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Ved at automatisere ensformigt

Hyppigere foderskubning giver flere

Lely Juno skubber foder i alle slags

arbejde kan du få mere tid til de

fordele for dig og dine køer.

stalde og kan endda bevæge sig fra

områder, hvor du ser muligheder.

den ene stald til den anden.

Automatisk foderskubning

Det har aldrig været
nemmere at øge
foderindtagelsen
www.lely.com

Lely Juno
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“Køerne æder bedre nu,
hvor foderet bliver skubbet
dobbelt så tit og også bliver
skubbet om natten.”

Din fodringsstrategi har stor indflydelse på dine resultater
Maxime Auffrais
Châteaubriant, Frankrig
“For to år siden skubbede vi foderet ind
med traktor morgen, middag og aften.
Med indførelsen af den automatiske
foderskubber Juno fordoblede vi
foderskubningshyppigheden og fik mere
tid til at tage os af køerne.
Køerne æder bedre, fordi Juno også
skubber foderet ind om natten. Jeg tror,
lyden af Juno lokker køerne oftere hen til
foderbordet. Vi har mindre restfoder, og
besøgsadfærden i malkerobotten er endda
også forbedret.”

Hyppigere foderskubning betaler sig virkelig.
Det stimulerer køerne til at æde oftere i løbet
af døgnet og øger således besætningens
foderindtagelse. Det gavner dyresundheden,
fertiliteten, produktionen og også din økonomi.
Når køerne æder flere gange om dagen, sikrer man et jævnt
pH-niveau i vommen, hvilket reducerer subklinisk vom.
Sur vom beskadiger vommens væg. Foderet ryger for hurtigt
igennem vommen, og de bakterier, der får råfiberet til at gære,
er inaktive i et surt miljø. Det medfører ringere foderudnyttelse.
Køer bør æde 10 til 14 gange i døgnet for at holde pH‑niveauet
godt og stabilt og således udnytte foderet mere effektivt.

Hyppigere foderskubning stimulerer køerne til at komme
oftere hen til foderbordet og fylde vommen igen. Ved
at automatisere dette tilbagevendende arbejde kan du
øge foderskubningshyppigheden og samtidig reducere
brændstofudgifterne og behovet for arbejdskraft væsentligt.
Den automatiske foderskubber Lely Juno giver dig således mere
fleksibilitet i løbet af dagen, en mere effektiv fodringsproces og
mere succes i din virksomhed.
Smart fodring virker
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“Køerne kommer
ved bip‑lyden, når Juno
går i gang.”
Jérôme Auffrais, Frankrig
120 malkekøer og 400 kalve i opdræt

Hyppigere
foderskubning giver
flere fordele for dig
og dine køer
Fordele ved automatisk foderskubning

Konstant fodertilgængelighed
døgnet rundt

Arbejdsbesparende

Alle køer – også de lavere rangerende –
kan æde så meget foder, de skal bruge
til optimal vomsundhed, vækst og
produktion. Når foderet bliver skubbet
regelmæssigt, er det altid inden for
køernes rækkevidde. Fodring og
foderskubning stimulerer køerne til
at komme hen til foderbordet og fylde
vommen op igen.

Arbejdskraft er ofte en begrænsende
faktor, hvad angår tilgængeligt foder
til køerne hele døgnet. Med tre daglige
foderskubningsrunder à 10 minutter kan
du spare mindst 180 timer om året med
en automatisk foderskubber. Om året
svarer det til mere end månedslønnen
til en fuldtidsansat. Hvis du går over til
at skubbe foder seks gange om dagen,
fordobles dette beløb!

Optimal foderindtagelse

Mere fleksibilitet

Fodring er det, der bedst motiverer køerne
til at komme hen til foderbordet. Når du
bruger en fodervogn til at fodre med, vil
to til tre foderrunder om dagen give dig
en optimal balance mellem arbejdsindsats
og foderindtagelse. Det vil sige, at du skal
skubbe foder seks til otte gange om dagen.

Ved at automatisere det ensformige
foderskubningsarbejde behøver du
ikke afbryde dine aktiviteter flere
gange om dagen. Udnyt dine faglige
kvalifikationer der, hvor du ser
muligheder. For eksempel ved at drive
græsmarker, udføre avlsarbejde eller
justere køernes rationer og optimere
foderomsætningseffektiviteten. Det er
mere værd end selv at skubbe foder.
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Flere fordele ved automatisk foderskubning
Hyppigere brug af malkerobotten

Sortering og restfoder

Forbedret dyresundhed

Mindre stress

Lely Juno har vist, at den i kombination med en
malkerobot øger antallet af besøg i robotten. Flere
besøg giver en større mælkeproduktion, især for
lavere rangerende køer. Malkerobotten bliver
desuden udnyttet mere effektivt, og færre køer skal
drives ind til malkning.

Hyppigere foderskubning stimulerer
foderindtagelsen og mindsker omfanget af
restfoder. Køerne kan ikke sortere så meget, så den
spiste ration svarer næsten til den udfodrede ration.
Vent med at fodre igen, til der kun er 3‑5 % rester.
Hvis køerne venter med at æde, selvom 5‑10 % af
foderet ligger tilbage, kan det være tegn på, at noget
er galt med blandingskvaliteten eller foderets smag.
Fordærvede rester er spild og skal kasseres.

Malkekøerne får 50‑70 % af deres energibehov
fra flygtige fedtsyrer, der dannes under gæringen
af kulhydrater. De mikroorganismer, der gærer
råfiber, er virkningsløse i et surt miljø. Mange små
måltider giver en højere, mere stabil pH‑værdi, der
gør køerne i stand til bedre at udnytte det spiste
foder. Hyppig foderskubning stimulerer køerne til at
æde oftere og hjælper dem til at få mest muligt ud
af foderet.

Køer æder, ligger ned og går i grupper. Stress
og aggression ved foderbordet opstår, når
foderet er begrænset eller svært at nå. De
lavere rangerende køer venter, indtil den øvrige
besætning hviler. De æder hurtigere og ofte
mindre. Det giver flere problemdyr. Hvis der
altid er tilstrækkeligt med velsmagende foder
til rådighed, begrænses konsekvenserne ved for
få ædepladser.
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“Vi fik en meget tydelig forklaring
af serviceteknikerne.”
Wim Wijnhout, Holland ‑ 200 malkekøer

Malke‑ og
fodereksperter
i din region
Lely Center er en partner inden for automatiseret mælkeproduktion,
du kan stole på. I løbet af årene har Lely opbygget et omfattende netværk
af specialister og kombineret deres erfaring indenfor automatiseret
mælkeproduktion med lokalt kendskab. Deres hovedformål er at hjælpe
dig med at få alle fordelene ved dit Lely‑udstyr.

Ro i sindet

Certificerede teknikere

Ro i sindet er det vigtigste
ved alle daglige aktiviteter.
Det betyder, at man kan stole
på medarbejdere, maskiner og
en solid partner, hvad angår
servicering og support. Det
er godt at vide, at der bag din
Lely Juno er en organisation,
du kan stole på.

Du får fuld adgang til Lelys
certificerede teknikere gennem
dit Lely Center. De sørger for en
perfekt installation, indstiller
den ønskede rute og yder den
rigtige service til en lang og
problemfri levetid.

Regionalt kendskab
og erfaring

Vi har mælkeproduktion
i blodet

Du kan også regne med viden,
hjælp og support fra Lelys Farm
Management‑rådgivere. De sikrer,
at din Juno gør sit job med hensyn
til at optimere din bedrifts
produktivitet og rentabilitet.

Meget af Lelys personale har selv en
landbrugsbaggrund. De forstår, hvordan
bedrifter fungerer, og får undervisning
og testes i deres viden. Pålidelighed
og ekspertise til at hjælpe både nye
og eksisterende kunder er inden for
rækkevidde. Da de lokale teknikere og
rådgivere har masser af erfaring med
andre systemer, der er installeret i dit
område, har de fingeren på pulsen.

De mest erfarne inden
for automatiseret
mælkeproduktion
Lely er markedets førende inden for
automatiseret mælkeproduktion. Hvad
automatisk foderskubning angår,
har vi mere end 10 års erfaring med
Juno og 5 år med det automatiske
fodringssystem Lely Vector. Den samlede
erfaring herfra er udnyttet til at udvikle
den tredje generation af Juno.
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Lely Juno
Det har aldrig været
nemmere at øge
foderindtagelsen
Foderskubning ved egen hånd hører nu
fortiden til. Ved at bruge Lely Juno kan
du øge foderskubningshyppigheden og
mindske dine udgifter til løn og energi.

Lavt energiforbrug

Designet til alle staldtyper

Ladestationen, som kan installeres på væggen eller
i gulvet på foderbordet, fungerer som udgangs‑
og endepunkt for hver fodringsrute. Juno oplades
nemt og hurtigt, og dens ekstremt energieffektive
motor bruger kun 102 kWh om året. Det giver
store brændstofbesparelser i sammenligning med
en traktor eller skovl og mindsker CO2‑udslippet
i stalden.

Da Lely Juno er fritstående, er det sjældent
nødvendigt at ændre stalden. Den kan
bruges i næsten alle former for stalde.
Lely Juno håndterer ubesværet alle slags
foderborde og er således egnet til enhver
staldtype. Selv stalde med små foderborde.

Sådan virker den

Sikkerhed

Lely Juno bevæger sig automatisk langs
foderbordet og følger hermed foderbordet.
Den roterende overflade på maskinens
nedre del kører på jorden og skubber
grovfoderet hen imod foderbordet.
Foderskubberens krop består af en tung
stålblok, der sikrer, at maskinen har nok
tyngde til at skubbe foderet med.

Lely Juno kører på foderbordet, som er en
nemt tilgængelig del af stalden. Sikkerhed
er derfor af afgørende betydning. Af den
grund er foderskubberen forsynet med
en kollisionsdetektor. Den sørger for, at
foderskubberen stopper øjeblikkeligt, hvis
den støder på en forhindring.
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Arbejder dag og nat
Kører døgnet rundt forskellige
ruter langs foderbordet – i enhver
ønsket afstand

Metalskinner

Ultralydssensorer

Rengøringsrute

Lely Juno bruger en induktionssensor
til at følge metalskinner hen til
ladestationen og, om nødvendigt,
andre stalde.

Ultralydssensorer gør Lely Juno i
stand til følge vægge og foderborde
i den ønskede afstand uden at
ændre rute.

Juno kan også rengøre foderbordet
en time inden fodring for eksempel.
En rengøringsrute begynder uden
for fodergangen og skubber alt hen
imod foderbordet.
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Lely
Control
Plus
Dynamisk foderskubning
Foderet er aldrig jævnt fordelt
langs hele foderbordet. Takket
være den smarte software gør det
ikke noget. Du kan for hver rute
indstille minimumsafstand til
foderbordet, skubbefrekvens og
fodertype pr. gruppe. Ud fra denne
data afgør softwaren korrekt
modstandsniveau og skubbekraft.

Juno korrigerer automatisk den
optimale afstand til foderbordet
ud fra fodermængden på et
bestemt sted. Det sikrer, at Juno
skubber foderet rigtigt langs hele
fodergangen. I enhver situation.

Lely Juno kan styres med Lely Control
Plus‑appen via Bluetooth. Det betyder, at
du kan betjene Lely Juno fra en eller flere
smarttelefoner. Det er nemt at oprette
og justere en rute med forindstillede
handlinger og at styre Juno via skærmen.
Du kan indstille en enkelt rute på et
foderbord til flere indskubningsrunder og
i varierende afstand til forværket.
Lely Control Plus fås i Google Play og App
Store og kan også styre mobilskraberen
Discovery og fodringssystemet Vector.
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Tekniske specifikationer - Lely Juno

Sammensæt
din egen Juno
Mange bedrifter er vokset med tiden og har flere
stalde til deres besætninger. Juno kan bruges til
alle slags staldindretninger og foderborde, og kan
suppleres med ekstraudstyr, også når den skal
skubbe foder i flere stalde.

Skørtelift
Takket være skørteliften kan Juno køre over
mindre forhindringer såsom gulvskinner. Den
giver også nok afstand til jorden ved kørsel på
hældninger på op til 15 %. Afstanden til jorden
holder også skørtet fri for mudder og gødning, så
det ikke forurener foderet.

Skubning til højre og venstre
Den dobbeltrettede skubbefunktion giver mulighed
for øget kapacitet. Juno kan også spore en væg
i begge retninger og kan således følge vægge på
både højre og venstre side.

Diameter (cm)

110

Højde (cm)

110 ‑ 177

Vægt (kg)

620

Skubbebladets højde (cm)

63 ‑ 67

Drev

Elmotor

Fart

12 m/min

Batterier

12 V/55 Ah

Retningsbestemmelse

Gyroskop og ultralyd

Maksimal hældning

15 % (8,5 °)

Foderbordets minimumsbredde 1,25 m + foderbredde
Køretid pr. ladning

1 time

Maksimal køredistance

1 km

Tilladt arbejdstemp.

‑20 til +50 °C

Dynamisk foderskubning

Standard

Skubning til venstre og højre

Valgfri

Elektrisk sikkerhedsbøjle

Valgfri

LED‑lys

Valgfrit

Døråbning

Valgfri

Skørteløft

Valgfrit

Skørtehældning

Valgfri

Døråbning
Valgmuligheden døråbning gør, at Juno
automatisk kan åbne og lukke elektriske døre,
når den kører fra den ene stald til den anden.

Flexpakke
Flexpakken omfatter alle valgmuligheder, undtagen døråbning, til åbning
og lukning af elektriske døre. Valgmulighederne kan også bestilles separat
eller tilføjes efter installation.
Alle valgmuligheder er inkluderet i Lely Junos flexpakke.
Valgmulighederne monteres omhyggeligt på fabrikken. De mange
valgmuligheder kan også bestilles separat. Dit Lely Center tilføjer den
ønskede valgmulighed i forbindelse med installationen af Lely Juno.
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LED‑lys
Junos indbyggede LED‑lys gør den mere synlig i
mørke. Det øger sikkerheden på gårdspladsen, når
den kører fra den ene stald til den anden i mørke.

Elektrisk sikkerhedsbøjle
Den elektriske sikkerhedsbøjle består af en
metalskinne med en elektrisk puls. Pulsen er
ikke skadelig for køer eller mennesker, men køer,
der rører ved bøjlen, afholdes fra at stå i vejen
for maskinen.
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“Jeg foretrækker at bruge mere
tid på at tage mig af køerne
end at skubbe foder.”
Maxime Auffrais, Frankrig

Smart fodring virker med Lely Juno
Hyppig foderskubning hele dagen og natten stimulerer besætningens
tørstofindtag. Det optimerer vomsundheden, fodereffektiviteten og
produktiviteten. Ved at automatisere dette tilbagevendende arbejde,
gør du livet lettere for dig selv, din produktion bliver mere effektiv,
og din virksomhed får mere succes.
Få mere at vide om smart fodring på www.lely.com/dk/losninger/fodring
Morgendagens Landbrug er noget, du vælger.

Kontakt et Lely Center og hør mere om smart fodring
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