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Ved å automatisere repetitivt arbeid

Det å skyve fôret oftere har en rekke

Lely Juno skyver fôret i alle slags fjøs

får du mer tid til å ta deg av andre

fordeler for deg og kyrne.

og kan til og med gå fra det ene fjøset

muligheter.

til et annet.

Automatisk fôrskyving

Aldri har det vært
enklere å øke
fôropptaket
www.lely.com

Lely Juno
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«Kyrne spiser bedre nå som
vi har doblet hyppigheten på
fôrskyvingen og i tillegg skyver
fôret om natten.»

Fôringsstrategien påvirker resultatene dine i høy grad
Maxime Auﬀrais
Châteaubriant, France
«For to år siden brukte vi en traktor
med et skjær for å skyve fôret hver
morgen, middag og kveld. Da vi fikk den
automatiske Juno-fôrskyveren, doblet vi
hyppigheten på fôrskyvingen og fikk bedre
tid til å ta oss av kyrne.
Kyrne spiser bedre fordi den også skyver
fôret om natten. Jeg tror at lyden av Juno
lokker kyrne til å komme til fôrbrettet
oftere. Vi har mindre restfôr, og i tillegg
har besøket til melkeroboten økt.»

Det lønner seg virkelig å skyve fôret oftere. Det
stimulerer til at kyrne tar opp fôr oftere i løpet
av dagen og natten, noe som fører til høyere
fôropptak i besetningen. Dette har en positiv
effekt på dyrehelse, fertilitet, produksjon og ikke
minst på økonomien.
Opptak av store mengder lettfordøyelig fôr medfører et
ekstremt fall i pH, noe som kan resultere i en subklinisk
vomacidose (sur vom). Vomacidose skader vomveggen. Fôret
passerer for fort gjennom vommen, og bakteriene, som
bryter ned råfiber, mistrives ved lav pH. Resultatet er dårlig

fôrutnyttelse. Kyr bør ete 10 til 14 måltider gjennom alle
døgnets 24 timer for å oppnå en god og stabil pH i vomma og
dermed god fôrutnyttelse.
Hyppigere skyving av fôret stimulerer kyrne til å komme
til fôrbrettet oftere for å etterfylle vomma igjen. Ved
å automatisere dette repetitive arbeidet kan du skyve
fôret hyppigere, og samtidig redusere arbeidsbehovet og
drivstoff kostnadene betydelig.
Således kan den automatiske Lely Juno-fôrskyveren gjøre
arbeidstiden din mer fleksibel, fôringsprosessen mer effektiv og
gårdsdriften mer vellykket.
Smart fôring fungerer

LELY JUNO
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«Kyrne kommer når det piper,
idet Juno begynner å gå.»
Jérôme Auﬀrais, Frankrike
120 melkekyr og 400 oppdrettskalver

Det å skyve fôre oftere
har en rekke fordeler
for deg og kyrne
Fordelene med automatisk fôrskyving
Fôrrasjonen er tilgjengelig
døgnet rundt
Hver eneste ku, selv de med lavere rang,
har tilgang til den rasjonen hun trenger
for optimal vomhelse, vekst og produksjon.
Regelmessig skyving av fôr sørger for at
det alltid er innenfor kyrnes rekkevidde.
Fôring og fôrskyving stimulerer kyr til å
besøke fôrbrettet og etterfylle vommen.

Optimalt fôropptak
Fôring er kyrnes beste motivator for å
komme til fôrbrettet. Når du fôrer med
en fôrvogn, vil fôring 2 til 3 ganger om
dagen gi den optimale balansen mellom
arbeidsmengde og fôropptak. Dette betyr
at du må skyve fôret 6 til 8 ganger per dag.

Arbeidsbesparende
Arbeidskraft er som regel en begrensende
faktor i å holde fôret innenfor kyrnes
rekkevidde hele dagen og natten. Basert
på tre daglige runder med fôrskyving,
hver på 10 minutter, sparer en automatisk
fôrskyver deg for minst 180 timer i året.
Dette tilsvarer mer enn en månedslønn for
en fulltidsansatt per år. Hvis du går over
til å skyve fôr 6 ganger per dag, kan du
doble beløpet!

Mer ﬂeksibilitet
Ved å automatisere det repetitive
arbeidet med å skyve fôr, trenger du ikke
å avbryte andre aktiviteter flere ganger
per dag. Bruk evnene dine til å forbedre
gårdsdriften der du ser muligheter. Du kan
planlegge slåtten, se nærmere på avlssiden
av besetningsstyringen eller regne på
sammensetningen av fôrrasjonen og
optimering av fôrutnyttelsen for å nevne
noen eksempler. Disse aktivitetene er mer
verdifulle for deg enn å skyve fôret selv.

LELY JUNO

6

Flere fordeler med automatisk fôrskyving
Hyppigere bruk av melkeroboten

Sortering og restfôr

Forbedret dyrehelse

Mindre stress

I kombinasjon med en melkerobot, har Lely Juno
dokumentert at den øker besøksfrekvensen hos
roboten. Flere besøk betyr høyere melkeproduksjon,
spesielt for kyr med lavere rang. Dessuten utnyttes
melkeroboten mer effektivt, og færre kyr må hentes
for melking.

Hyppigere skyving av fôret stimulerer fôropptaket
og reduserer mengden av restfôr. Kyrne får mindre
anledning til å sortere, og eter dermed så å si alt
du gir dem. Ta sikte på 3 til 5 % rester før du gir
nytt fôr. Hvis kyrne er avventende og ikke eter
når det er 5 til 10 % rester, er det trolig noe galt
med miksekvaliteten eller smakeligheten av fôret.
Skjemte rester er avfall og må kastes.

50–70 % av melkekyrnes energibehov kommer
fra flyktige fett syrer, som er rester av
karbohydratnedbrytning. Mikroorganismene, som
bryter ned råfibrene, er ineffektive ved lav pH.
Mange små måltider gir en høyere og mer stabil pH,
noe som setter kyrne i stand til å utnytte fôret de
eter bedre. Hyppig fôrskyving stimulerer kyrne til å
ete hyppigere, og hjelper dem med å få mest mulig
ut av fôret.

Kyr eter, hviler og spaserer i flokk. Stress og
aggresjon ved fôrbrettet forekommer når fôret
er begrenset eller vanskelig tilgjengelig. Kyr
med lavere rang venter til resten av flokken
hviler. De eter raskere, og eter ofte mindre.
Dette fører til flere problemdyr. Hvis det alltid
er tilstrekkelig og smakelig fôr tilgjengelig,
begrenser du virkningen av å ha et mindre
antall eteplasser.
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«Vi ﬁkk en svært god forklaring
fra serviceteknikerne.»
Wim Wijnhout, Nederland – 200 melkekyr

Eksperter på melking
og fôring i din region
Lely Centeret i ditt område er din partner når det gjelder automatisering
innen melkeproduksjon. Gjennom årene har Lely bygd opp et omfattende
nettverk av spesialister som kombinerer sin erfaring i automatisering av
melkeproduksjon med lokal kunnskap. Hovedmålet er å hjelpe deg med å
utnytte alle fordelene til Lely-utstyret.

Trygghet

Sertiﬁserte teknikere

Følelsen av trygghet er
avgjørende i det daglige arbeidet.
Det betyr å kunne ha tillit til
sine medarbeidere, maskiner og
en stabil partner når det gjelder
vedlikehold og brukerstøtte. Det
er godt å vite at bak Lely Juno
står en organisasjon som du kan
stole på.

Du har full tilgang til Lelys
sertifiserte teknikere via ditt
lokale Lely Center. De sørger for
en perfekt installasjon, setter opp
ruter etter ditt ønske og besørger
de riktige tjenestene for en lang
og problemfri driftstid.

Regional kunnskap og
erfaring
Du har også tilgang til pålitelig
kunnskap, hjelp og støtte fra
Farm Managent rådgiverne i ved
nærmeste Lely Center. De sørger
for at din Juno spiller sin rolle i å
optimere gårdens produktivitet
og lønnsomhet.

Melkeproduksjon er vår livsnerve
En stor del av Lelys personale har bakgrunn
fra gårdsdrift. De forstår hva det betyr å
være bonde; de kurses og testes for alltid
å ha oppdatert kunnskap. Pålitelighet
og ekspertise er tilgjengelig for å hjelpe
både nye og eksisterende kunder. Siden
de lokale teknikerne og rådgiverne har
lang erfaring med andre systemer som
er installert i distriktet, har de den
nødvendige kunnskapen.

Den mest erfarne
innen automatisering i
melkeproduksjon
Lely er markedsleder innen
automatisering i melkeproduksjon Når
det gjelder automatisk fôrskyving, har
vi mer enn 10 års erfaring med Juno og
5 år med det automatiske Lely Vectorfôringssystemet. All denne erfaringen
lå til grunn ved utviklingen av tredje
generasjon Juno.

LELY JUNO
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Lely Juno
Aldri før har det vært
enklere å øke fôropptaket
Det å skyve fôret manuelt er noe du
gjorde tidligere. Lely Juno hjelper deg
med å skyve fôret oftere og redusere
kostnader til arbeid og energi.

Lavt energiforbruk

Designet for alle fjøstyper

Ladestasjonen, som kan monteres på veggen
eller gulvet i fôrbrettet, tjener som avgangs- og
ankomstpunkt for hver runde. Oppladingen av Juno
er fort gjort, og den ytterst energieffektive motoren
bruker bare 102 kWh per år. Dette betyr en stor
innsparing i drivstoff kostnader sammenlignet med
en traktor, og har en positiv effekt på CO2-utslipp
i fjøset.

Siden Lely Juno er en frigående maskin,
er det sjelden nødvendig med modifikasjoner
i fjøset, og den kan brukes i så å si alle
fjøstyper. Lely Juno håndterer alle slags
fôrbrett med lett het, slik at den er egnet
for alle typer av fjøs. Selv fjøs med
smale fôrbrett .

Slik fungerer den

Sikkerhet

Lely Juno beveger seg automatisk langs
fôrbrettet, og følger dermed etefronten.
Maskinens nedre del følger underlaget
og skyver grovfôret med sin roterende
overflate mot etefronten. Fôrskyveren
har en tung stålblokk som gir maskinen
tilstrekkelig masse til å skyve fôret.

Lely Juno arbeider på fôrbrettet, som er
en lett tilgjengelig del av fjøset. Derfor
er sikkerhet av avgjørende betydning.
Som følge av dette har fôrskyveren en
kollisjonsdetektor. Denne sørger for at
fôrskyveren stopper så snart den treffer
en hindring.
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Arbeider natt og dag
Følger ulike ruter i ønsket avstand
fra etefronten døgnet rundt

Ledelister i metall

Ultralydsensorer

Rengjøringsrute

Lely Juno har en induksjonssensor
som følger ledelister av metall til
ladestasjonen og, om nødvendig,
til andre fjøs.

Lely Juno har ultralydsensorer som
følger vegger og fôrbrett i ønsket
avstand uten å endre ruten.

Juno kan også rengjøre fôrbrettet –
for eksempel én time før fôringstid. En
rengjøringsrute starter i ytterkanten
av fôrbrettet og skyver alt fôret
mot etefronten.
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Lely
Control
Plus
Dynamisk skyving
Fôret er aldri jevnt fordelt over
hele fôrbrettet. Takket være den
smarte programvaren har dette
ingen betydning. For hver rute
kan du angi minimumsavstand
til etefronten, skyvehyppighet
og fôrtype per gruppe. Basert
på denne informasjonen
anslår programvaren passe

motstandsnivå og skyvekraft.
Basert på mengden av fôr ved
bestemte punkter, korrigerer Juno
automatisk optimal avstand til
etefronten. Dette sørger for at
Juno skyver fôret korrekt over
hele lengden av fôrbrettet. I hvert
eneste tilfelle.

Lely Juno kan styres med «Lely Control
Plus»-appen via en Bluetooth-kobling.
Dette betyr at du kan styre Lely Juno
fra en eller flere smarttelefoner. Det å
opprette og justere en rute kan enkelt
gjøres med forhåndsvalgte tiltak, og Juno
kan styres med en finger på skjermen. Med
utgangspunkt i bare én rute per fôrbrett
kan du legge inn flere fôringsrunder og
avstander fra etefronten.
Lely Control Plus-appen er tilgjengelig i
Google Play-butikken, og den kan også
brukes til å styre Discovery-skraperobot
og Vector-fôringssystem.
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Tekniske spesiﬁkasjoner Juno

Komponer din
egen Juno
Mange gårder har vokst med tiden, og
besetningen er fordelt på flere fjøs. Det
er godt å vite at Juno fungerer med alle
varianter av fjøs og fôrbrett, men når du vil
at Juno skal skyve fôret i flere fjøs, kan du
komplettere den med følgende tilvalg:

Diameter (cm)

110

Høyde (cm)

110 – 177

Vekt (kg)

620

Skyvebladets høyde (cm)

63 - 67

Drift

Elektrisk motor

Hastighet

12 (m/min)

Batterier

12 V / 55 Ah

Fastsettelse av
bevegelsesretning

Gyroskop og ultralyd

Maksimalt fall

15 % (8,5 grader)

Fôrbrettets minimumsbredde

1,25 m + fôrbredde

Kjøretid uten lading

1 time

Maksimal kjøredistanse

1 km

Tillatt arbeidstemperatur

−20 til +50 grader

LED-lampe

Dynamisk skyving

Standard

En integrert LED-lampe gjør Juno mer synlig i
mørket. Dette øker sikkerheten på gårdsplassen
når Juno kjører fra det ene fjøset til det andre om
natten.

Venstre- og høyreskyving

Tilvalg

Elektrisk beskyttelse på
støtfanger

Tilvalg

LED-lampe

Tilvalg

Dørkontroll

Tilvalg

Løfting av skjørt

Tilvalg

Tilting av skjørt

Tilvalg

Skjørtløfter
Takket være skjørtløfteren kan Juno passere
mindre hindringer, som for eksempel gulvskinner.
Den gir også tilstrekkelig bakkeklaring ved
kjøring på skrå underlag med stigning opptil 15 %.
Bakkeklaringen holder også skjørtet rent for jord
og gjødsel, slik at det ikke forurenser fôret.

Venstre- og høyreskyving
Evnen til å skyve i begge retninger betyr at det
kan oppnås større kapasitet. Og i tillegg betyr
evnen til å styre etter vegger i begge retninger
at Juno kan følge vegger på både venstre og
høyre side.

Åpning av dører
Ved hjelp av en innebygd kontrollfunksjon kan
Juno automatisk åpne og lukke elektrisk styrte
dører når den kjører mellom driftsbygninger.

Flex-pakke
Flex-pakken inneholder alle tilvalg unntatt kontrollfunksjonen for åpning
og lukking av elektrisk styrte dører. Det er også mulig å bestille tilvalgene
separat eller ettermontere dem.
Alle tilvalg er integrert i Lely Junos Flex-pakke. Disse tilvalgene er
forhåndsmontert i fabrikken. Det er mulig å bestille en rekke tilvalg
enkeltvis. Ditt lokale Lely Center legger til de ønskede tilvalgene under
installasjonen av Lely Juno.
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Elektrisk beskyttelse på støtfanger
Den elektriske beskyttelsen fungerer ved hjelp av
en strømførende metallist med en elektrisk puls,
som er montert på støtfangeren. Den elektriske
pulsen skader ikke kyr eller mennesker, men
hindrer kyr fra å stoppe maskinen ved å berøre
støtfangeren.
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«Jeg ønsker å bruke mer
tid på å ta vare på kyrne
enn å skyve fôret.»
Maxime Auﬀrais, Frankrike

Smart fôring fungerer med Lely Juno
Hyppig fôrskyving hele dagen og natten stimulerer opptaket av tørrstoff
i besetningen. Dette optimerer vomhelse, fôreffektivitet og produktivitet.
Ved å automatisere dette repetitive arbeid får du en lettere tilværelse, mer
effektiv produksjon og mer vellykket gårdsdrift.
Finn ut mer om smart fôring på www.lely.com/feeding
Bedre gårdsdrift - ditt valg!

Ta i bruk smart fôring med nærmeste Lely Center
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