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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, Grazeway,
Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo,
Vector, Viseo, Voyager, Walkway og Welger er registrerte varemerker i Lely Gruppen. Retten til å bruke disse navn tilhører alene bedriftene i Lely
Gruppen. Alle rettighetene er forbeholdt. Opplysningene som gis i denne publikasjonen, er gitt utelukkende for opplysningenes egen skyld og er
ikke ment som et salgstilbud. Visse produkter vil muligvis ikke være på markedet i forskjellige land, og de produkter som kan leveres, kan avvike
fra de illustrerte. Ikke noe fra denne publikasjonen må reproduseres eller gis ut på trykk, som fotokopier, mikrofi lm eller på noen annen måte uten
skriftlig tillatelse fra Lely Holding S.à r.l. Selv om alle informasjonene i denne publikasjonen er innsamlet med størst mulig omhu, kan Lely ikke ta
ansvar for skader som kan oppstå som et resultat av eventuelle feil eller utelatelser, som eventuelt er innhold i denne publikasjonen.
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Gjør gården din klar fo
Som aktør innen landbruket, møter du nye utfordringer hver dag. Landbruket står overfor store utfordringer
i tiårene som kommer; både for å holde tritt med befolkningsveksten og for å kunne levere til stadig mer
konkurransedyktige priser. Alt dette må oppnås på en bærekraftig måte, ved å halvere karbonutslippene
våre.
I Lely jobber vi med tekniske revolusjoner som vil hjelpe deg med utviklingen av en vellykket fremtid. Vi
tilbyr deg produkter fra grashøstingsmaskiner til melking,-fôring og fjøsutstyr. Med kua som det opplagte
utgangspunktet når det gjelder alle våre utviklinger, vil disse produktene gjøre det mulig for deg å øke
aktivitetene dine på en vellykket måte på samme tid som du sikrer dyrehelsen. Ved å inngå partnerskap med
Lely, drar du også fordel av et unikt utvalg instrumenter for å håndtere melkekvaliteten, fôr/melk forholdet
og den enkelte kus helse.
Landbrukssamfunnet karakteriseres av å ha aktører som er fullt klar over at de skal overlate gårdene sine til
fremtidige generasjoner. Hos Lely er dette heller intet unntak. Vi fortsetter med å utvikle både kunnskapen
og produktene våre for fremtiden, slik at du kan takle nye utfordringer på en vellykket måte.
Utvikle.
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or fremtiden

5

En bærekraftig, lønnsom og fornøyelig fremtid
innen landbruket
Historien vår viser tydelig at vi hvert tiår har vært i stand til å introdusere et produkt til
landbruket med betydelig innvirkning på arbeidsmetodene i denne sektoren. Visjonen
vår understreker den økende betydningen av bærekraftig landbruk, mens vi fortsetter
med fokuset på å utvikle produkter som bedrer den økonomiske og sosiale trivselen til
kundene våre.

6

lely DAIRY EQUIPMENT

Hva står visjonen vår for?

startkostnaden for investeringen, men også på alle

Bærekraftighet – Skåne miljøet for generasjonene

kostnader for de kommende årene! Takket være

som kommer. Dette betyr å fungere som en ansvarlig

vårt fokus – gjennom hele produktutviklingen –

bedrift som setter mennesket og kua i sentrum av

på pålitelighet og slitestyrke, tilbyr vi deg en

alt vi gjør, utvikle produkter med lang levetid, spare

produktserie med den høyeste innbytteverdien, som

energiressurser og hjelpe landbrukssektoren i å

sikrer lavest mulig energi- og vannforbruk, samt

utvikles til en energinøytral drift.

begrensede krav til vedlikehold.

Lønnsom – Tilby nytenkende produkter og

Fordi vi vil at du skal stole på oss

konsepter til å forbedre det tradisjonelle landbruket.

Grundig kvalitetskontroll av alt materiale som

Bevare og forbedre våre kunders inntekter gjennom

brukes er et nøkkelaspekt i produksjonen. I

kostnadsbesparelser, lave driftsutgifter og økt

tillegg testes størstedelen av produktene våre for

effektivitet for å øke fortjenesten.

viktige driftsfunksjoner før de forlater fabrikken.
I praksis er riktig drift og vedlikehold like viktig

Fornøyelig – Utvikling av produkter som er

som effektiv produktutvikling og nøyaktig

driftssikre, enkle å betjene og godt konstruerte.

produksjon. Derfor investerer Lely en stor andel i

Solide maskiner sikrer enestående produktivitet

opplæring av vedlikeholdspersonale. De sertifiserte

og gir ren arbeidsglede for både entreprenører og

serviceingeniørene våre – unike i melkesektoren –

bønder.

er tilgjengelige 24 timer i døgnet/7 dager i uken.

Kua settes i sentrum
Lelys målsetning er ikke primært å fokusere

I tillegg har vi rådgivere som kan hjelpe deg til å
oppnå optimale resultater for besetningen din.

på automatisering av driften. Vi arbeider for

Frihet til å nyte et sosialt liv

å bygge et gjennomtenkt konsept rundt kua,

Motivasjonen bak produktutviklingen vår er

(dvs utgangspunktet). Et godt eksempel på en

å lette arbeidsbyrden din i hverdagen og å ta

slik strategi er det såkalte I-flow konseptet ved

melkeproduksjonen til nye høyder når det gjelder

Astronaut A4 roboten, som sikrer en lett tilgang til

stabilitet, økonomi og effektivitet, samtidig som

inngangen og utgangen for kyrne.

vi respekterer dyrenes vel og miljøet. Vi forstår at

Vi tilbyr deg de laveste
eierskapskostnadene
Når du vurderer en investering, enten det er en

bedre maskiner hjelper deg til å bli mer produktiv
og vi forstår at dersom rutinemessige gjøremål
overtas av pålitelige løsninger får du mer tid til å
nyte et meningsfylt liv.

melkerobot eller forbruksvarer, ikke se bare på
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Melkeutstyr
For tyve år siden, i 1992, introduserte Lely melkeroboten Lely Astronaut. Dette
banebrytende produktet ble kåret til den viktigste oppfinnelsen for melkeprodusenter
i det 20. århundre. Helt siden da har vi fortsatt med nytenking ved hjelp av spesifikk
kunnskap fra våre engasjerte mennesker i Lely og med tilbakemeldinger fra kundene
våre, noe som har resultert i et imponerende produktutvalg. Alt melkeutstyret vårt er
utviklet for å hjelpe landbrukeren med å optimere alle faktorene rundt melkeprosessen.
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Melkeutstyr

Lely Astronaut A4 automatisk melkesystem

Lely Astronaut A4

I likhet med alle våre løsninger for melkeproduksjon, har Lely Astronaut A4 melkerobot
blitt utviklet fra et entydig utgangspunkt: Kua. Side 10.

Lely T4C – Time for Cows besetningsstyringsprogram

Lely T4C

Dette smarte systemet lar deg bruke den verdifulle tiden din på de kyrne som virkelig
krever oppmerksomheten din. Side 16.

Lely Grazeway beiteport

Lely Grazeway

Lely Grazeway beiteport er den enkleste og mest effektive løsningen og den er i tillegg
lett å installere. Side 20.

Lely Nautilus melketank

Lely Nautilus

Det foretas ingen kompromisser. Kjøleprosessen starter så snart første dråpe melk
kommer inn i melketanken. Side 22.

Melkehygiene – ren på utsiden og innsiden

Milking Hygiene

Det er et stort ansvar å være en del av matvarekjeden. Lely har utviklet en rekke
rengjøringsprodukter som egner seg spesielt for melkeutstyr. Side 26.

Caring – omfattende jurbehandling

Caring

Vi har også et utvalg av jurpleieprodukter som er basert på mange års erfaring. Side 30.
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Lely Astronaut A4-robotmelkesystem – den
naturlige måten å melke på
Melking er en rutinejobb som må utføres med høy kvalitet og stabilitet. Med
Lely Astronaut er det som om du har ansatt den mest stabile, pålitelige arbeidstager
du kan tenke deg – og han kan arbeide 24 timer i døgnet, 7 dager i uken i årevis
framover!
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Melkeutstyr

Fordel for deg som bonde
Melking, som er en av de viktigste oppgavene i din produksjon, blir nå
gjort av Lely Astronaut A4 melkerobot og du har tid til å nyte en bedre
livsstil. Nå som du kan organisere arbeidsdagen din som du vil, vil du
ha muligheten til å være mer fleksibel og du trenger ikke lenger holde
deg til faste melketider. Tiden du sparer kan nå brukes på å overvåke
besetningen og på optimalisering av viktige prosesser for å få gården
din til å bli en mer lønnsom virksomhet. To tiår med robotmelking har
gjort det klart for våre kunder at ved å la kua få velge selv, blir både
trivsel og produktiviteten optimal. Kyrne velger selv om de vil hvile,
bli melket eller fôret, noe som sikrer best mulig ytelse av alle kyrne i
besetningen. At melkeproduksjonen øker med mer enn 10%, er vanlig
etter at Lely Astronaut robotmelkesystem er installert. Det er spesielt
kvigene som drar nytte av flere melkinger per dag. Ved å bruke avansert
robotteknologi i fjøset oppnår melkebønder fleksibilitet til å gjøre andre
gjøremål i tillegg til en betydelig økning i liter melk pr årsverk, og alt

Frihet for deg.

dette på en kuvennlig måte.

Hvorfor velge Lely Astronaut melkerobot?
Melkebønder som lar kyrne sine bevege seg fritt i fjøset oppnår de beste
resultatene. Akkurat som mennesker liker ikke kyrne å bli presset. På
grunn av Lelys fri kutrafikk-konsept kan kyrne dine spise, drikke, hvile og
melkes i Lely Astronaut-roboten i løpet av hele dagen, mens du oppnår
resultater fra kyrne dine som du ikke har sett før! Dersom du velger en
24/7 melkerobot vil du kunne nyte den sinnsro som kommer sammen
med vårt 24/7 supportsystem. Lely er de eneste som kan tilby deg en
fullstendig servicekontrakt som er basert på betaling per kilo med melk.
Lelys maskiner skiller seg fra konkurrentene. Slitestyrke og enkel drift er
alltid nøkkelen til disse bestrebelsene. Den unike Lely Astronaut-armen,
metoden som benyttes til forhåndsbehandling og rengjøring, total frihet
for kua i båsen samt revolusjonære gjennombrudd i melketeknikk er
alle inkludert i den mest avanserte melketeknologien som for tiden er
tilgjengelig på markedet: Lely Astronaut A4. Vi kan skryte av flere år
med praktiske erfaringer og utmerkede resultater hos både store og små
melkeprodusenter.

Kua settes i sentrum.

Høyeste melkekvalitet sikret.
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Lely I-flow konsept – øker
melkeproduksjonen

Lely børster – utformet for mer
enn rengjøring

En revolusjonerende funksjon hos Lely Astronaut

Børster fjerner skitt og møkk fullstendig, selv om

A4 er gjennomgangsdesignet på melkeboksen,

det sitter fast. Det er det eneste rengjøringssystemet

som kalles I-flow konseptet. Som praksis og

som rengjør området rundt pattene, som

undersøkelser viser, er unngår kua helst å ta krappe

spenekoppene kan berøre, samt nederst på juret i

svinger. Ved å la kua gå rett inn og ut av boksen

nærheten av spenen. Børstene gir også en rask og

unngår den unødvendig ubehag. Det ku-vennlige

meget effektiv, følbar stimulering noe som er viktig

designet tillater samspill med resten av besetningen

for at kua kan frigjøre oxytocin. Bedre stimulering

og dermed unngår kua stress. Bønder som har brukt

vil forbedre påsettingstid og utmelkingshastigheten

Lely Astronaut robot med I-flow systemet i mer enn

og dermed robotens kapasitet.

1 år, rapporterer om en økning i melkeproduksjonen
som overstiger deres forventninger.

Lely Astronaut-armen – muskler og
hjerne!

Lelys dreibare fôrtrau –
oppfordring til å forlate kuboksen
Ved å fjerne fôrtrauet foran kua etter melking,
oppfordres den til å forlate boksen tidligere siden

Siden 1992 har Lely bevist sitt konsept for den

det ikke er noe som står i veien og det ikke er mer

robuste robotarmen. Armen forblir under kua og

fôr å få. En rask utgang gir mulighet for en raskere

kontrollerer hele melkeprosessen. Robustheten til

tilgang for den neste kua. Selv om denne fordelen

armen sikrer at selv om kua skulle stå på den vil

virker liten, vil fem sekunder per melking resultere

ikke dette forårsake skader. Dersom spenekoppene

i 15 minutter på en dag eller tid til en ekstra ku i

sparkes av, vil de kobles til igjen i løpet av sekunder

melkeroboten.

uten å forurenses. Vi sikrer den raskest mulige
spenetilkoblingen samt full kontroll over hele
melkeprosessen, med alle funksjonelle komponenter
montert så nær spenekoppene som mulig.

Lely Astronaut-arm
Et velprøvd konsept – den unike armen forblir under kua og
kontrollerer hele melkeprosessen.

I-Flow – det hurtige inngangs-/utgangskonseptet for ku-boksen
Takket være I-Flow-konseptet for boksen, går kua rett inn og rett ut av boksen
uten å måtte svinge. Dette gjør det lettere for kua, forkorter lærekurven og øker
gjennomstrømningen.
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Lely MQC måler viktige parametere som; fett og

Det er klart at kyr er forskjellige. Hver ku foretrekker

spene og dødtid i melketiden. Lely MQC-C måler det

forskjellige innstillinger for å sikre optimal melking.

somatiske celletallet for hver melking. Ved slutten av

Lely 4Effect pulsator er det første revolusjonære

hver melking er denne informasjonen tilgjengelig i

gjennombruddet innen melketeknologi de siste

T4C- besetningsstyringssystemet.

protein, konduktivitet, melkefargen, melketid pr.

Milking equipment
Melkeutstyr

Lely 4Effect – skreddersydd for
hver kjertel

30 årene, fordi vakuum og pulseringsinnstillinger
kan justeres per kjertel. Dette sikrer en virkelig

Lely er de første til å tilby et innebygd fett-og

individuell behandling av kua, derav navnet

protein målingsprogram. Ved hver melking blir

”skreddersydd melking”. Denne effekten

fett, protein og laktose analysert, noe som lar deg

optimaliseres av posisjonen til pulseringssystemet,

overvåke besetningens ytelse. Resultatet av dette

som er trygt gjemt inne i armen og posisjoneres

er sunnere kyr som leder til lavere kostnader ved

så nær juret som mulig. Dette fører til optimal

maksimal produktivitet og lavere veterinær utgifter.

melkehastighet per kjertel, kortere melketider,
mindre tomgangsmelking per spene og en økning i
robotens kapasitet.

Lely MQC og Lely MQC-C – melk
som informasjonsflyt
Dyrevelferd og utmerket melkekvalitet er nøklene til
vellykket robotmelking. Jo mer informasjon vi kan
hente fra endringer i melkekvaliteten, jo enklere
er det for melkebønder å identifisere kyr med
potensielle problemer. Derfor begynte Lely å arbeide
med måling av melkekvaliteten helt fra starten
av, og firmaet har opprettholdt sin posisjon som
ledende produsent og tilbyr denne banebrytende
teknologien til bønder verden over.

Optimal rengjøring av børstene
Det eneste tilgjengelige systemet som er desinfisert med et klorfritt
rengjøringsmiddel mellom hver jurbehandling, slik at smitte fra den ene
kua til den andre kan forhindres.

Melk som informasjonsflyt
Lely MQC måler viktige parametre for hver kjertel slik som:
• Melkens farge.
• Konduktivitet.
• Melketid.
• Død melketid.
• Utmelkingshastighet per kjertel.
• Temperatur.
• Fett og protein.
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Lely T4C besetningsstyringssystem –
tid til kyrne dine

Marsh – utvidet risikostyring

T4C er et uunværlig verktøy til å styre besetningen

og tap som en følge av tekniske feil eller eksterne

din med. Informasjonen blir presentert ved rask

faktorer. Små handlinger kan ha store konsekvenser,

driftsinformasjon. Et av ekstrautstyrene som kommer

som for eksempel dyre reparasjoner. En standard

med T4C er muligheten til å bruke DLM (dynamisk

forsikring dekker ikke alle kostnadene du kan pådra

fôringsmodul) og RM (Reproduksjonsmodul) for

deg. Av den grunn har vi utviklet en skreddersydd

å optimalisere ytelsen av besetningen din. Begge

forsikring spesielt for brukere av melkeroboten

programmene er unike på markedet! For mer

Lely Astronaut. Denne fullrisiko forsikringen

informasjon, se side 16 – 18.

inkluderer et antall kombinerte forsikringer som

Lely Taurus – brukte
Lely melkeroboter

Alle melkebønder er utsatt for risikoen for skade

dekker de vanligste risikoene.

Lely Taurus sertifiserte roboter er brukte Lely
Astronaut melkeroboter som har blitt overhalte og
oppgraderte på fabrikken og igjen klare for mange
år med melking. Taurus robotene har en kjent
historie, kan bli oppgradert etter den nye eierens
ønsker, de er grundig testet, har lav pris og har 1 års
garanti.

Time for cows (Lely T4C) presenterer informasjonen til deg i form av rask
driftsinformasjon.
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Størrelse og vekt på sentalenheten:

• Høyde: 237 cm.

• Høyde: 206 cm.

• Lengde: 334 cm.

• Lengde: 123 cm.

• Bredde: 227 cm.

• Bredde: 102 cm.

Melkeutstyr

Størrelse og vekt på robotenheten:

• Vekt: ca 320 kg.

– Utstrakt arm: ca 198 cm.
– Inntrukket arm: ca 180 cm.
• Vekt: ca 650 kg.

650 kg

320 kg

206 cm

237 cm

102 cm

123 cm

334 cm
227 cm

Nøkkelfordeler
• I-flow konseptet skaper mindre stress og
høyere melkeproduksjon.
• Fleksibilitet i driften av din
melkeproduksjon.
• Frihet til å nyte et sosialt liv.
• Mest effektiv bruk av arbeidskraften din.
• Frihet for kyrne.
• Økt produksjon.
• En solid investering.
• Den mest avanserte teknikken som er
tilgjengelig.

Brukerne sier:
“Det gir meg fred i sinnet å kunne
bokstavelig overvåke hver og en ku
i besetningen.”
Nederland
“Kyrne våre ble vant til Lely Astronaut
melkeroboten raskere enn det jeg ble!
Produksjonen har økt og besetningen
er merkbart roligere enn før.”
Frankrike
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Lely T4C besetningsstyringssystem – tid til
besetningen din
Besetningsstyresystemet vårt, Lely T4C, gir deg all den informasjonen du trenger for å
styre besetningen din på en effektiv måte. Den kobler deg til Lely Astronaut roboten,
Lely Vector fôringssystem og andre Lely produkter; alt i ett program. Du styrer hele
gården din fra et sted. “Time for Cows” (Lely T4C) forenkler den effektive ledelsen,
uten unntak.
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på en gård. Pålitelige signaler på brunst er viktig

din siden den styrer mye mer enn bare

for å lykkes med avlen i besetningen og blir sett

melkeproduksjonen på gården. Foruten

på som den viktigste faktoren for forbedringer i

informasjonen om hver enkelt melking som er blitt

rekrutteringen hos de fleste melkeprodusentene.

utført, styrer den også fôring, reproduksjon og
kontrollen av gbeite.

Reproduksjonsmodul – følg
resultatene

Du kan på en enkel måte kontrollere rutene til kyrne

Fruktbarhetstatusen kan bli overvåket med det

dine ved å kombinere beite med en melkerobot,

spesielle programmet, Reproduction Modul i T4C.

dette gjør du ved å bruke Lely Grazeway-beiteport.

Denne modulen viser reproduksjonstatusen og

Kontrollen av reproduksjonen blir lettere med vår

resultater fra tidligere. På denne måten kan du styre

integrerte brunstdeteksjon- og reproduksjonsmodul.

bestetningens reproduksjon og lettere finne steder

Med den nye Lely Vector automatiske fôringssystem,

som trenger forbedringer

Melkeutstyr

Lely T4C tar en sentral plass i besetningsledelsen

kan bruken av både kraftfôret og grovfôret
optimeres. Benchmark tilbudet gir deg muligheten

Basert på kuas aktivitet og dens historie, blir

til å sammenligne deg selv med andre Lely

brunsten automatisk registrert. Kua blir merket

landbrukere over hele verden, noe som gir deg en

automatisk som drektig dersom det ikke er tegn til

indikator om hvordan ytelsen besetningen din er.

økt brunst etter insemineringen. Drektighetssjekk av

Med det praktiske instrumentpanelet får du et raskt

veterinær er ikke lenger nødvendig, noe som sparer

overblikk over besetningen din og du kan enklet

både tid og penger.

zoome inn for flere detaljer. Hver hendelse, fra
fødselen til kua forlater gården, er lagret i Lelys T4C

Ledelse på stedet

besetningsstyresystem.

E-link Manager gir deg et overblikk over Lely T4C

Fruktbarhet – overvåk avlsyklusen

informasjonen slik at du kan styre besetningen din
ved melkeroboten. Lely tilbyr også muligheten til å

Fruktbarhet er kjent for å ta opp mye tid og har

bruke an PDA-modul for å føre inn informasjon hvor

en stor påvirkning på de økonomiske resultatene

som helst, inne i eller utenfor fjøset.

Brukerne sier:

Nøkkelfordeler

“Jeg stoler mer på Qwes brunstdeteksjon og helseovervåking

• Inseminering på riktig tidspunkt.

enn på mine egne øyne.”

• Optimal forplantning.

Danmark

• Reduser kalvingsintervallet.
• Tidlige tegn på potensielle helseproblemer.
17

Lely Qwes helse og
reproduksjons overvåkning –
makten av kunnskap

Dynamisk fôring

Lely har utviklet et unikt verktøy til å oppdage

ved fôringen. Med tillegsprogrammet dynamiske

helseproblemer og brunst på et tidlig stadie.

fôringsmodul (DLM), forandrer systemet

Lely Qwes-systemet tilbyr enestående nøyaktighet

automatisk fôrtildelingen per ku, basert på optimal

for å overvåke kuas reproduksjons og helse status.

kostnadsnyttighet. Du kan benytte deg av unike

Nøyaktig måling av kyrnes
aktivitet
Lely Qwes-H-systemet er en kuidentifiseringsog

T4C besetningsstyringsprogram gir deg muligheten
til å redusere fôrkostnadene ved å øke effektiviteten

ressurser som lar deg få fortjenesten høyest mulig;
dette handler ikke lenger om å få kyrne til å
produsere mest mulig melk, men heller om å få dem
til å gi de beste mulige økonomiske resultater.

aktivitetssensor som festes på halsbåndet til
kua. Aktivitetsnivåene måles av en sofistikert

Dynamisk fôring bruker fôreffektiviteten fra et dyr til

akselerasjonssensor som måler bevegelsens varighet

å registrere hvordan dyret reagerer i melkemengde

og intensitet i stedet for kun skrittene. Lely Qwes‑HR

til en spesifikk mengde med kraftfôr. I tillegg tas

gir deg ytterligere funksjonalitet ved å måle kuas

det hensyn til mengden av melk som kommer i

drøvtyggingsaktivitet – en tidlig indikasjon på kuas

retur (kg av melk og tørrstoff), kraftfôrkostnader,

helsetilstand. Begge systemene overvåker kuas

grovfôrkostnader og tørrstoff inntak. Med denne

aktivitet over tidsrom på to timer og gir på denne

informasjonen søker systemet etter den mest

måten et meget nøyaktig, høyoppløst bilde på

økonomiske mengden med kraftfôr som bør gis for å

oppførselen til den individuelle kua. Merket festes

gjøre fortjenesten størst mulig.

til den øvre delen av kuas nakke med en stropp og
vekt, på en måte som hindrer falske bevegelser og

Dynamisk melking

beskytter merket mot mekaniske skader. Stroppen

Dynamisk melking tillater kyrne å bli melket oftere,

og spenna er utformet for enkel festing og

dersom det er nødvendig, og sjeldnere når det er

fjerning, noe som forenkler overføring av merkene

mulig. Ved å øke eller minke intervallene mellom

mellom kyrne ved behov. Lely Qwes-HR-merket

to melkinger og måle melkemengden ved neste

inkluderer en akselerasjonssensor, spesialstemt

melking, blir det optimale intervallet for hver ku

drøvtyggingsmikrofon, mikroprosessor og minne.

bestemt fortløpende. Denne beregningen skjer

Merket spiller inn en generell aktivitetsindeks

innenfor de fastsatte grensene på lavest og høyest

og analyserer stemmesignalene for å kalkulere

antall melkinger per dag. Ved også å ta hensyn

drøvtyggingstiden.

til utmelkingshastigheten, behandlingstiden per
melking og melkeytelsen (kg av melk og faste

Transponderen lager en aktivitetsindeks som

stoffer), øker robotens effektivitet og dermed det

gir deg muligheten til å inseminere på korrekt

økonomiske resultatet per robot.

tidspunkt. På denne måten blir reproduksjonen
optimal, kalvingsintervallet blir minimert og

Sammenligne og forbedre

insemineringkostnadene blir betydelig redusert.

Benchmark iT4C gir deg muligheten til å
sammenligne dine resultater med resultater fra

Endringer i drøvtyggingen er de tidligste tegnene

andre melkebønder rundt om i verden, fra ditt

som kan advare om potensielle problemer. Jo

Lely Center og gjennomsnittet i landet ditt. En

tidligere en bonde kan innhente informasjon om

viktig måte å sammenligne resultatene fra gården

et potensielt helseproblem, jo billigere vil det være

din med andres og finne ut hvor andre landbrukere

å håndtere problemet. Effekten på kuas ytelse

er bedre – en klar oppfordring til forbedringer.

og generell besetningsapetitt kan også måles.
Drøvtyggingsaktiviteten kan også gi et innblikk uten
sidestykke i hvor effektiv veterinærens behandling
er. I tillegg varsler systemet automatisk om kyr med
lav aktivitet, noe som ofte er en tidlig indikasjon på
mistanke om sykdom og potensiell halting.
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Lely Grazeway – gir kyrne dine en mulighet til å
velge
Beiting og automatisk melking går hånd i hånd. Lely ønsker å stimulere kyrne til å gå ut,
så vi har utviklet Lely Grazeway beiteport som et verktøy til å håndtere beitingen på en
effektiv måte.

20
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Nøkkelfordeler

Lely Grazeway beiteport gir deg muligheten til å kombinere både
automatisk melking og beiting. Før kua går ut på beitet, blir hun

• Effektiv administrasjon av beiting.

gjenkjent av Grazeway som avgjør om kua fortsatt trenger å melkes eller

• Pneumatisk drift.

om hun kan beite. Grazeway tilbyr deg full kontroll over beitingen.

• System med dobbel port.

Melkeutstyr

Frihet til å velge

Optimal beiting med en robot
Lely Grazeway blir installert ved utgangen av fjøset, der hvor kyrne
går ut til beitet. Når kua går inn i båsen, blir den gjenkjent ved
hjelp av dens transponder. Utvelgingskriteriene er bestemt gjennom
administrasjonsprogrammet T4C, for å kunne bruke Lely Grazeway som
et helt fleksibelt beitingsverktøy.

Beiting i innhegning
A-B-beiting: Lely Grazeway gjør det mulig å enkelt velge forskjellig

Spesifikasjoner

innhegninger i henhold til en tidsplan. Kyrne vil automatisk sendes til
Antall

neste innhegning etter en viss tidsperiode.

3

separeringsretninger

Enkel å installere og bruke

Gjenkjennelse

Qwes H,
Qwes HR,

På grunn av det doble port-systemet, ledes kyrne alltid til riktig sted,

Qwes ID,

selv om de følger tett etter hverandre. Utvelgingsbåsen i galvanisert

Qwes leg,

stål er et pneumatisk drevet system, akkurat som melkeroboten

Qwes act

Lely Astronaut. Grazeway-systemet er kompatibelt med samme
kompressor og styringsenhet som melkeroboten. I tillegg til utvelgelse
for beiting brukes Lely Grazeway også for utvelgelse av kyr inne i fjøset.
Her kan den velge ut spesielle produksjonsgrupper på forskjellige

Beitesystemer

Beiting I
innhegning,
100% beiting

Pneumatisk utvelgelsessystem

steder borte fra roboten, eller den kan velge ut kyr som trenger
spesialbehandling. Utvelgingsbåsen Lely Grazeway er den enkleste
og mest effektive løsningen med den raskeste installasjonen.

Valg av forskjellige innhegninger, dvs. A-B
beitesystem.

A1

A2

A3

B1

B2

B3
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Lely Nautilus kjøletank for melk – fordi du vil ha
melk av toppkvalitet
Nautilus kjøletanker for melk er spesielt utformet for bruk i kombinasjon med
robotmelkingssystemet Lely Astronaut. Nautilus er meget pålitelig, enkel å rengjøre
og økonomisk i bruk. Fremfor alt gir systemet deg den ultimate løsningen for enkel
kontroll og overvåking av hele prosessen fra melking av kua til lagring og kjøling, alt i
ett integrert system som dermed gir deg maks trygghet.
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Kjøling fra første dråpe

brukes kun de beste materialene i Nautilustanken.

Med Lely Nautilus kjøletanker tilbyr vi avansert

Sprøytedyser som roterer 360° er unike og de

pålitelighet og hygiene, noe som er nøkkelfaktorer

beste på markedet. Siden Lely tenker på miljøet

for melk av høy kvalitet. Lely Nautilus er

brukes det beste kjølemiddelet tilgjengelig,

spesielt utformet for bruk i kombinasjon med

nemlig R134 som er en kjølegass. På grunn av de

robotmelkingssystemet Lely Astronaut.

sveisede ringene på kjøleelementet, er levetiden til

Ubetydelig nedetid
Nedetiden for roboten ved rengjøring av tanken er
redusert til det absolutte minimum. Det fleksible

kjøleelementet lenger og strømmen av kjølegass
optimalisert. I tillegg gjør lavt strøm- og vannforbruk
at Nautilus kjøletank økonomisk i drift.

rengjøringssystemet garanterer uovertruffen

Total kontroll

hygiene. Smart detalj: etter rengjøring vil

Nautilus kjøletank har kun ett brukervennlig

melketanken automatisk starte kjøleprosessen.

kontrollsystem. Kontrollenheten regulerer og

Kompromissløs kvalitet

overvåker Lely Nautilus kjøletank, kontrollerer
rengjøring av tanken, kjøling av melken og

Det foretas ingen kompromisser. Kjøleprosessen

røringen. Mobiltelefonen din overvåker direkte

starter så snart første dråpe melk kommer inn

kvaliteten på melken. I tillegg, siden kjøletanken

i melketanken og hindrer dermed isdannelse.

er integrert i Lelys T4C administrasjonsprogram,

Kjølekapasiteten til Nautilus-tanken stiller seg

lagrer den historiske data angående kjøle- og

inn på mengde melk til stede i tanken. Selvsagt

rengjøringstemperaturer for sporingsformål.

Brukerne sier:
“Den beste kjølingen og kommunikasjonen med Lely melkerobot.”
Sverige
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Spesifikasjoner
Lely Nautilus kjøletanker er
tilgjengelig i størrelser fra 4.000 til

• Oppvarming av vannet som brukes
til rengjøring.

30.000 liter. Modeller fra 4.000 til

• Manuell måling av melkemengden.

8.000 liter er tilgjengelig med enten

• Varmegjenvinningssystem for

integrert eller separate kjøleenheter.

kjølegassen og det oppvarmede

Større kjøletanker leveres med separat

vannet.

kjøling.
For å sikre god melkekvalitet og
For å ytterligere skreddersy din Lely

økonomisk drift, er det svært viktig å

Nautilus kjøletank, er følgende også

optimalisere størrelsen på tanken og

tilgjengelig:

kondensasjonsenheten. Vennligst ta
kontakt med ditt lokale Lely Center
for mer informasjon.

Nøkkelfordeler
• Kommunikasjon fra tankkontroll til
mobiltelefon.
• Automatisk oppstart av kjøletanken
etter rengjøring.
• Kjøling justert i forhold til mengde.
• Utmerket rengjøring på grunn av den
unike sprøytedysen.
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• Miljøvennlig.
• Sporbarhet av historiske data.
• Svært økonomisk i drift.
• Enkel å bruke.

lely DAIRY EQUIPMENT
Melkeutstyr

To forbruksvarer er blitt spesielt utviklet
for rengjøringen av Nautilus kjøletanken:

• RECA Alkaline* er et kraftig klorholdig alkalisk rengjørings- og
desinfeksjonsmiddel til rengjøring av melketanker. Den er veldig
effektiv mot fjerning av fett og proteinrester. Vi anbefaler å
bruke RECA Alkaline vekselvis med RECA Acid for best resultat.
• RECA Acid* er et kraftig syreholdig rengjøringsmiddel for
melketanker. RECA Acid fjerner kalk og melkerester. Vi anbefaler
å bruke RECA Acid vekselvis med RECA Alkaline for best resultat.
*) Advarsel: Ikke bruk dette produktet på Lely Astronaut melkeroboten.
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Melkehygiene – ren på utsiden og innsiden
Å være en del av matvarekjeden innebærer et stort ansvar og det å bry seg om et rent miljø
er helt nødvendig. Både Lely Astri- og Lely Essentials utvalget er basert på pålitelige og
skreddersydde løsninger som perfekt henger sammen med det velbalanserte systemet til
Astronaut melkerobot. Hele produktutvalget oppfyller forskriftene for matvaresikkerhet
og miljø. Alle produktene er 100% biologisk nedbrytbare.
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Klar indikasjon

Når en ny Lely melkerobot tas i bruk,

Det utløses en alarm på melkeroboten Lely Astronaut

strukturerer serviceteknikeren produktene

så snart beholderene med alkaline eller syre er

dine i prosessen. Melkeroboten utfører to

tomme. Lely anbefaler Lely Astri-sortimentet siden

automatiske rengjøringsprossesser hver dag ved

det oppfyller alle de tekniske spesifikasjonene samt

bruk av alkalin og èn med syre*. Begge disse

gjeldende lover og holder hygienekvaliteten på et

produktene kan brukes i alle vannavløpsystemene

høyt nivå.

på melkeproduksjonsgårder. RECA Alkaline
og RECA Acid er blitt spesielt utviklet for

Melkeutstyr

Automatiske rengjøringssykluser

*) Ikke bruk klor eller andre syrer utenom fosfor og sitronsyreprodukter i Lely Astronaut melkeroboten.

kjøletanken (Lely Nautilus). Det er derfor viktig
at du bruker rengjøringsmidlene i henhold til
Lely's spesifikasjoner*. Dersom du er i tvil ber vi
deg om å ta kontakt med din Lely rådgiver. Alle
rengjøringsproduktene i Lely Astri utvalget har blitt
testet og godkjent av Lely.

Lely børsterengjøring
Lely Astri-L er spesielt utviklet for å rengjøre og redusere den
mikrobiologiske belastningen på børstene. Produktene har god
virkeevne og kraft på kort tid, takket være de spesielle flyktige
stoffene som resulterer i en overlegen inntrengningsevne
i børstematerialet. Middelet skader hverken roboten eller
børstekonstruksjonen.
Lely Astri-L legger ikke igjen skadelige rester og fører ikke til
irritasjon av juret dersom det brukes ved anbefalt konsentrasjon.
Fordeler med Lely Astri-L: mellom melkingene rengjøres
forbehandlingsbørstene med Lely Astri-L. Dette sikrer optimalt
resultat når det gjelder melkekvalitet, ikke bare med tanke på
bakterietallet, men også i forhold til smørsyrer.
Lely Astri-L leveres i lett gjenkjennelige grønne kanner og
inneholder 22 kg.

Lely Industries N.V er ikke ansvarlig for og dekker ikke
under noen garantiavtale skader eller ødeleggelser som
er forårsaket ved bruk av andre rengjøringsmidler som
ikke oppfyller Lelys spesifikasjoner.
Dataarket om sikkerhet av Lely Astri produktene
og spesifikasjonene, er tilgjengelig på www.lely.com.

Brukerne sier:
”En klar fordel: service operatørene er alltid
punktlige og produktene mine er alltid
tilgjengelige. Alt i alt: de er tilgjengelige og
til å stole på.”
Nederland
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Lely Essentials Foam Alkaline og Lely Foam Unit
Lely Foam Unit er et kraftig, kompakt skumsystem som er utviklet for
rengjøringsoppgaver på melkeproduksjonsgårder. Lely Foam Unit installeres
raskt i hvilket som helst fjøs eller robotområde og er enkel i bruk. Det er enkelt
å justere konsentrasjonen av middelet ved bruk av dreieskiven. På den måten er
det enkelt å rengjøre alle typer overflater og forskjellige typer smuss. Etter bruk
er det mulig å rense Lely Foam Unit med rent vann.
Lely Foam Unit leveres med en rød skumslange, solid skumhode og en
sugeslange (inkudert filter og lokk) til rengjøringsmiddelet. Lely Foam Unit
passer for rengjøring av for eksempel vegger og gulv i (melke) fjøs/robot
områder og utsiden av Lely Astronaut melkeroboten eller annet melkeutstyr.
Den røde skumslangen har en lengde på 20 meter slik at det er mulig å
rekke forskjellige steder i fjøset. Ved bruk blir rengjøringsmiddelet klargjort
fortløpende via den gjennomsiktige sugeslangen og blir blandet ut med vann
til den ønskede konsentrasjonen. Lely Foam Unit produserer et tykt og kraftig
skum som fester seg til overflaten en stund for bedre å kunne fjerne smusset.
Lely Foam Unit er en lavtrykksvasker som kun bruker normalt vanntrykk.
Lely Essentials Foam Alkaline er et rengjøringsmiddel som er basert
på natriumhydroksid. Den er utviklet for å effektivt kunne rengjøre
melkerobotområdene og andre deler av fjøset. Lely Essentials Foam Alkaline
er effektiv mot fjerning av protein og fettrester. Med hjelp av de ekstra
tilsatte overflateaktive stoffene, fjerner den også kalkdannelser og
saltavleiringer. Rengjøringsmiddelet har en behagelig sitronduft og er biologisk
nedbrytbar. Dette produktet kan brukes i Lely Foam Unit og andre skum og
lavtrykksystemer. Når man bruker dette produktet, produseres et kraftig skum
som fester seg godt. Dette resulterer i en bedre rengjøring siden skummet
fester seg til smusset lengre.
Lely Essentials Foam Alkaline leveres i beholdere med en kapasitet på 22 kg.

Lely Peroxide-test
Lely Peroxide test er utviklet for å måle konsentrasjonen av Lely Astri-L på
rengjøringsbørstene, for å sikre at Astri-L brukes i korrekt konsentrasjon.
Lely Peroxide-test leveres i et rør med 100 tester.

Lely Astri-Cell
Lely Astri-Cell er en væske som brukes for å måle kimtallet i melken,
gjennom MQC-C sensorsystemet i Astronaut melkeroboten. Dette systemet
måler SCC ved hver melking. Testen i MQC-C er basert på kunnskapen fra
CMT testemetoden, også kjent som California Mastitis Test. Ved å legge
til Lely Astri-Cell i MQC systemet, tilbys nøyaktig informasjon om kimtallet
i melken og dermed blir en indikasjon på melkekvaliteten og jurhelsen
tilgjengelig. Produktet inneholder et nøye utvalgt og utviklet kappilært
stoff med unike egenskaper som forsikrer en sikker kjemisk reaksjon med
celleveggene til de hvite blodcellene.
Lely Astri-Cell leveres i form av et konsentrert produkt (1 liter).
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Lely Astri-Cid syrevask
Lely Astri-Cid er et konsentrert, flytende rengjøringsmiddel som er
fosfor- og sitronsyrebasert. Dette middelet er spesielt utviklet for
hovedrengjøringen av Lely Astronaut melkeroboten. Produktet er
sammensatt av spesielle, høyaktive syrer for fjerningen av uorganisk
smuss som kalk og melkestein.
Dette er avgjørende for å forebygge rustdannelse på Lely MQC (Milk
Quality Control System), dvs. hjertet av melkeroboten Lely Astronaut.
Lely Astri-Cid har ingen negativ påvirkning på gummiskjøter eller
silikon; i tillegg så har den enestående egenskaper for å redusere
antallet bakterier.
Lely Astri-Cid leveres i en lett gjenkjennelig, rød beholder med en
kapasitet på 24 kg.

Lely Industries N.V er ikke ansvarlig for og dekker ikke under noen
garantiavtale skader eller ødeleggelser som er forårsaket ved bruk
av andre rengjøringsmidler som ikke oppfyller Lelys spesifikasjoner.
Dataarket om sikkerhet av Lely Astri produktene og
spesifikasjonene er tilgjengelig på www.lely.com.

Lely Astri-Lin rengjøringsmiddel
Lely Astri-Lin er et flytende, konsentrert og klorfritt varmebasert
rengjøringsmiddel med basisk grunnlag, som er utviklet for hovedrengjøringen
på melkeroboten Lely Astronaut. Dette produktet har enestående egenskaper
når det gjelder å fjerne melkefett og protein. Dette rengjøringsmiddelet har
blitt grundig testet for bruk iLely Astronaut melkerobot og skader heller ikke
maskinen.
Hovedfordelen med dette produktet er at det er klorfritt. Produkter
som inneholder klor skader rustfritt stål, og skaper korrosjon på viktige
komponenter i Lely Astronaut melkerobot. Tester viser at rustdannelse skader
viktige komponenter, noe som igjen kan føre til lekkasje.
• Lely Astri-Lin er et klorfritt produkt.
• Lely Astri-Lin har et høyt pH nivå, noe som sikrer en effektiv rengjøring.
Lely Astri-Lin leveres i lett gjenkjennelige, blå beholdere som inneholder 25 kg
vaskemiddel.

Lely Industries N.V er ikke ansvarlig for og dekker ikke under noen
garantiavtale skader eller ødeleggelser som er forårsaket ved bruk av
andre rengjøringsmidler som ikke oppfyller Lelys spesifikasjoner.
Dataarket om sikkerhet av Lely Astri produktene og
spesifikasjonene er tilgjengelig på www.lely.com.

Lely Astri-TDS laserlinse renser
Lely Astri-TDS er et flytende rengjøringsmiddel som er syrebasert. Denne brukes
til rengjøringen av den elektroniske linsen samt lokket på laser detektoren
på Lely Astronaut melkerobot. Dersom linsen på laseren ikke renses, vil det
ta lengre tid før spènene blir oppdaget og dette vil føre til en dårligere effekt
av melkeroboten. Lely Astri-TDS fjerner rester av hardt vann, urin, melkestein
og jern fra laserlinsen. Dette produktet har blitt grundig testet på robotens
spesifike materiale.
Lely Astri-TDS leveres i flasker på 1 liter.

29

Caring – omfattende jurbehandling
Caring består av en serie høykvalitets jurpleieprodukter, basert på mange års erfaring.
Ditt Lely Center vil med glede gi deg råd om den beste jursprayen som passer for
nettopp din situasjon, slik at god jurhelse sikres i besetningen din. Sammen med
samarbeidspartnere, har Lely utviklet spesielle jurspray-produkter som kan brukes i
Lely Astronaut melkeroboten og som passer inn i de forholdene som er på din gård.
Vennligst kontakt ditt lokale Lely Center for mer informasjon om jurhelse og den
fullstendige produktserien.
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Lely Astri-IO spenespray
Lely Astri-IO spenespray er blitt utviklet spesielt for Lely Astronaut
melkerobot. Sprayen er sammensatt av hudpleiemidler med
høy kvalitet og er basert på PVP-jod slik at dette høyaktive
desinfeksjonsmiddelet sørger for en god pleie av spenene. Huden
forblir myk og fuktig på grunn av glyserinen. Lely Astri sørger for en
ordentlig beskyttelse av melkekanalen etter melkingen.
Lely Astri-IO leveres i lett gjenkjennelige blå beholdere, med en
kapasitet på 57 kg.

Lely Astri-Din spenespray
Lely Astri-Din spenespray, som er melkesyre basert, har blitt spesielt
utviklet for Lely Astronaut. Melkesyre er bevist å være veldig effektiv
når det gjelder å eliminere smitte. Lely Astri-Din tilbyr enestående
beskyttelse for spènekanalen og sørger for ekstra pleie, med bla.
glyserin og sorbitol, som opprettholder den naturlige reguleringen av
fuktighet og fett til huden. Melkesyre har samme pH nivå som huden
på spènene og sikrer utmerket kosmetisk effekt. Den beskytter huden
mot allslags vær, i tillegg til den mekaniske påkjenningen ved melking.
Lely Astri-Din leveres lett gjenkjennelige i blå beholdere, med en
kapasitet på 59 kg.

Lely Quaress-Iodine
Lely Quaress-Iodine er en desinfeksjonsspray som er klar til bruk
i Astronaut melkerobot. Lely Quaress-Iodine er basert på jod:
et antiseptisk middel med et bredt spekter som sikrer en god
desinfeksjon av spenene. Lely Quaress-Iodine beskytter hele spenen
med et beskyttende lag. Produktet inneholder mykgjørende og
fuktighetsgivende komponenter som lanolin, sorbitol og glyserin.
Disse egenskapene forbedrer smidigheten av huden og gjør den mer
motstandsdyktig mot å tørke ut. Lely Quaress- Iodine kan brukes for
å beskytte kyrne mot patogener på grunn av de bakteriedrepende
egenskapene.
Lely Quaress-Iodine leveres i lett gjenkjennelige, blå beholdere med en
kapasitet på 60 kg.

Lely Quaress-Lac
Lely Quaress-Lac er en klar til bruk desinfiserende jursspray som er
egnet for bruk i Lely Astronaut melkeroboten. Lely Quaress-Lac
er melke-og salisylsyrebasert (LSA). Kombinasjonen av disse
komponentene virker effektivt mot bakterier. I tillegg til god
desinfisering, hjelper også Lely Quaress til med å opprettholde
mykheten av huden. Produktet inneholder proplygenglycol som er
en god fuktighetsgiver for huden. De aktive virkestoffene fjerner
døde hudceller og opprettholder mykheten i huden. Lely Quaress-Lac
har gode kosmetiske egenskaper og irriterer ikke huden.

Lely Quaress-Lac plus
Lely Quaress-Lac plus er et konsentrert desinfeksjonsmiddel som er utviklet for
Lely Astronaut melkeroboten. Lely Quaress-Lac plus er melke-og dekansyrebasert.
Kombinasjonen av disse syrene gjør dette produktet til en kraftig jurspray som
er effektiv mot bakterier. I tillegg hjelper melkesyren til med å øke mykheten på
spenene.

Lely Quaress-Lac leveres i lett gjenkjennelige, blå beholdere med en
kapasitet på 60 kg.

Dette produktet er velegnet til å bruke ved oppstarten av Lely Astronaut
melkerobot.

Lely Quaress-Lac plus inneholder også et utvalg av mykgjørende og
fuktighetsgivende stoffer som propylenglykol og lauricidin. Disse komponentene
forbedrer spenens tilstand og beskytter også huden når det er kaldt.

Lely Quaress-Lac plus leveres lett gjenkjennelige, blå beholdere med en kapasitet
på 60 kg. Beholderen inneholder kun 15 kg, da produktet er konsentrat og må
blandes med 45 liter vann før bruk.
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Fôringsutstyr
Fôrkostnader er en av de viktigste utgiftspostene på en gård og derfor er
fôringseffektivitet avgjørende. Optimal ytelse kan oppnås ved å forsikre seg om
riktig effekt på kyrne (kg, melkefett, melkeprotein, levetid, dyrehelse o.l.). Det
er kjent at å fôre oftere fører til økt melkeproduksjon og har positiv innvirkning
på kyrnes helse. Lelys automatisering gir midler til å optimere melkeproduksjonen,
kyrnes helse samt fôreffektiviteten videre. I tillegg kan du som melkeprodusent spare
tid og få mer fleksibilitet.
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Lely Vector automatisk fôringssystem

Lely vector

Lely Vectors automatiske fôringssystem gjør det mulig å fôre kyrne med ferskt fôr
hele døgnet, hele uken. Den fôrer kyrne nøyaktig, presist og med bruk av minimal
arbeidskraft. Side 34.

Lely juno

Lely Juno fôrskyver gjør det mulig å skyve fôr mot fôrhekken både dag og natt.
Siden det blir kontinuerlig tilgang på fôr, øker fôrinntaket, dyrene blir mer aktive og

Fôringsutstyr

Lely Juno automatisk fôrskyver

melkeproduksjonen øker. Side 40.

Lely Cosmix kraftfôrautomat

Lely Cosmix

Takket være Cosmix kraftfôrautomat er det mulig å fôre alle kyrne i samsvar med deres
behov. Den korrekte mengden, hver dag og til enhver tid! Side 46.

Lely Calm kalvefôringsautomat

Lely Calm

Lely Calm sørger for automatisk fôring med rett kvantitet melk – med perfekt
temperatur og sammensetning – gjennom hele dagen. Dette resulterer i sunne kalver,
forbedret vekst, økt fôreffektivitet samt mindre arbeidskraft. Side 50.

Lely Caltive-konsept

Lely Caltive

Lely Caltive-konsept Kombinert med Lely Calm kalvefôringsautomat har Lely lansert
Lely Caltive konspetet. Dette er et svært velbalansert kalvefôringsprogram som gir økt
vekst til dyrene. Side 54.
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Lely Vector automatisk fôringssystem – fleksibel
og fersk fôring
Effektiv og høy produksjon av kvalitetsmelk er i stor grad avhengig av at du fôrer kyrne
dine regelmessig, til rett tid og med tilstrekkelig mengde. Lely har utviklet et unikt
økonomisk konsept som sørger for dette og i tillegg tilbyr enda mer; konseptet tillater
en fleksibel fôring med ferskt fôr til kyrne og fôrer nøyaktig, i tide og ved bruk av
minimal arbeidskraft, hele uken. Det automatiske fôringssystemet Lely Vector er et
konsept utviklet i tett samarbeid med kundene våre og som gir optimale resultater og
samtidig viser stor respekt for kyrne dine.
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Optimal fleksibilitet – fôring uten kompromisser
Det å fôre kyrne er en viktig, daglig rutine. Det

systemet svært fleksibel med hensyn til hvilken

er stadig i tankene dine. Med Lelys automatiske

fôringsstrategi du ønsker å innføre. Det er den

fôringssystem trenger du kun å tenke på fôring én

perfekte løsningen for alle gårder, som ønsker

gang hver tredje dag! I tillegg er du med Vector-

fleksibilitet til å tilpasse seg en fremtidig utvidelse.

Fleksibilitet i fôringsrutinen
• Raskt og enkelt å skifte mellom fôrtyper – det
åpne kjøkkenet gir stor fleksibilitet.
sin rasjon, kun når det trengs.
• Mer nøyaktig fôring – dyrene får nøyaktig det de
trenger.

Fôringsutstyr

• Endring av rasjoner på et blunk – hver gruppe får

• Fleksibilitet i grupper som forandres – flytting av
kyr uten problemer.

Fleksibilitet i din daglige rutine
• Frihet til å planlegge både arbeidet og det sosiale
livet ditt – systemet kan lagre fôr for i opptil tre
dager.
• Ikke avhengig av ekstern arbeidskraft – du
bestemmer selv rutene og rasjonene uten å måtte
gjøre det selv.
• Fôring basert på kyrnes behov – sensoren
som måler fôrmengden vet når det trengs mer
ferskt fôr.
• Fôrskyving hele døgnet, hele uken – mindre rester
siden dyrene alltid kan nå fôret.

Fleksibilitet for hver enkelt gård,
nå og i fremtiden
• Ingen ekstra installasjon på fôrbrettet – mer frihet
og reduserte byggeutgifter.
• Flere fjøs – ett fôringssystem – siden det er et
selvstendig kjøretøy kan roboten selv navigere og
fôre i flere fjøs.
• Det er enkelt å justere kjørerutene – forandringer
i fjøset eller i gruppene er ingen problem.
• Klar til fremtidige utvidelser – 250-300 kyr
pr. robot, to roboter pr. kjøkken for enda mer
kapasitet.
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Ferskt fôr – flere ganger om dagen
Kyrne dine tjener penger for deg og fortjener

blir tildelt flere ganger om dagen, (men det er mer:

derfor maten sin slik du selv vil ha den: i passelige,

siden mikseren fylles vekselsvis med små mender

ferske porsjoner rett fra kjøkkenet. Lely Vector

av forskjellig fôrtyper, trenger rasjonen kun kort tid

systemet sørger for ferskt fôr hele uken og det

på å mikses).

Ferske, velblandede porsjoner
• God miksing på kort tid – en lett blanding
resulterer i et høyere tørrstoff.
• Alt smaker godt – ingen sortering av fôret og
mindre rester.
• Små, ferske måltider – mindre fôr som går varmt.
• Oppbevares trygt på kjøkkenet i flere dager –
fôret blir oppbevart i blokker, noe som hindrer
uttørking.
• Høyere fôrinntak – konstant levering av ferskt
fôr vil oppmuntre til å spise mer, særlig for de
lavtrangerte kyrne.

Høyeste mulig avkastning på fôringsinvesteringen din
Landbruket blir i økende grad til en virksomhet

i bedre ytelser fra de lavtrangerte kyrne. Mer ferskt

hvor forskjellene i de økonomiske resultatene

fôr reduserer restene, noe som igjen tyder på en

avgjøres på måten du håndterer marginene på.

bedre utnyttelse av grovfôret. Dessuten oppnås en

Kyrne blir sunnere av regelmessig fôring og et

betydelig innsparing i energiforbruket.

høyere fôrinntak for hele bestningen resulterer

Fôring – gjør strategien din
lønnsom
• Passer til alle gruppestørrelser – selv små grupper
vil få sin egen, spesielt blandede rasjon.
• Tilpasset fôring – Vector systemet tilbyr automatisk
det beste fôret til de beste kyrne.
• Lave driftskostnader – elektrisk drevet: rent, rolig
og energivennlig.
• En innsparing på åtte timers arbeid i uken –
tilbakemeldt fra eksisterende kunder!
• Forbedret fôringseffektivitet – resultater bevist av
nøyaktige tilbakemeldinger.
• Flere besøk i roboten – ferskt fôr som blir servert
flere ganger om dagen, stimulerer kuas aktivitet.
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Lely Vector – et komplett og intelligent konstruert system
3
5

2

Fôringsutstyr

6

4

1

1

Plansilo

2

Fôrkjøkken

3

Fjøs med melkekyr

4

Fjøs med ungdyr og sinkyr

5

Kraftfôr og mineraler

6

Mikse- og fôringsrobot

Spesifikasjoner
Dimensjoner for mikse- og fôringsroboten

Påkrevd min. bredde på fôrgangen

Lengde

246 cm

Fôring på begge sider

325 cm

Bredde

162 cm

Fôring på en side

310 cm

1.281 kg

Gang uten fôring

275 cm

Vekt
Høyde med skyvedør

278 cm/193 cm

åpen/lukket
Mikser volum

Fôrkjøkkenet: påkrevde dimensjoner på fôrblokkene
2 m3

Form
Maks. Dybde

250 – 300

Fôr

Godt kuttet
anbefalt fôrlengde

robot (antall dyr)
Maks. antall grupper

105 cm

(bredde på grabben)

Kapasitet og krav
Maks. kapasitet for en

Rettskårne blokker

16

Gulvoverflate

Plant

Maks. helling

5%

mellom 10 og 20 cm
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Mikser- og fôringsrobot
Lely Vector mikse- og fôringsrobot er et selvgående, batteridrevet kjøretøy som er i stand til å fôre en selvmikset
rasjon automatisk.

Vertikal mikseskrue
Sikrer en utmerket miksing. Motstålet
gjør det mulig å blande høy/halm i
tillegg til andre fôrtyper.

Antenne
For trådløs kommunikasjon mellom
komponentene i Lely Vector-systemet.

Fordeler
Fordeler fôret langs fôrbrettet.
Mengden av fôr er avhengig av
kjørehastigheten.

Ultralydssensor
Sikrer at mikser- og fôringsroboten
følger fôrbrettet i en forhåndsinnstilt
avstand.

Nødstopp og pauseknapp
For øyeblikkelig stans av systemet
dersom det er nødvendig.

Veieceller
Sette sammen riktig rasjon og avgjøre
riktig fôrmengde som skal doseres.

Kollisjonssvern
Sørger for at systemet stopper
øyeblikkelig dersom det møter en
hindring.
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Adapter
Kobler seg perfekt til ladestasjonen.

Fôrhøydesensor
Måler mengden fôr ved fôrbrettet og
avgjør hvor og når det trengs ferskt
fôr. På denne måten er det alltid nok
fôr til kyrne.

lely DAIRY EQUIPMENT

Fôrkjøkken
Fôrkjøkkenet er plassen hvor fôret lagres, velges ut, lastes og fylles i roboten for å bli mikset. Avhengig av
bredden og dybden på kjøkkenet kan det fint lagres fôr der i tre dager.

Fôrgrabben
Velger ut, samler og fyller fôret i mikse- og fôringsroboten. Den
kartlegger den delen av kjøkkenet som er markert for en bestemt
fôrtype og henter fôret fra det høyeste punktet.

Kraftfôrdispenser
Styrer doseringen av kraftfôr som oppbevares i løs vekt.
Mengdene kan beregnes og doseres i fôret med ytterste
presisjon.

Fôringsutstyr

Sikkerhetsdør
Hele systemet overholder strenge internasjonale standarder.
Fôrkjøkkenet vil kun åpnes når det trengs å fylles opp.

Mineraldispenser
Mineraler og tilsetningsstoffer kan også blandes I grovfôret i små
mengder.

Lely Vector Automatisk
fôringssystemet

Brukerne sier:
“Jeg er sikker på at besetningens
melkeproduksjon vil stige takket være

Fleksibel

Lely Vectors automatiske fôringssystem.
Særlig om sommeren er kontinuerlig

• Fleksibel i fôringsstrategien.

fôring med ferskt fôr en stor fordel som

• Fleksibel i din daglige rutine.

garantert vil lønne seg.”

• Fleksibel for alle gårder og fremtidige utvidelser.

Nederland

Ferskt

“På denne gården sparer vi 600 timer og

• Ferskt fra plansilo eller rundball.

ca. 6000 liter med diesel hvert år ved å

• Ferskt fra kjøkkenet.

bruke dette nye systemet.”

• Ferskt ved fôrbrettet.

Sverige

Fôring

“Jeg tror at det blir enklere for den neste

• Fôrer med balanserte rasjoner.

generasjonen å ta over når arbeidet er så

• Fôrer i forhold til behovet.

mye lettere, og det er en god følelse.”

• Godt fordelt fôr ved fôrbrettet.

Sverige

Resultater

“I vårt tidligere fjøs brukte vi for noen

• Ingen stress i besetningen.

år siden et fôringssystem på skinner og

• Økt aktivitet.

sammenlignet med dette er dette systemet

• Høyt fôrinntak.

mye mer fleksibelt. Med Lelys Vector system

• Høy fôringseffektivitet.

kan vi til og med fôre kyrne i naboens fjøs.”

• Høy melkeproduksjon.

Nederland
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Lely Juno automatisk fôrskyver – Alltid tilgang
på friskt fôr, med mindre arbeid
Som kjent resulterer kontinuerlig tilgang på ferskt fôr i økt tørrstoff inntak og økt
melkeproduksjon. I tillegg har det å fôre oftere en positiv innvirkning på dyrehelsen.
Ofte er arbeidskraften den begrensende faktoren når det kommer til å ha ferskt fôr
tilgjengelig døgnet rundt. Takket være Lely Juno er nå dette problemet noe som hører
fortiden til.
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Lely Juno beveger seg automatisk langs fôrbrettet og følger dermed
etefrontene. Under drift skyver maskinen fôret mot etefronten uten

Nøkkelfordeler

å forstyrre kyrne. Siden Lely Juno er en enkeltstående maskin, er

• I drift døgnet rundt.

ombygging i fjøs sjelden nødvendig og den kan brukes i nesten alle

• Økt fôrinntak.

typer fjøs.

• Større produksjon av melk.

Lely Juno 100 og 150

• Samme kvalitetsforhold
tilgjengelig døgnet rundt.

I 2008 introduserte Lely med hell fôrskyveren Lely Juno 150. Tre år

• Mer fred i besetningen.

senere fulgte introduksjonen av den mindre, mer kompakte og mer

• Mer balansert bruk av

økonomiske modellen: Lely Juno 100. På grunn av mindre diameter,
passer den veldig godt for fjøs med smalere fôrbrett.

Lely Astronaut robotmelkingssystem.
• Kostnadsbesparende.
• Arbeidsbesparende og større

Ladestasjonen fungerer som både start og stoppested for begge
i fôrgangen. På grunn av de forskjellige innebygde sensorene
kan Lely Juno kjøre forskjellige ruter. I kombinasjon med
forhåndsinnstilte bånd kan Lely Juno 150, i motsetning til Juno 100,

fleksibilitet.
• Energivennlig og gir lavere
CO2 utslipp.

Fôringsutstyr

modellene, for hver runde. Den er plassert på et velegnet sted

også kjøre ruter mellom to fjøs samt kjøre på fôrganger utendørs.
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Lely Juno fører alt sammen
•

Minimalt med arbeid, minimal bruk av energi, minimalt vedlikehold, maksimal nytte.

•

En sann high-tech løsning som gir deg mer fleksibiltet på gården.

•

Forbedret kutrafikk som resulterer i mindre arbeid og bedre velvære for dyra.

•

Smart og fleksibel, skyver alltid fôret.

•

Bedre dyrevelferd med tilgang på fôr døgnet rundt.

Fordelene ved Juno for deg
og besetningen din
24 timers drift hele året og økt fôrinntak
Kontinuerlig tilgang på fôr stimulerer kutrafikken og øker tørrfôr
inntaket (+3,50%*), dette gjelder spesielt om natten. I tillegg reduseres
mengden fôrspill.

Forbedret dyrevelferd
Fôret blir skjøvet opp hele dagen, noe som bedrer kutrafikken og gir fôr
hele døgnet.

Jevn fôrkvalitet tilgjengelig både dag og natt
Lely Juno skyver stadig fôret mot etefronten. Kyrne får dermed ingen
mulighet til å være selektive, siden jevne mengder av grovfôr er
tilgjengelig på fôrbrettet både dag og natt.

Hyppigere besøk i melkeroboten
I kombinasjon med en melkerobot har Lely Juno vist at antall besøk i
roboten øker (+10,90%*) både dag og natt. Økt besøk resulterer i en
større melkeproduksjon, særlig for de lavt rangerte kyrne. Med dette
blir melkeroboten brukt mer effektivt samt at det kommer færre kuer
på advarselslistene.

En roligere besetning
Med Lely Junos regelmessige arbeidsmønster får de lavt rangerte kyrne
også tilgang til ferskt fôr, etter at de høyt rangerte kyrne har fått sin del.

Kostnadsreduksjoner
Bedre fôrinntak betyr at mindre fôr går til spille. Lely Juno sparer
også arbeid, drivstoff og slitasje på utstyr. Lelys Juno er utstyrt med en
energibesparende elektrisk motor.
*) Resultatene kan variere ut fra lokale forhold.
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•

Forbedret fôringseffektivitet.

•

Økt besøksfrevens – 10,90%* – i robotfjøs.

•

Økt melkeproduksjon, spesielt blant lavt rangerte kyr.

•

Økt fôropptak.

•

Krever ikke arbeidskraft, men skyver likevel fôret oftere en før.

Fôringsutstyr

Minimalt energiforbruk
Lely Juno er svært energibesparende og har en positiv innvirkning på
CO2-utslippet. På årlig basis bruker en traktor eller spade ti ganger så
mye energi og avgir ca. fire ganger så mye CO2.

Arbeidsbesparende og mer fleksibilitet
Basert på tre fôringsrunder på ti minutter hver til dagen, vil Lely Juno
spare deg for minst 183 timer, dvs. 22 åtte-timers arbeidsdager i året!
For øvrig gir Lelys Juno en enestående fleksibilitet. Du kan la Juno skyve
fôret så ofte og når du ønsker, hele døgnet, syv dager i uken.
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Krav til bygning

Egenskaper
Lely Juno er en batteridrevet fôrskyver som er utstyrt med en

Fôrbrettet

energisparende, elektrisk motor. Den roterende flaten på den nederste

• Solid, flatt betonggulv med eller

delen av Lelys Juno, skyver fôret mot til fôrfronten mens maskinen

uten belegg.

beveger seg i en rett linje. En tung betongblokk utgjør ’kroppen’ på

• Begrenset helling.

fôrskyveren og sørger for at maskinen har nok tyngde til å kunne skyve

• Ved utendørs arbeid: større risiko

fôret. Lely Juno er velegnet på alle herdede og flate fôrbrett. Den kan

for kjørespor dersom underlaget

følge forskjellige typer fôrfronter og skyver fôr i en høyde på opptil

er asfalt og det er varmt eller høye

65 cm.

temperaturer.

Dynamisk skyving

Etefronten

Optimering av Lely sin software muliggjør dynamisk skyving. Det vil

• Loddrette stolper med maksimalt

si at Juno bestemmer selv hvilken avstand – basert på fôrmengden

intervall på 60 cm.
• Utprøvd: fangfront, nakkerør,
skråfront, U-form.
• Nakkerør i en høyde på (målt fra
gulvet i fôrgangen):

på fôrbrettet – den vil holde fra etefronten. Den smarte softwaren
sparer deg også for arbeid her! Uansett hvilken fôrplan du velger, så
vil Lely Juno sørge for at fôrskyvingen skjer riktig i enhver situasjon.

Sikkerhet

• Juno 100: 80 og 135 cm.

Lelys Juno arbeider på fôrbrettet, et sted i fjøset hvor det er lett å

• Juno 150: 80 og 150 cm.*

få tilgang og dermed spiller sikkerheten en viktig rolle. Derfor er

*) I kombinasjon med en optimal ‘high level’
sensor.

fôrskyveren utstyrt med en spesiell mekanisme: en kollisjonsdetektor.
Den sørger for at fôrskyveren stopper så snart den støter mot en
hindring.

Brukerne sier:
”Nå har også mine lavt rangerte kuer
kontinuerlig tilgang til grovfôr av god
kvalitet.”
Canada
”Med to kuer per. eteplass er kravet til
stadig tilgang til fôr høyt. Lely Junofôrskyver er løsningen.”
Japan
”Vi har hatt Juno i to år nå og vi
ville ikke vært den foruten. Den er
uunnværlig og er en av de beste
tingene vi noensinne har kjøpt.”
Nord Irland
“Det tar bare 15 minutter hver gang,
men jeg er så glad at jeg kan hoppe
over den siste runden klokka 11 om
kvelden.”
Nederland
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Dynamisk skyving.
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Fôringsutstyr

Tekniske spesifikasjoner
Juno 100

Juno 150

Diameter (cm)

111

156

Høyde (cm)

104

106

Vekt (kg)

574

575

Høyde (cm) på skyvebladet

57

51

Driv

Elektrisk motor

Elektrisk motor

Hjul

3

3

Hastighet (m/min)

12

12

Batteri

12V/55 Ah

12V/55 Ah

Bestemmelse av retningsbevegelsen

Gyroskop og ultralyd

Gyroskop og ultralyd

Bestemmelse av avstand som skal kjøres

Sensorer på bakhjulene pluss

Sensorer på bakhjulene pluss induktiv

kollisjonspunkt og kontaktpunkt på

sensor

ruta
Antall programmerbare ruter

16

16

Rute programmering

Bruk av manuell kontroll (E-link)

Bruk av manuell kontroll (E-link)

Innstillingspunkter (retning)

Ladestasjon pluss kollisjonspunkt og

Metallbånd; start/slutt nær

kontaktpunkt på ruta

ladestasjonen

5

3

1,00

1,50

Minimum bredde på fôrgangen (m)

1,25 + bredden på fôret

2,00 + bredden på fôret

Maksimum bredde på fôret (cm)

200

200

Maksimum høyde på fôret (cm)

65

65

Startintervaller

Fleksibelt, maks. 48 ganger om dagen

Fleksibelt, maks. 48 ganger om dagen

Lade enhet: w x d x h (cm)

28,00 x 27,00 x 21,00

36,90 x 26,00 x 62,30

Utendørs bruk

Nei

Ja

Påkrevd plass når den nærmer seg
ladestasjonen (m)
Påkrevd plass når den forlater
ladestasjonen (m)
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Lely Cosmix – for kyr som fortjener litt ekstra
Individuell fôring av kyrne er en god måte å håndtere bedømningen av kroppstilstand
på. Ved å administrere tilgangen på kraftfôr på denne måten, vil du optimalisere den
generelle helsen, melkeproduksjonen og fruktbarheten til kyrne dine og forbedre
forholdet mellom melk og fôr.
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Kostnadseffektiv fôring
Lely Cosmix kraftfôrautomat gir nøyaktig informasjon om
kyrnes inntak av kraftfôr. Ekstra kraftfôrautomater brukes til
å balansere rasjonen for lavt- og høytytende kyr, eller for å gi
alternative fôrtyper til kyr som trenger dette. Lely Cosmix er fullt
ut kompatibel med Lelys Astronaut melkeroboter og er koblet il
Lelys T4C administrasjonsprogram. Det muliggjør vanlig fôring av
kraftfôr i tillegg til kraftfôret som gis i melkeroboten og stimulerer
dermed en stabil pH i vommen. I tillegg lar det deg regulere
fôringen basert på melketider for å stimulere kyrne til å besøke
roboten enda oftere, ved å ikke gi dem kraftfôr i Cosmix når hun
trenger å melkes. Når hun er melket en gang, vil fordelingen
fortsette.

Brukerne sier:

Når en ku kommer inn i Lely Cosmix, identifiseres hun ved hjelp av
identifikasjonsmerket rundt nakken eller beinet. Fordi den daglige

“Lely Cosmix gir de beste kyrne

rasjonen for hvert dyr beregnes kontinuerlig, vil Lely Cosmix

mine det lille ekstra de trenger.”

umiddelbart vurdere om kua bør spise og hvor mye den bør få.

Danmark

Fôringsutstyr

Balansert per ku

Fôret går ikke til spille fordi fôret deles ut i samsvar med den
farten kua spiser i.

Ekstra fôr for dine sinkyr også
Sinkyr blir ofte plasserte i kalvefjøset eller i ein halm-innhenging,
de siste ukene før kalvingen. Disse kyrne kan ikke bli fôret i
roboten, men det er svært viktig at de får tilstrekkelige mengder
med kraftfôr. Derfor er det lurt å installere en egen Cosmix
kraftfôrautomat her.
Lely Cosmix er robust og pålitelig, er utført i rustfritt stål
og slitesterke materialer og gir deg en langvarig løsning for
individuell fôring på gården.

Fôre med mindre mengder, men med økt
nøyaktighet
Fôret blir fordelt i spesialformede fôringstrau. Dette tillater deg
til å fôre med veldig små porsjoner og økt nøyaktighet. En annen
funksjon er at ved å fordele fôret unngås risikoen for mugg og
sløsingen blir redusert til et minimum.

Nøkkelfordeler
• Velbalansert tilgang på kraftfôr.
• Forbedrer besøksfrekvensen hos
roboten.
• Stimulerer stabil pH i vommen.
• Integrert i T4C-nettverket.
• Individuell fôring.
• Fôringen stilles i forhold til
robotmelkingsintervallene.
• Slitesterk og varig.
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Spesifikasjoner

Attraktive valg

Spenning

i tillegg bli utstyrt med ytterligere tre fôrtyper, dersom det er

Lely Cosmix blir levert med en fôrtype som standard. Den kan

Cosmix S (24 V or 230 V)
Cosmix P (230 V) Cosmix M
(solcelle)

Anerkjennelse

ønskelig. De tre fôrdispenserne vil da bli bygd inn ved siden av
hverandre.

Qwes H, Qwes HR, Qwes ID,
Qwes leg, Qwes act, Qwes I

Et annet valg: kontroll over kraftfôrskruen via Lely Cosmix.
Dette er kostnadsbesparende siden ingen ekstra sensorer er
nødvendig for å starte og stoppe kraftfôrskruen.

Lely Cosmix P – fôrer enda flere kyr
Siden kyrne får fôret sitt i et beskyttet miljø, tilbyr Lely Cosmix P
å tildele større porsjoner – eller å mate i et raskere tempo –
uten at dyrene blir jagd vekk. Dermed økes er den totale
fôringskapasiteten. Det er lett for alle kyr å gå inn i fôrstasjonen
takket være designet på Lely Cosmix P, som har en lav
inngangsterskel.

Lely Cosmix S – fleksible og justerbare
sideporter
Lely Cosmix S har justerbare sideporter. Dette tillater deg til å
tilpasse systemet i forhold til besetningen din med enda større
fleksibilitet.

Lely Cosmix P – innebygd beskyttelsesport
Lely Cosmix P er tilpasset med en unik beskyttelsesport
(M-box). Utformingen på denne porten er slik at
andre kyr ikke kan forstyrre den kua som står inni
kraftfôrautomaten. Undersøkelser viser at en slik
fôringsautomat med en beskyttende port, reduserer
aggresjon i besetningen. En annen ting er at risikoen for
at kua i fôringsautomaten blir jagd vekk av en høyere
rangert ku, blir redusert. Cosmix P reduserer også
konkurranse, stress og skader på juret.
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Lely Cosmix M – den mobile
kraftfôrautomaten
Den varierende tilgjengeligheten og kvaliteten
på gress gjennom året, er en upålitelig faktor
når det kommer til beiting i melkeproduksjonen.
Om våren er det vanligvis overflod av gress med
høy kvalitet, men om sommeren og vinteren
blir ytelsen på dyrene ofte påvirket. Den mobile
kraftfôrautomaten Lely Cosmix M, som går på
solcelle energi, kan da levere ekstra kraftfôr til
de beitende kyrne, dag og natt.

Lely Cosmix M er veldig effektiv. Det er ikke

dagen, noe som er mye bedre for vommens
funksjon. I tillegg unngår du både overfôring
og underfôring av kraftfôr.

lenger nødvendig å tilby ekstra fôr på beitet
hver dag. Å justere kraftfôrmengden til hver

Fôringsutstyr

Lely Cosmix M – bedre styring
på kunivå

Store eller små rasjoner kan bli spredd utover

enkelt ku kan skje med mye større presisjon.

Lely Essentials Mineral Block

Lely Essentials Block er basert på natrium og kalk fra

Lely Essentials Blocks vil være tilgjengelig

sjøgress. Derfor vil det ikke bli noe luksusforbruk, noe

i tre forskjellige varianter:

som er tilfellet med sirup. I tillegg inneholder kalken

• Lely Essentials Block-Lac for melkende kyr.

fra sjøgresset mye kalsium og magnesium og med sin

• Lely Essentials Block-Dry for avsinede kyr.

høye porøsitet gir den gode forhold for mikrofloraen

• Lely Essentials Block-Grow for ungdyr.

i vommen.
Plasser Lely Essentials Block på riktig plass
I tillegg til kalken fra sjøgresset inneholder mineral

og i rett høyde i fjøset eller på beitet for best

blokkene en unik formel med mineralbuffere,

mulig bruk. Bruk alltid en Lely blokkeholder.

antioksidanter og lett absorberbare sporstoffer. Lett
absorberbare komponenter som kalsium, fosfor,
magnesium, natrium, sink, selen, mangan, jod,
kobber og kobolt er viktige og styrker immuniteten,
fertiliteten og stoffskiftet hos dyrene.
Lely Essentials Mineral Block passer perfekt på
robotgårder om ønsker fri kutrafikk. Siden kua kan
regulere sitt eget inntak, tilbyr mineralblokken
det optimale mineralinntaket for hvert enkelt
dyr. Mineralblokken er gir også en indikasjon på
mineralinntaket hos besetningen: dersom inntaket er
for høyt eller for lavt, kan mineral tilførselen justeres.
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Lely Calm kalvefôringsautomat – trygghet ved
kalveoppdrett
Alle som søker bærekraftige kyr med høy livstidsproduksjon må først optimalisere
oppdretten av ungdyr. Lely Calm kalvefôringsautomat garanterer den beste mulige vekst
og utvikling for disse ungdyrene. Kalvene kan fremdeles nyte sin naturlige oppførsel og
drikke når de har lyst til det på en kontrollert måte, samtidig som arbeidet reduseres til
et minimum. Når alt kommer til alt er dagens kalver morgendagens høytytende kyr.
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Oppdrett uten stress

Lely Calm er den perfekte måten å forberede et

Når en kalv drikker fra moren sin, drikker den

melkeproduserende liv med en melkerobot på.

vanligvis tilstrekkelige porsjoner spredd utover

Dyrene lærer i tidlig alder hvordan de skal få melken

dagen. Men i dagens melkeproduksjon, når en

sin. Dette gjør dem selvsikre og fremfor alt, de

kalv fôres for hånd, begrenses dette til én eller to

blir vant til fôrautomater og alle lydene de lager.

ganger om dagen. Derfor introduserte Lely den

Melkebonden vil tjene på dette når en kvige går inn

automatiske kalvefôringsautomaten Lely Calm,

i et automatisk melkesystem for første gang.

som gir riktige porsjoner og fôrblandinger spredd
En Lely Calm kalvefôringsautomat vil betale for

oppførsel. Kalvefôringsautomaten Calm gir

seg ved hjelp av sunnere kalver, økt vekst, høyere

kalvene en enestående start, samtidig som den

fôreffektivitet og arbeidsbesparelser. Lely Calm gir

er arbeidsbesparende og gir mange økonomiske

arbeidsbesparelser på 60 til 70%. Den vil betale for

fordeler. De nøyaktige og små porsjonene som

seg selv i løpet av tre år. Calm kalvefôringsautomat

spres over hele dagen gir en vesentlig forbedring av

er en pålitelig fôringsautomat med minimalt med

utviklingen av kalvens fordøyelsessystem. Kalvene

vedlikehold.

avvennes forsiktig ved å gradvis redusere porsjonene
med melk. Å sakte redusere melken vil gjøre at

Fôringsutstyr

over hele dagen, noe som ligner kalvens naturlige

kalvene automatisk øker inntaket av grovfôr. Det
valgfrie ekstrautstyret Caltive kalvefôringsautomat
sammen med Lely Caltive kraftfôr, vil gjøre
avvenningen lettere. Jo raskere og mer kalvene
dine spiser kraftfôr, jo mindre melk vil de få. Dette
konseptet vil spare deg for dyrt melkepulver
og sette farten opp på avvenningen ved å dreie
kalvene raskere til å bli drøvtyggere. Å overvåke
kalvene tar bare et par minutter hver dag med Calm
kalvefôringsautomat. Lely Calm er en nødvendighet
for melkebønder som setter dyrevelferd på toppen
av prioriteringslisten.

Brukerne sier:
“Det er en glede å oppdrette kalver
med en Lely kalvefôringsautomat
og det passer bra inn i den daglige
rutinen min.”
New Zealand
“Jeg sliter meg ikke ut mer. Enheten
er enkel å rengjøre og kalvene elsker
den!”
Storbritannia
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A la carte

overblikk og enkel kontroll av alle kalvene ved hjelp

Så snart en kalv går inn i melkestasjonen,

av datamaskinen din. Det lar deg også generere

kjennes den igjen ved hjelp av den elektroniske

rapporter og tegne grafer over melkerasjoner per

transponderen og så, i samsvar med kalvens

kalv. Du kan velge å gi bare fersk melk, bare melk i

fôringsplan, avgjør Lely Calm om den har

pulverform eller en kombinasjon av begge.

lov til å drikke og hvor mye den skal få. En
minimums og en maksimal porsjon med melk

Lely tilbyr to Calm-modeller:

per besøk kan settes for hver kalv, deretter vil

Hygiene

Lely Calm

Kalver

Drikkestasjoner

Melkepulver

kalvefôringsautomaten automatisk bestemme rasjon

Lely Calm rengjør seg selv automatisk noe som fører

Compact+

50

1–2

35 kg

til en bedre maskin hygiene. Dette kan forbedres

Vario+

120

1–4

35 kg/50 kg

per kalv. Dersom kalven får lov til å drikke, serverer
kalvefôringsautomaten umiddelbart en fersk porsjon
melk med forhåndsinnstilt temperatur.

ytterligere ved å installere ekstra innstillinger, slik
som fluebeskyttelses-skjerm eller anti-dugg element.

Perfekt overblikk
Kalvefôringsautomaten Calm gir deg fleksibilitet
til å kontrollere kalvenes ytelse når du måtte ønske
det. Den håndholdte terminalen på automaten
har et stort display. Med funksjonstaster og
hurtigtaster kan du raskt finne eller forandre
informasjon. Lely Calm kan kobles til Lelys T4C
avanserte administrasjonsprogram og gi deg et klart

Nøkkelfordeler
• Tidsbesparende.
• Raskere vekst.
• Bedre vomutvikling.
• Fleksibel arbeidstid.
• Individuell oppfølging av kalver.
• Stabil og nøyaktig melketemperatur.
• Fleksible fôringsplaner.
• Avvenning uten stress.
• Passer gårder av alle størrelser.
For mer informasjon henviser vi til vår
serie kunnskapsbrosjyrer og brosjyren
Vellykket kalveoppdrett.
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Fôringsutstyr
53

Lely Caltive-konsept – den beste starten
Installering, vedlikehold, justeringer, kalibrering, oppdrettstips og et komplett utvalg
av kalvemelk og kalvefôr har blitt pakket sammen – og sammen med Lely Calm
kalvefôringsautomat blir dette Lely Caltive konseptet. Kalver trenger å vokse på en slik
måte at de får den optimale veksten og drøvtygger utviklingen, innen 8 uker. Velbalansert
fôring de første ukene sikrer en bedre utvikling av vom-papillene, noe som igjen sørger
for en bedre utvikling og kalvens vekst.
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Lely Caltive-melk

Lely Caltive kraftfôrautomat

Lely Caltive-melk inneholder en høy prosentdel av

Det er tre fôringsplasser som gir lett tilgang ved

utvalgte myseproteiner og probiotika.

automaten og ved å lukke opp lokket på toppen,

• Myseproteiner er lett fordøyelig og stimulerer

fylles kraftfôrautomaten enkelt opp når den er tom.

inntaket av fôr.

Skruknappen på toppen av automaten gjør det lett

• Probiotika forbedrer kalvens immunitet og helse.

å justere rasjonsstørrelsen, slik at fôret holder seg

• Melkeerstatningen sikrer optimal vekst og

friskt. Såklart stimulerer også kraftfôrinntaket for å

utvikling, som igjen gir friske og aktive kalver.

utvikle drøvtyggingen.

Lely Caltive-kraftfôr
Lely Caltive-kraftfôr er en helt ny kraftfôrtype. Den
unge kalven vil raskt foretrekke kraftfôret fremfor
melken på grunn av lukten og god smak som skyldes
de døde gjær-cellene og det høye innholdet av
hemicelluloser (= lett fordøyelig cellulose).
• Det sikrer utviklingen av vom-papillene i en meget

Fôringsutstyr

innholdet av Mannan, oligosaccharidene (MOS),

ung alder.
• Hemicellulosene sørger for en vell-balansert og
sikker utvikling av vommen.
• Kraftfôret sørger for optimal vekst og utvikling,
hovedsakelig som et resultat av økt fôrinntak.
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Fjøsutstyr
Lely står for et dyrevennlig miljø i fjøset men som allikevel er praktisk å arbeide med. I all
vår produktutvikling er kukomfort nøkkelen. Sunne kyr produserer mer melk... Finn ut
i dette kapittelet hvordan Lely Fjøsutstyr er spesielt utformet for å bidra til dyrevelferd
og til velferden for deg som bonde.
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Lely Discovery mobilskraper

Lely Discovery

Resultatet av å bruke Discovery: mindre gjødsel i båsene, renere klauver, hale og jur, noe som
fører til fred og ro i besetningen og hindrer sykdommer på klauver og jur. Side 58.

Lely Luna kubørste

Lely luna

Lely Luna sørger for maksimal komfort for kua og lang levetid for børsten. Side 62.

Lely L4C – lys for kyr

Lely L4C

På grunn av kombinasjonen av lyssensor og nettverket samt innstillingene for dette, kann du
drive et helautomatisert system som garanterer best mulig distribusjon av lys uten ytterligere
arbeid. Side 64.

Lely Walkway automatisk fotbad

Lely Walkway

Lely Walkway er veldig enkel å ta i bruk og vil optimalisere klauvhelsen til kyrne dine. Side 68.

Fjøsutstyr

Lely Behandlingsboks

Lely Treatment Box

Lely behandlingsbås sørger for at du kan utføre alle tenkelige behandlinger på dine kuer, på en
trygg og profesjonell måte. Side 72.

Lely Commodus liggebås

Lely Commodus

Lely Commodus er en dyrevennlig liggebås som er svært behagelig og gir god tilgang for å legge
seg ned. Side 76.

Lely Compedes liggeunderlag

Lely Compedes

Lely Compedes liggeunderlag er behagelig for kyrne dine og gir dem mulighet for naturlig
adferd, noe som vil forbedre melkeproduksjonen. Side 80.
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Lely Discovery – din personlige rengjøringsassistent
Lely gir deg en intelligent løsning for rengjøring som imøtekommer melkebondens
økende behov for optimal hygiene i fjøset. Lely Discovery mobilskraper bruker
robotteknologi. Den fleksible og grundige mobilskraperen sikrer at fjøsgulvet holdes
så rent som mulig. Dette garanterer maksimal kukomfort og optimal hygiene.
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Fornuft og forenkling
Discovery mobilskraper er et batteridrevet kjøretøy. Ved installeringen
kan du bruke E-link fjernkontroll til å forhåndsprogrammere de
rutene som Discovery skal følge. Rutene er fleksible slik at du har
muligheten til å sikre mer intensiv rengjøring av noen områder i fjøset
ved visse tider på dagen, som for eksempel bak liggebåsene.

Når plikten er unnagjort
Etter å ha rengjort fjøset går Discovery tilbake til ladestasjonen.
Ladestasjonen monteres på et passende sted i fjøset og fungerer også
som utgangspunkt for hver rengjøringsrute.

Alltid på rett spor

Den innebygde ultralydsensoren gjør
at Discovery følger veggene med en
forhåndsinnstilt avstand.

Det trengs ingen sensorer under eller inne i spaltegulvene. Den
innebygde ultralydsensoren gjør at Discovery følger veggene med
en forhåndsinnstilt avstand. Et spesielt element i utformingen
av Discovery mobilskraper er den såkalte ringen foran. Denne
egenskapen hindrer enheten fra å blokkeres. I tillegg sørger ringen
for at den følger veggene riktig samt styrer klar av hindringer. Det
innebygde gyroskopet gjør Discovery i stand til å holde styr på hvor
den befinner seg til enhver tid.

Vanntilførsel for bedre grep
Discovery 90SW er utstyrt med vannspyling, noe som forbedrer
rengjøringsresultatene til Lely Discovery mobilskraper. Det er kjent
at i noen tilfeller kan det legge seg et tynt lag med tørr møkk på
spaltegulvet. Dette forekommer oftest i tørre omgivelser; i fjøs med
Dette møkklaget gjør gulvet glatt. Ved å spraye vann, rett foran
mobilskraperen, blir gulvet rengjort bedre og blir dermed ikke glatt.

Fjøsutstyr

liten besetning, i godt ventilerte fjøs eller i fjøs med brede fôrganger.

Et spesielt element i utformingen av Discovery
mobilskraper er den såkalte ringen foran. Ringen
sørger for at den følger veggene riktig samt
styrer klar av hindringer.

Det fleksible bladet som er montert under
Discovery skyver gjødselen gjennom
åpningene i spaltegulvet.

Lely Discovery 90SW ved sin
vannforsyningsstasjon.
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Konstant tørt og rent
Ved å bruke Lely Discovery mobilskraper rengjør du gjødselgangene
i fjøset så ofte du vil, slik at du kan sørge for et gulv for kyrne dine
som hele veien er rent og tørt. Manuell rengjøring er en intensiv og
ikke særlig morsom jobb, og det holder bare gulvet rent og tørt en
liten stund. Konvensjonelle systemer er ingen god løsning da disse
krever utstrakt vedlikehold og ikke rengjør gangveiene.
Discovery mobilskraper beveger seg rundt i fjøset
uten å forstyrre kyrne merkbart.

Mer komfort for kyrne dine
Resultatene av å bruke Discovery merkes umiddelbart: mindre
gjødsel i båsene, renere klauver, hale og jur, noe som fører til fred
og ro i besetningen og hindrer sykdommer på klauver og jur. Siden
kyrne er mer komfortable med å uttrykke sin naturlige adferd på
rene og tørre gulv, kan du oppdage brunst på et tidligere tidspunkt.
God dyrehelse er vesentlig for kuas totale ytelse og optimal
fjøshygiene er absolutt nødvendig for å opprettholde god dyrehelse.

Nøkkelfordeler

Fra dette synspunktet er Discovery mobilskraper en verdifull

• Kompakt størrelse.

mobilskraper for fleksibilitet og er løsningen for å holde fjøset ditt

• Passerer enkelt under

rent – 24 timer i døgnet/7 dager i uken.

seperasjonsportene.
• Intelligent rengjøring uten forstyrrelse
av kyrne.
• Enkel å installere og vedlikeholde.
• Kostnadseffektiv.
• Optimal kukomfort og hygiene.
• Fleksible ruter.
• Rengjøring døgnet rundt.
• Rund utforming: passerer lett
hindringer.
• Mulighet for vannspyling for bedre
effekt på tørr gjødsel.
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Brukerne sier:

1

2

3

4

5

6
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9

10

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

8

9

10

11

12

13

A

A

“Denne lille, smarte enheten salle
B

B

steder og holder miljøet til kyrne
mine hygienisk, til og med bedre
Belgia

4

5

C

C

enn det jeg gjorde.”
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

D

D

A

“Rengjøring av fjøset pleide alltid å

E

E

være en “siste-liten-jobb”. Nå gjøres
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Batterispenning (gelbatteri)

Gel battery 12 Volt

Gel battery 12 Volt

Retningsbestemmelse

Frittroterende horisontalt styrehjul, gyroskop og
ultralyd

Frittroterende horisontalt styrehjul, gyroskop og
ultralyd

Gulv

Spaltegulv med inntil 3 graders helning*

Spaltegulv med inntil 3 graders helning*

Kapasitet

ca. 240 kyr

ca. 240 kyr

Minimumshøyde for gulvet i båsene

12,50 cm minimum

12,50 cm minimum

Innhold vanntank

–

30 liter

Antall dyser

–

2

10

11

1

*) Lely Discovery kan også holde mindre, lukkede gulv rene (maks 5 m i lengde).
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Lely Luna – ta vare på damene dine
Lely Luna kubørste sørger for optimal komfort for kyrne dine. Kukomfort og hygiene
er viktige problemstillinger i fjøset. Lely Luna kubørste er utviklet for å pleie kyrne dine
og hjelpe dem med å bli kvitt støv og kløing. Kyrne elsker børsten og vil gå til den flere
ganger om dagen av ren nytelse.
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Brukerne sier:
Optimal kukomfort

“Hva skader det å skjemme bort

Det er ingen tvil om at god kukomfort fører til en gladere, sunnere

damene dine nå og da?”

og mer produktiv besetning. Lely Luna kubørste bidrar til dette ved å

USA

gi kyrne sunn og blank pels og stimulere blodsirkulasjonen, noe som
fører til en roligere besetning.

Smart teknologi
På grunn av den intelligente utformingen, drives Lely Luna kubørste
av berøring og roterer i motsatt retning når kua dytter den. Dette

Nøkkelfordeler
• Roligere besetning.

børsten har to rotasjonsretninger vil busten holde formen lenger

• Slitesterk.

enn de som bare har én retning. I tillegg sørger de minimale antallet

• Maksimal kukomfort.

bevegelige deler for at den trenger lite vedlikehold. Luna kubørste

• Lavt strømforbruk.

har bust som er satt i spiralmønster med forskjellig tykkelse for

• Stimulerer blodsirkulasjonen.

maksimal komfort. Lely Luna kubørste leveres som én del og kan

• Ren og sunn pels.

menkelt installeres på en stolpe eller mot veggen.

• Enkel å installere.
• Fri for vedlikehold.

Fjøsutstyr

sikrer maksimal komfort for kua og lang levetid for børsten. Siden

• Utstyrt med overbelastningssikring.

Spesifikasjoner
Lely Luna kubørste kan enkelt
installeres på standard festestolper
på 2", 2 ½" og 3", og på firkantede
stolper på 6" og 8". Luna kubørste kan
også bestilles med veggmonteringssett.
Kubørsten finnes for el-installasjoner
på både 230 V og 115 V. For å sørge
for optimal sikkerhet, er Luna kubørste
utstyrt med overbelastningssikring.
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Lely L4C – mer enn bare lys
Lely L4C – Lys for kyr, er mye mer enn bare et antall lamper for å lyse opp fjøset. Det
er et helt nytt syn på fjøsbelysning. Dette nye systemet – det første i sitt slag – er blitt
utviklet for å sørge for optimal distribusjon av lys i fjøset, ved hjelp av spesialdesignede
lamper. På den måten sørger systemet for optimale lysnivåer i hele fjøset samtidig som
strømforbruket holdes så lavt som mulig.
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Øk melkeproduksjonen din

Nøkkelfordeler

Riktige lysforhold i fjøset fører til at kyrne yter optimalt. Godt
fordelt lys inne i fjøset – inkludert et optimalt tidsskjema – kan øke

• Økt produksjon av melk.

melkeproduksjonen med 6 til 10% og øke fôrinntaket. Lely tilbyr et

• Helautomatisk.

rimelig alternativ for å sørge for at kyrne kan dra nytte av lysforhold

• Strømbesparende.

som i dag er standard for de fleste toppmoderne fjøs. Og det finnes

• Forbedret velvære for dyrene.

enda flere fordeler med denne løsningen: L4C er et kontrollert

• Økt inntak av fôr og vann.

fjøsbelysningssystem, som også gir anlegget en avansert og skreddersydd

• Integrert nattlys er tilgjengelig.

belysningsplan.

Velg et godt belyst fjøs
Kyr er følsomme dyr og døgnrytmen deres er utrolig viktig. Spesifikke
lysnivåer er nødvendige for å kunne påvirke forskjellen mellom dag
og natt på kuas kropp. Vanligvis er det ikke nok lys i fjøset, spesielt om
vinteren, til å oppnå et naturlig lysnivå. Med riktig belysningskontroll
drar kyrne best nytte av en lysintensitet på mellom 150 og 200 lux i løpet
av en periode på 16 timer, kombinert med en mørkeperiode på åtte
timer. Om sommeren er den naturlige belysningen ofte tilstrekkelig i seg
selv, men belysningskontrollen kan – selv om sommeren – gi fordeler på
overskyete, mørkere dager. På grunn av kombinasjonen av lyssensor og

Minimal lyseksponering

nettverket samt innstillingene for dette, kan du drive et helautomatisert
system som garanterer best mulig distribusjon av lys uten ytterligere
arbeid.

Lux

Timer med lys

Melkekyr

> 150

± 16

Sinkyr

> 150

±8

Individuell belysningsplan
Takket være belysningsplanen, kan et optimalt belysningsprogram settes
opp for å sikre perfekt distribusjon av lys med færrest mulig lamper. Alle
Fjøsutstyr

lampene er laget i et materiale av høy kvalitet med maksimal levetid.
Lely L4C justerer belysningsplanen i henhold til programmet som er
installert og tar i betraktning lysnivået ute slik at lyset kun står på når
det er helt nødvendig. På grunn av det unike elementet at hver lampe
har sin egen kontrollboks koblet til et nettverk, har hvert individuelt lys
sitt eget belysningsprogram i samsvar med hvor det befinner seg i fjøset.

Oppmerksom på hver ku
Ikke bare melkekyrne dine, men også ungdyrene og tørre kyr vil
ha fordel av den optimale distribusjonen av lys. I oppsettet av
belysningsprogrammet får disse gruppene spesiell oppmerksomhet.
Detter fordi ungdyr og tørre kyr foretrekker en litt annen distribusjon
av lys, noe som enkelt – og automatisk – håndteres ved hjelp av L4C
belysningsprogram.

Brukerne sier:
“Det er enkelt: jo mer lys, jo
mer melk.”
Sveits
“Helautomatisk system, eller
håndbetjent, avhengig av
hva jeg liker best. Med alle
bruksområdene jeg trenger.”
Norge
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Nattlys

Et tredje alternativ er 
3 halogenlamper på 250W.

Kyr kan nesten ikke se i rødt lys, derfor er det

Dette lysnivået har ingen effekt på produksjonen

utmerket å bruke det som nattlys under den åtte

av melk hos kyr og derfor passer dette alternativet

timer lange mørkeperioden, når landbrukeren

godt for kalver eller sinkyr.

trenger å gå inn å fjøset. Dette gir muligheten
til å ta kontrollrunder eller gjøre annet arbeid i

Det fjerde alternativet er å legge til nattlys i

fjøset uten å forstyrre kyrne i deres nødvendige

fjøset ved å bruke 
4 ALNL separate nattlys eller å

mørkeperiode. L4C lampe enhetene har et valgfritt

integrere nattlys i lampen på 400 W. I motsetning til

integrert LED nattlys, “Light 4 Cows LED”. Integrert

mennesker, kan ikke kyr se rødt lys. Så med denne

nattlys sparer deg for installasjonskostnader i

type lyssetting er det mulig for landbrukeren å gå

forhold til nattlamper. LED lys er lave i energibruk

inn i fjøset og overvåke besetningen, uten å måtte

og varer lenger.

forstyrre dem.

En lampe for alle situasjoner

*) 1 lux = 1 lumen/m² (lux (lx) enhet for belysningsstyrke,
lumen (lm) enhet for lysfluks).

Et minimum på 150 lux* trengs for å sikre optimal
ytelse hos kyrne. I L4C-programmet kan dette nivået
nås på to forskjellige måter: 
1 halogenlamper
eller 
2 høy-trykks natriumlamper. For begge
lampetypene brukes pærer på 250W eller 400W.


2 : Høytrykks-natriumlamper 400W (kommer også i en versjon på 250W).


1 og 
3 : Halogenlamper på 400W (kommer også i en versjon på 250W).


4 : Nattlamper.
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Hvordan lys stimulerer melkeproduksjonen.

Lys som kommer inn på
netthinnen minsker utskilling
av hormonet melatonin.

Så snart melatonin-nivået synker,
øker innholdet av hormonet
IGF-I i kuas blod. IGF-I stimulerer
kuas aktivitetsnivå og dermed
melkeproduksjonen.

Melatonin reduserer aktiviteten og stimulerer søvnighet.
Derfor øker kuas produktive evner dersom utskillelsen av
dette hormonet reduseres.

Planløsning for et fjøs med Lely L4C- belysningssystem.

Fjøsutstyr

D

A

B

C

C. PC med
belysningsplan
D. Kontrollboks

A. Lysarmaturer

B. Sensor
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Lely Walkway automatisk fotbad –
klauvbehandling med komfort for kua
og effektivitet for landbrukeren
Klauvens helse er på topp tre listen over helseproblemene på en gård. Dette har
konsekvenser for fruktbarheten, produksjonen, fôrinntaket, behandlingsutgifter osv.
Undersøkelser utført av Cornell University, konkluderte med at på en gjennomsnittsgård
halter 20% av kyrne og for hver ku som halter følger en utgift på 250 til 380 euro.
Regelmessige fotbad er avgjørende for en perfekt hygiene og en optimal klauvhelse.
En optimal klauvhelse er nøkkelen til hyppigere robotbesøk.
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Nøkkelfordeler
• Klargjør fotbadet ved å trykke på en knapp.
• Ingen forstyrring av ku-trafikken.
• Fotbadet forblir rent.
• Lett å styre.
• Rens og etterfyll fotbadet ved å trykke på en knapp.

Det klauvpleiende fotbadet til Lely Walkway er veldig
brukervennlig. Dette er takket være den automatiske vann og
kjemikalie påfyllingen(hvor to forskjellige kjemikalier doseres) og
det automatiske tømme- og rengjøringssystemet.
Det klauvpleiende fotbadet garanterer:
• Minimalt arbeid; systemet aktiveres ved å trykke på en knapp.
• Ingen skitne fotbad; skitne fotbad har en tendens til å øke
klauvproblemene i besetningen din.
• Fri passasje: etter den automatiske rengjøringen, blir fotbadet
satt i hvilemodus slik at kyrne fritt kan gå gjennom.

Kun ved å trykke på èn knapp
Med kun et trykk på knappen, blir Lely Walkway fotbadet
senket til riktig (vannrett) posisjon og fotbadet fylles med
Fjøsutstyr

vann fra beholderen som står oppå boksen. Samtidig blir
klauvbehandlingsproduktet pumpet ned i badet. Fotbadet blir
tømt automatisk og rengjort med spraydyser før det plasseres
tilbake i hvilestillingen (loddrett). Kyrne kan fritt gå gjennom når
Lely Walkway ikke er i bruk, uten at forbadet blir skittent.

Spesifikasjoner
Vekt (kg)

455

Høyde (cm)

232

Lengde (cm)

230

Bredde (cm)

105

Kapasitet vann reservoar (liter)

240

Kapasitiet bad (liter)

210

Lengde bad (cm)

200

Påkrevd strøm (VAC)

220
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Lely Walk Liquid

Det fins mange produkter som kan brukes til

konsentrasjon. Lely Walk Liquid kan brukes som

flytende klauvpleie. De fleste av disse produktene

bad eller spray slik at både besetningen eller hver

er formalin eller inneholder kobbersulfat, noe

enkelt ku kan behandles.

som både kan føre til helserisikoer eller er
skadelige for miljøet. Andre produkter inneholder
antibiotika og krever tilsyn av dyrlege, noe som
igjen fører til høye utgifter. Lely Walk Liqiud er
et desinfeksjonsmiddel uten kobber eller andre
tungmetaller som formalin. Det er derfor ingen
fare for brukerens helse eller miljøet rundt.
Kyrne kan gå gjennom et bad uten å føle noen
form for smerte siden produktet ikke irriterer.
Derfor vil det ikke bli kø under melkingen eller
motvillige kyr som besøker melkeroboten.
Hornlaget styrkes, uten fare for å tørke ut eller
gi hudproblemer på grunn av tilstedeværelsen
av aluminiumsulfat og høy glutaraldehyd
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Det automatiske og brukervennlige forbadet Lely Walkway
gjør det også mulig for landbrukeren å bruke fotbadet

Fjøsutstyr

En sunn og rolig besetning
oftere, noe som vil ha en positiv effekt på besetningen.
Et automatisk/permanent fotbad gir en roligere besetning,
noe som passer perfekt med Lelys visjon!

Brukerne sider:
“Det nytenkende designet av fotbadet gjør det behagelig for kua
og effektivt for bonden”
Nederland
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Lely Behandlingsboks – kontrollert og trygg
behandling for kyrne dine
Denne unike behandlingsboksen har blitt utviklet for å kunne gi èn person muligheten
til og raskt plassere en ku til behandling. Båsen gir deg god arbeidsplass, noe som gjør
det mulig å utføre behandlinger på kyrne på en trygg og profesjonell måte.
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Nøkkelfordeler
Multifunksjonelt bruk
Lelys behandlingsboks inneholder taljer i tillegg til heis for
både bein og hode. Foruten klauvbehandling og kirurgi passer
Lelys behandlingsboks både til kunstig inseminering og terapi
av avgjeldede kyr. Behandlingsboksen passer perfekt sammen
med automatiske melkesystemer.
Inngansporten hindrer kyr i å gå rett gjennom. Magebåndet
er laget av fleksibelt materiale og justerer seg selv til kuas
bryst. For ekstra komfort kan det bestilles en gummimatte
til Lelys behandlingsboks.
Den ideele plasseringen av behandlingsboksen i fjøset er
i seperasjonsområdet etter roboten. Vi anbefaler også at
Lelys behandlingsboks plasseres på en betongflate som er
lenger enn selve boksen, slik at kua kan trø ut på en trygg
og behagelig overflate når den forlater behandlingsboksen.

• Holdbar og solid konstruksjon.
• Kua står stille hele tiden, lett
tilgjengelig og synlig for alle
behandlinger.
• Lett tilgang til kua fra alle sider
av boksen – gir dyrlegen et optimalt
sted å arbeide.
• Alle behandlinger er mulige:
klauvbehandlinger, injeksjoner,
utskylling/innsetting av embryo,
jurbehandlinger, innsetting av
etterbyrdspiller, øremerking,
sårbehandling, medisinsk kirurgi,
keisersnitt, utskifting av løpemagen.
• Lett å gå utav boksen ved å åpne
hovedporten.

Fjøsutstyr

Spesifikasjoner
Dimensjoner
Lengde (mm)

2.361

Høyde (mm)

1.889

Bredde (mm)

1.460

Vekt (kg)

420

Størrelse på plattformen
Lengde (mm)

3.200 mm

Høyde (mm)

250 mm

Bredde (mm)

1.100 mm

Motor spesifikasjoner*
Tre faset motor
380 V
1,10 kW
*) Lelys behandlingsboks kan bestilles med eller
uten elektrisk motor.
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Hovedporten
Designet på hovedporten
stimulerer kua til å gå inn i
boksen og holder den trygt
på plass til behandlingen er
over.

Elektrisk motor
Valgfri elektrisk motor for
å gjøre ting enklere for den
som behandler.

Magebånd
Det selvjusterende og fleksible
magebåndet er utviklet
for optimal kukomfort og
trygghet.

Hengslede paneler
En rekke hengslede paneler
gjør det mulig å ha alle sidene
åpne slik at det blir enkelt å
få tilgang til kua.

Hovedporten
Hovedporten er utviklet slik
at det er lett å komme seg ut
etter behandlingen.

Fotheisen
Fotheisen med myke tauer
holder foten rolig mens den
opprettholder kukomforten.

Lely Essentials Claw Care

Lely Essentials Claw Care er et konsentrert
desinfeksjonsmiddel mot både bakterier og sopp,
som kan brukes som spray på kuaes klauver
når den er fortynnet. Lely Essentials Claw Care
inneholder kvarternære ammonium stoffer
(QAC'ene), glutaraldehyd, kobbersulfat, sinksulfat
og aluminiumsulfat. Klauvene til kua blir desinfiserte
av QAC'ene og glutaraldehyden. Kobbersulfatet,
sinksulfatet og aluminiumsulfatet bedrer tiltanden av
hornet på klauvene.
Bruk:
• Spray Lely Essentials Claw Care på kuaes rene og
hele klauver.
• Konsentrasjon: 15%.
• Kontakt tid: 5 minutter.
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Inngang
Vid nok slik at både både
kjøtt- og melkekyr enkelt kan
behandles.

lely DAIRY EQUIPMENT

Fjøsutstyr
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Lely Commodus liggebås – gir kyrne maksimal
dyrevelferd
Dyrevelferd, komfortable og sunne, produktive kuer er sterkt sammenknyttede
faktorer. Båser som tilbyr høy komfort og som gir mulighet til å ligge, blir
nå brukt oftere og i lengre perioder. Dette har en positiv innvirkning på
melkeproduksjonen. Med ny utforming på bås-konseptet har Lely lagd en dyrevennlig
bås, nemlig Lely Commodus båsen.
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Fleksibilitet på alle måter

Nøkkelfordeler

Commodus båsen veileder kyrne inn til plassen deres og tilbyr dem
mest mulig komfort. På grunn av den fleksible monteringen av båsene,

• Høy ku-komfort.

vil ikke Lely Commodus skade kyrne når de berører den. Monteringen

• Kyne er helt frie.

vil også hindre skade når en ku reiser seg opp fra en vanskelig posisjon.

• Enkelt å installere.

Commodus båsen er mer en veiledende bås enn en fast bås. Dette

• Justerbare.

smarte konseptet tillater også kua til å legge seg, like fritt som når den

• Fleksibelt.

er på beitet. Det fins ingen sidebøyler som presser ned kuas rygg og

• Posistiv innvirkning på

fremme er det god plass til hodet, noe kua trenger når den skal legge

melkeproduksjonen.

seg eller reise seg.

De beste egenskapene i forhold til dyrevelferd
Lely Commodus båsen er rask og enkel å installere. Båsen kan også
raskt fjernes uten hjelp av noe verktøy. Sammen med Lely Commodus

Spesifikasjoner

båsen installeres en avrundet, holdbar, fleksibel brystplanke. Planken
vil ikke hindre kua på noen måte, men lede den til å ligge på rett
plass. Kua kan lett tråkke over planken med forbeina sine uten å

Båsbredde

Justerbar fra
min. 102 cm

skade seg. På grunn av den forhøyede posisjonen til båsskillene, blir

Vekt båsskille 16,60 kg

fordelingen av underlaget (slik som halm og sagflis) og rengjøringen

Type liggebås Madrass, dypstrø

av båsen, mye lettere enn i en vanlig bås. Madrasser er også lettere å

(sand, sagmugg etc.),

skifte eller installere med den modulære brystplanke konstruksjonen.

overflattebelegg

Lely Commodus båsen tilbyr de beste egenskapene i forhold til
dyrevelferd, komfort, tilgjengelighet og hygiene.

Fjøsutstyr
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Lely Essentials Bedding

Kyr ligger ofte når de drøvtygger. Det er viktig at

På grunn av dets gode desinfiserende og tørkende

strøet er rent og tørt for å oppnå optimal komfort

egenskaper, hjelper dette produktet med å redusere

og god hygiene. Følgende forbruksvarer kan hjelpe

antallet bakterier i sengebåsen. Lely Essentials

deg med å nå disse målene.

Bedding-Des kan lett fjernes før en påfører på ny.

Lely Essentials Bedding-Des er et unikt produkt på

Lely Essentials Bedding-Dry er et pulver som er

markedet idag, spesielt utviklet for å holde kuaes

spesielt utviklet for å holde strøet tørt og behagelig.

liggebåser og madrasser tørre og desinfiserte.

Pulveret er enkelt å spre utover og har en utmerket

Lely Essentials Bedding-Des er et pulver som

absorberingsevne av væsker og ammoniak. Dette

inneholder salisylsyre og mineralsalt. Pulveret

produktet har også lang virketid (42 til 72 timer),

er enkelt å spre utover og har en utmerket

noe som reduserer bakterienes mulighet til å gro

absorberingsevne av væsker og ammoniak. I tillegg

samt strøet beholder en behagelig lukt lengre.

er pulveret langtidsvirkende (48 til 72 timer) slik

Lely Essentials Bedding-Dry kan enkelt fjernes før

at liggebåsene holder seg tørrere over lengre tid

en påfører på ny.

og melk som lekker fra spenene blir desinfisert.
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Fjøsutstyr
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Lely Compedes liggeunderlag – ditt naturlige
underlag
Innen moderne landbruk er kynes komfort et nøkkelord. Derfor bør et fjøs ha naturlige
omgivelser for kyrne. Det behagelige Lely Compedes liggeunderlaget, tilbyr kua frihet
til å ligge uten stress og lar kua få utøve naturlig adferd. Dette er noe som fører til
forbedret melkeproduksjon. Med Lely Compedes liggeunderlag, velger du et langvarig
produkt som allerede er blitt brukt på gårder i mange år.
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Spesifikasjoner
Det spesielle skumplast underlaget av polyuretan (tykkelse 20 mm)
som legges løst på fjøsets gulv, er omgitt av solide gummimatter på
alle sider. På den bakerste delen av matten er det knotter og duk på
undersiden, noe som dekker en bredde på ca 25 cm. På grunn av dette
har matten en stigning på 1,50% i dette bakerste området.

Forbedrer klauv-helsen
Forbedrer klauv-helsen Med behagelig underlag blir det mindre
belastning på klauvene og leddene, noe som vil føre til bedre
klauv‑helse. I tillegg vil kyrne nyte det gode grepet og den myke
overflaten da de naturlig reiser seg opp og legger seg ned.

Både for nye og eksisterende fjøs
Lely Compedes liggeunderlag er en unik kumadrass som er
spesielt utviklet for den moderne bonde, og inneholder en solid
gummimatte med et integrert skumunderlag. Det vanntette,
øverste laget i kombinasjon med skumunderlaget, gir høy
komfort, stor anvendelighet og gjør den enkel å installere og
rengjøre. På grunn av sin smarte utforming, vil den passe i nye fjøs
så vel som i oppgraderingsprosjekter. Compedes liggeunderlag
lavere vedlikeholdsutgifter og en betydelig økning i hygienen.

Enkel å installere og vedlikeholde

Størrelser

Fjøsutstyr

er enkel å rengjøre og har en unik væskebarriere som resulterer i

Instruksene til installeringen er detaljerte og lette å forstå.
Monteringen er enkel og kan bli utført av en bonde. Mattene blir

• Tykkelse: 32 med mer.

montert side ved side og festet på hodets side med tre bolter på

• Lengde: 183 cm.

bestemte plasser. De blir ikke skadet ved fjerning og kan dermed

• Bredde: 110, 115, 120 og 125 cm.

brukes om igjen. Det er ikke nødvendig med vedlikehold på
mattene for å opprettholde komforten.

Lely Compedes liggeunderlag er DLG testet.
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Kundeservice
Vi i Lely setter enestående service høyt og fokuserer på å kunne forstå og svare
våre kunder på best mulig måte. Gjennom vårt lokale Lely Center distribusjonsnett,
tilbyr vi deg forebyggende vedlikehold, rådgiving og døgnåpen nødtjeneste. Våre
utdannede, erfarne og velutstyrte serviceteknikkere er hos deg i løpet av kort tid
når du trenger hjelp. Det samme tilbudet gjelder selvfølgelig for vår deleservice.
Gjennom finansprogrammet hos oss i Lely, kan vi tilby deg muligheten til en fleksibel
finansiering av dine produkter, hvor vi møter dine behov.
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Lely service

Lely Service

Dersom du velger et Lely produkt vil du kunne nyte fred i sinnet, noe som kommer med
vårt unike støtteapparat. Side 84.

Lelys originale slitedeler

Lely original wear parts

Omfattende testing og holdbarhet møter våre kvalitetsmålsetninger, det er dette du får
når du velger orginale Lelys slitedeler. Side 86.

Lely Finance

Lely Finance

Gjennom vårt Lely Finance program tilbyr vi kunder rundt om i verden den mest
passende økonomiske løsningen for å hjelpe dem til å bli eiere av Lelys utstyr. Side 88.

Kundeservice
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Lely service – du kan stole på oss
Dersom du velger et Lely-produkt kan du trygt kunne stole på vårt unike
supportsystem. Engasjerte spesialister hos våre lokale filialer – Lely Center-anleggene –
vil bli kjent med deg og problemstillingene dine. De vil sørge for verdifull assistanse,
lokal kunnskap, rask respons i tilfelle nedetid og ekspertise på alt Lely-utstyr.
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Lely Center-konseptet – engasjert
og utdannet

De sertifiserte service-teknikerne våre er

Vi liker å holde Lelys organisasjon så liten og effektiv

I vår “tenk globalt, handle lokalt”-filosofi ligger

som mulig, med kontinuerlig hovedfokus på forskning

Lely Center-anleggene nær melkebøndene i sin

og utvikling av nye konsepter for deg som melkebonde.

region. Dette ideelle utgangspunktet gjør dem i

I motsetning til andre distribusjonsmodeller har

stand til å skaffe melkebøndene en fullstendig serie

Lely Group utviklet Lely Center-konseptet for å sikre

høyteknologiske og innovative Lely-produkter og

tilgjengeligheten av profesjonell salgshjelp og service

tjenester som skreddersys deres spesifikke behov.

for Lely‑produkter i lokalområder verden over. I alle

Våre ekspert-konsulenter med praktisk erfaring står

Lely Centeranleggene forsøker vi kontinuerlig å

for optimaliseringen av ytelsen til besetningen din

optimalisere yteevnen vår. Vi sørger for at alle service-

og sikrer at du får optimal nytte av produktene og

teknikerne våre er oppdatert på de nyeste teknikkene.

tjenestene våre. Vårt engasjement for innovasjon

Hvert år læres de opp og testes på sin faktiske

stopper ikke ved de tekniske egenskapene hos

kunnskap som vi startet med på vårt Lely Academy.

produktene våre, men fortsetter langt utover dette

tilgjengelige 24 timer i døgnet/7 dager i uken.

punktet for å dekke alle praktiske og administrative
aspekter av gården din.
Kundeservice

Brukerne sier:
“Jeg velger ikke bare produktene deres, jeg velger

“Det er lett å se at disse service-teknikerne

også Lelys pålitelige døgnservice.”

er sertifiserte.”

Australia

Irland
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Lely Original – kvalitetsmerket for Lely-deler
For å øke hygienen, hindre uplanlagt nedetid og uforutsette kostnader for Lely Astronaut
er det viktig å skifte de viktigste slitedelene ofte. En serie originale slitedeler fra Lely er
utviklet spesielt for Lely Astronaut. Denne produktserien kan enkelt skiftes av deg uten
å trenge hjelp fra en tekniker. Lely speneinnlegg og Lely børster har blitt omhyggelig
testet for virkningene av bruken av Astri rengjøringsprodukter. Dette sikrer kvaliteten
av slitedelene og dermed roboten din.
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Lely Consumable Box
En Lely Consumable Box inneholder de mest relevante slitedelene som bør
holdes for hånden til enhver tid på gården din. Denne boksen inneholder
slitedeler som bør skiftes minst en gang i året for å garantere det beste
hygienenivået. Lely Consumable box er tilgjengelig for både A4, A3 og A2
Astronaut-roboter.
Spenegummi

Lely anbefaler å skifte spenegummien i silikon
etter 10.000 melkinger. Skift spenegummi i
tide for å hindre lekkasje og muligheten for
jurbetennelser. Spenegummi er tilgjengelig i
forskjellige størrelser.

Melkefilter

Lely anbefaler å skifte disse filtrene tre ganger
daglig under hver rengjøringssyklus.

Rengjøringsbørster

Replace the ropes once a year.

Cleaning brushes

Lely-børsten har forskjellige røde og hvite
busttyper i spiralform for å stimulere og
rengjøre. Kontroller børstene regelmessig og
skift dem minst en gang i året.

Duplo-slanger i silikon Duplo-slangene er en av transportinnretningene
for melken. Hygienen inne i slangene er meget
viktig for å oppnå god melkekvalitet. Skift
slangene minst en gang i året.
Lukkehylsekassetten*

Vedlikehold og utskiftning av vakuum armene
blir lekende lett takket være en nyutviklet
pulsator.

*) Kun for Lely Astronaut A4.

Lely originaldeler kan også bestilles separat når du trenger dem. I tillegg

Brukerne sier:

Kundeservice

tilbyr Lely en serie andre originale slitedeler.

“I kombinasjon med service døgnet
rundt og den kvaliteten vi alle
kjenner fra Lely er systemene mine
alltid oppdaterte og pålitelige.”
Spania
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Lely Finance – kapital starter en forretning og lar
den fortsette å vokse
Våre kunnskapsrike industrispesialister er klare til å skaffe deg de finansproduktene
og tjenestene du trenger for å oppfylle forretningsmålene dine og holde deg
konkurransedyktig. Lely Finance gir deg muligheten til å skaffe det mest innovative
melkeutstyret på markedet med en rimelig finansieringsløsning.
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Fleksibel finansiering

Nøkkelfordeler

Vi tilbyr mange finansieringsløsninger for å best passe dine driftsmessige
behov og kontantstrøm. Lely Finance tilbyr deg evnen til å betale for

• Lave månedlige innbetalinger.

bruken av utstyret, vanligvis med én forhåndsbetaling som innskudd.

• Skattefordeler.

Det betyr at du kan få utstyret nå og redusere oppstartskapitalen.

• Finansiering utenfor

Lely Finance kan også finansiere kjøpet ditt dersom du ønsker å

regnskapsbalansen.

eie utstyret. Vi tilbyr forskjellige faste betingelser, innbetalinger og

• Alltid valget om nyeste teknologi.

betalingsstrukturer.

• 100% finansiering.
• Bevaring av kapital.

Finansiell leiekontrakt

• Faste innbetalinger.

Dersom du ønsker å eie Lely-utstyret, men ser etter en måte å spre

• Sparer kreditten.

investeringen på over flere innbetalinger over en lengre tidsperiode,

• Fleksibilitet.

velg finansiell leiekontrakt. Ved slutten av kontrakten vil du ha fullt

• Kjøps- og fornyelsesmuligheter.

eierskap av melkeutstyret. Ved hjelp av finansiell leiekontrakt vil utstyret
fremkomme på regnskapsbalansen din for skattemessig nedskrivning.

Driftsleiekontrakt
Dersom du ser etter betydelige besparelser i kontantstrømmen, ikke

Brukerne sier:

er interessert i å eie Lely-utstyret og ikke ønsker å skaffe den nyeste
teknologien, velg driftsleiekontrakt. Når kontrakten utløper kan du

“Å vite akkurat hva kostnadene dine

enten velge å fornye kontrakten og oppgradere til siste tilgjengelige

er og kunne arbeide effektivt.”

modell, forlenge den eksisterende kontrakten eller kjøpe utstyret du har

Danmark

brukt. Ved å bruke driftsleiekontrakt kommer ikke melkeutstyret frem
på regnskapsbalansen.

“Det er flott å arbeide med vissheten
om at jeg kan oppdatere hvert 5. År

Overblikk over forskjellene

med den nyeste teknologien.”
USA

Økonomisk leasing

Driftsleasing

Juridisk tittel

Du

Lely Finance (Lely finans)

Økonomisk tittel

Du

Lely Finance (Lely finans)

Skattefordeler

Nei

Ja

Balansekonto

Ja

Nei

Avskrivning av

Du

Lely Finance (Lely finans)

Du

Lely Finance (Lely finans)

Du

Valfritt

innbetalinger
Risiko for
nedvurdering
Eierforhold etter
kontrakt

Kundeservice
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Notater
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, Grazeway,
Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo,
Viseo, Vector, Voyager, Walkway şi Welger sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului Lely. Dreptul de utilizare exclusivă aparţine companiilor
din Grupul Lely. Toate drepturile rezervate. Informaţiile din această publicaţie sunt furnizate numai în scop informativ şi nu constituie o ofertă de
vânzare. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în unele ţări, iar produsele furnizate să difere de cele prezentate în broşură. Este
interzisă reproducerea sau publicarea vreunei părţi din această publicaţie prin tipărire, fotocopiere, microfilm sau în orice alt mod fără permisiunea
prealabilă scrisă a Lely Holding S.à r.l. Deşi informaţiile din această publicaţie au fost compilate cu cea mai mare grijă posibilă, Lely nu îşi poate
asuma răspunderea pentru nicio pagubă care ar putea rezulta din eventualele erori sau omisiuni prezente în această publicaţie.
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LELY UTSTYR FOR
MELKEPRODUKSJON

Løsninger for fjøs, melking og fôring

Skap fremtidens melkeproduksjon

LHQ.B99012.NO.A

Din Lely forhandler

Lely bryr seg virkelig om miljøet.

www.lely.com
innovators in agriculture

www.lely.com

