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Automatisk melking betyr nye rutiner

Enten du melker tradisjonelt

Forestill deg hvordan gården kunne

som gir mer frihet for deg selv og

eller automatisk, må du ha fem

drives best mulig. Hva er viktig for deg

bedre tid til å stelle med kyrne.

regler i bakhodet når det gjelder

og gården din?

lønnsom melking.

Automatisk melking

“Det handler ikke om å jobbe
mer eller mindre – dette
systemet gjør at jeg kan
jobbe smartere.”

Oppdag
mulighetene
www.lely.com
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“Automatisk melking gir frihet for
både bonde og ku”

Oppdag mulighetene
Torben Hørlyck Jørgensen
Vandel, Denmark
“Vi valgte melkeroboter fordi jeg syntes det var
fysisk krevende å melke to ganger om dagen i
en melkestall. Med et automatisk melkesystem
har kyrne frihet til å bli melket, til å ete og hvile
når de vil. Det passer bra i både deres og mitt
system. Med et autmatisk melkesystem sparer
du tid i fjøset og den tiden kan du bruke på å
optimalisere andre deler av driften. ”

Husker du når du sist hadde tid til virkelig å fordype deg i
mulighetene for deg, besetningen og bedriften? Hva ville
du gjøre hvis du fikk bedre tid? Fokusere på å bli en bedre
gårdbruker eller få en bedre livsstil – eller begge deler? Hva om
du fikk anledning til å rette opp denne balansen?
Forestill deg hvor tilfreds du kan bli når du har tid til å håndtere
kyrne individuelt. Det å bruke mindre tid på å fikse og mer tid
på å forebygge. Sunne kyr er utvilsomt enklere å håndtere. De
er også mer effektive, produktive og lønnsomme. Og gleden
det gir å kunne jobbe med en sunn besetning, kan ikke måles
i penger.

Den uttrykker at du har gjort en god jobb, og gjør bedriften
mer bærekraftig og sosialt ansvarlig. Og hvis det å overlate en
blomstrende virksomhet til neste generasjon er ett av dine mål,
så er det i boks.
Det er bare du som vet hva «mulighetene» innebærer. Vi har
alle ulike lidenskaper, interesser og mål. Så tenk på dine. La dem
åpne horisonten for de mulighetene og løsningene som finnes –
og hvilke endringer de innebærer.
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“Jurhelsen har forbedret seg
betydelig etter at vi byttet
fra A2 til A5”

En dag i livet til en
Astronaut-bruker
Torsdag morgen
Kl. 7.30
15 min.
• Sjekke at alt er OK i fjøset.
• Sjekke T4C‑InHerd‑oppgaver og se etter kyr under
tilsyn
• Skrape i liggebåsene
• Bytte melkefilter og gi roboten en rask vask
• Følge opp to kyr under tilsyn

Den nye rutinen

Kl. 8.00

50 min.

• Gi kyrne ferskt fôr
• Ha nytt strø i liggebåsene

Automatisering gir nye rutiner som gir deg større fleksibilitet, høyere
effektivitet og en bedre balanse i arbeidet på gården.

• Fôre kalvene

Kl. 9.00

10 min.

• Sjekke og behandle kyrne som er skilt ut for sining
og inseminering

Når du bruker en tredel av arbeidstiden
på repetitive oppgaver som melking, er det
lett å forestille seg hva som kan oppnås
ved å automatisere disse oppgavene. Fysisk
avlastning, spart tid og større fleksibilitet
gir muligheter for hver gårdbruker. Du kan
fokusere på de viktige tingene, som dyrehelse,
forbedret styring og sist men ikke minst
familien.
Åpne for mer kontroll
Du arbeider ikke lengre «under» kyrne – du arbeider «mellom»
dem. Bokstavelig talt. Du er i stand til å fokusere mer på
individuelle kyr når det behøves. Systemet hjelper deg
med å identifisere og skille ut kyrne, slik at de er klare for
undersøkelse eller behandling. En godt planlagt arbeidsflyt,
hvor melkerobotene, portene og separasjonsområdene
fungerer godt sammen, gir deg en enorm hjelp til å oppnå
fordelene med automatisk melking. Det å alltid ha den riktige

informasjonen for hånden gir deg færre bekymringer.
De nye rutinene betyr at du har full kontroll. Det er du som
bestemmer hva som skal gjøres fra dag til dag. Det er du som
setter opp agendaen etter dine egne prioriteter og mål på kort
og lang sikt. Avgjørende hvis du skal ha samme frihet som
kyrne.

Tid for andre aktiviteter

Kl. 16.30

• Sjekke at alt er OK i fjøset.

Stol på kyrne
De nye rutinene lar kyrne følge sin egen rytme. Kua avgjør selv
når det er tid for å ete, bli melket og hvile. Kyrne er godt i stand
til å sørge for dette. Resultatet er et roligere miljø hvor kyrne
har mer frihet til å uttrykke sin naturlige adferd. Hyppigere
melking, mer tid som kan brukes til å kontrollere kuhelse
og fertilitet – faktorer som øker kyrnes levetid, optimerer
produksjonen og reduserer utrangeringsprosenten. Alt du
trenger å gjøre er å stole på kyrne.

60 min.

• Sjekke T4C‑InHerd‑oppgaver og se etter kyr
under tilsyn
• Bytte melkefilter og rengjøre robotarmen
• Rengjøre båsene og behandle kyr under tilsyn i

Onsdag kveld
Kl. 18.00

separasjonsområdet

< 5 min.

• Behandlinger av ulike slag er planlagt med
automatisk separasjon i Lely T4C. Dermed ledes kyr

• Sjekke T4C Office og planlegge neste dag
• Fôre kalvene

inn i separasjonsområdet på en bestemt dag og

Torsdag kveld
Kl. 22.00
15 min.

klokkeslett. I morgen er det «dag for sining», og i

• Sjekke at alt er OK i fjøset.

kveld viser ei ku de første tegnene på brunst.

• Bytte melkefilter

som trenger en eller annen behandling, automatisk

LELY ASTRONAUT
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“Vi har spart 2 timer
per skift på grunn av
forbedret besøksadferd”

Kontroller forbruket,
optimer ytelsen

Fem regler
for lønnsom
melking
Automatisert melking lar
produsenten styre kostnadene
med melking. Kostnadene
er faste – ikke variable, som
for eksempel arbeid. De er
forutsigbare, og dette er nøkkelen
til å kostnadskontroll og god
finansiell planlegging.

1

Kyrne vil
velge selv

Du tjener på bedre ytelse

Forbedret helse og velferd i besetningen

Det å investere i nytt utstyr og ta i bruk et nytt system må
være berettiget på enhver melkegård. Produsenten må
forsikre seg om at investeringen virkelig gir avkastning. Med
et automatisk melkesystem er det vanlig med økt melkeytelse,
og produsenten kan forvente å se større total produksjon
gjennom hver kus levetid. Dette skyldes at kyrne melkes
hyppigere i et automatisk melkesystem – 2,7 ganger per dag
i gjennomsnitt. Høyere inntekt fra melkeproduksjonen er
en følge av redusert arbeidsinnsats og mer melk. Utforsk
mulighetene i besetningen. Bruk informasjon om ytelse,
protein, fettinnhold, melkehastighet og helseegenskaper som
registreres i sanntid. Bevar de gode egenskapene og fjern de
dårlige via avlen.

Inntektene kan forbedres med økt salg av dyr, særlig
salg av overskuddskviger. Dette er avhengig av en lavere
utskiftingstakt i besetningen, noe som oppnås med bedre
kuhelse og dermed mindre ufrivillig utrangering. En Astronaut
bidrar til bedre helse og velferd i besetningen; det vil si at færre
kyr får beinproblemer, skader og jurbetennelse. På lang sikt
bidrar disse fordelene til å forbedre avkastningen på kapitalen
som er investert i Lely Astronaut.

2

4

Kyrne liker
stabilitet

3

Individuell
behandling

Samsvar mellom forbruk og ytelse
Redusert behov for arbeidskraft og faste driftskostnader for
Astronaut gir bedriften, sammen med en stabil og forutsigbar
melkeytelse, en jevn kontantstrøm.

Optimer
kuhelse

5

Stell pent
med melken

Gi kyrne et stressfritt miljø
med fred og ro som lar dem
uttrykke sin naturlige adferd.

La kyrne utvikle hver sin
individuelle rytme tilpasset
behov og laktasjonsstadium

Hver ku og selv hver eneste
spene er unik, og derfor må
de behandles individuelt.

Kyrne yter optimalt når de er
sunne og friske. Helsekrav må
imøtekommes.

Melk er en verdifull – men
lettbedervelig – råvare som
må håndteres med omtanke
for å beholde kvaliteten.

Med fri kutrafikk avgjør kua
selv når det er tid for å ete,
drikke, hvile og bli melket.
Derfor må det være god plass
rundt melkeroboten for å gi
henne fri tilgang så hun blir
motivert til å gå og bli melket.
Hun bør bli «oppmuntret» –
ikke tvunget.

Kyr motsetter seg endring,
så et stabilt melkesystem
som er lett å lære, er et viktig
element i lønnsom melking.
Automatiske melkesystemer
lar hver ku utvikle en
konsekvent rutine tilpasset
hennes individuelle rytme,
behov og laktasjonsstadium.

Den optimale melkeprosessen
oppfyller de spesielle kravene
til hver ku, hvert jur og
hver spene. Automatisert
melking betyr at prosessen
lett kan tilpasses for å møte
ulike behov.

Automatisert melking
oppdager øyeblikkelig alle
avvik i melkekvalitet eller
kuadferd som kan indikere
helseproblemer. Denne
«forhåndsvarslingen» betyr
at forebyggende tiltak og
behandling kan iverksettes
så snart som mulig – og før
problemet blir kritisk.

Reaksjonstid betyr alt i
melkeproduksjon – for å sikre
at melkekvaliteten er på topp
hva angår fett og protein.
Og det er selvfølgelig viktig
å unngå tap som kan gå ut
over melkenivået i tanken.
Melken må bevares i samme
høye kvalitet som når den
forlater juret.
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“Optimalt’ har forskjellig
betydning for hver
gårdbruker”

Dra fordel av lokal kunnskap og støtte døgnet rundt
Ditt lokale Lely Center er din partner når det
gjelder å automatisere melkeproduksjonen.
Gjennom årene har Lely bygd opp et omfattende
nettverk av spesialister som kombinerer sin
erfaring i melkeautomatisering med lokal
kunnskap. Deres hovedmål er å hjelpe deg med
å få så mange fordeler ut av utstyret fra Lely
som mulig.

Full klaff den første gangen

Regional kunnskap og erfaring

Melkeproduksjon er vår livsnerve

Alle Lely Center‑anleggene verden over støttes av nasjonale
eller regionale organisasjoner som overvåker servicekvaliteten
og kan tre støttende til hvis du har en forespørsel som trenger
ytterligere oppfølging. Den behandles hurtig og effektivt av
kvalifisert personale. De har ferdigheter og erfaring som
trengs for å gjøre det riktig – første gang.

Farm Management rådgiverne på nærmeste Lely Center holder
øye med det store bildet – begynner med en myk overgang
etterfulgt av hyppige besøk for å se til at besetningen yter
som forventet. Siden de har vært med på å installere andre
systemer i ditt område, er de klar over alle lokale utfordringer
eller problemer, og kan hjelpe deg når du trenger det.

En stor del av Lelys personale har bakgrunn fra gårdsdrift. De
forstår hva det betyr å være bonde; de går på kurs hvert år, og
kunnskapen deres blir testet. Pålitelig ekspertise er klar til å
rykke ut og hjelpe både nye og eksisterende kunder sju dager i
uka, tjuefire timer om dagen.

Trygghet
En felles reise

Dedikert support til automatisering

Når du forbereder deg til overgangsfasen, kan du være
trygg på at du er i godt selskap. Det er faktisk over 15 000
gårdbrukere som har tatt den samme reisen. Og all denne
erfaringen er innebygd i støtten du får fra Lely Center, slik at
du kan oppleve en feilfri installasjon og oppstart.

Husk at du har full tilgang til Lelys sertifiserte teknikere
via ditt lokale Lely Center. Deres kunnskap, hjelp og støtte
er tilgjengelig 24/7 for å sikre at din Lely Astronaut spiller
sin nødvendige rolle i å optimere gårdens produktivitet
og lønnsomhet.

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 for
det viktigste utstyret. Det er godt å vite at bak Lely Astronaut
står en organisasjon som du kan stole på. Uansett hva
som skjer.
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Lely Astronaut

Det mest dyre- og
brukervennlige
melkesystemet
Kyrne har nytte av robotmelking. De er friskere og mer avslappet, og belønner deg med mer
melk. Årsaken er at systemet dekker behovene deres langt bedre og gir gårdbrukerne bedre
tid til å gi kyrne oppmerksomhet. Det er rett og slett den beste måten å melke kyrne på.
Med dette i bakhodet trenger du bare se etter den beste roboten som også er mest pålitelig
og leverer melk til en fornuftig pris per liter.

Gradvis vekst
Det å utvide et melkebruk er noe du kan
planlegge og implementere over lang tid. Dette
kan gjøres med en gradvis tilnærmingsmåte,
slik at veksten kan håndteres når det gjelder
finansiering og arbeidseffektivitet.

Robotsystemet med best ytelse

Maksimere fordeler og minimere kostnader

Kua er den sentrale faktoren for ethvert melkesystem
når det gjelder ytelse. Forståelse for kyr og individuell
behandling på kyrnes premisser er det Astronaut handler
om. Astronaut gir den enkleste tilgangen og den mest
kuvennlige boksen som sørger for at kyrne gjerne besøker
roboten. Børstene sørger for best mulig forbehandling
og stimulering, og selve melkingen tar hensyn til hver
enkelt spene. Styringssystemet sørger automatisk for
ideelle melkeintervaller. Dette ivaretar god jurhelse og
melkeytelse. Vitale data om ku og melk gir verdifull
informasjon som gårdbrukeren kan bruke til å treffe tiltak
på tidligst mulig stadium.
Fra I‑flow til den mest nøyaktige hybridarmen. Fra alle
sensorene i nærheten av juret til adaptiv pulsering.
Astronaut utnytter hvert mikrosekund til å redusere tiden i
boksen og optimere ytelsen.

De mest anerkjente og best dokumenterte fordelene med
automatisrt melking er større fleksibilitet ved at repetitive
oppgaver fjernes, og økt melkeytelse og bedre kuhelse fordi
gårdbrukeren har bedre tid til å stelle med kyrne. Lely gir
deg disse fordelene til den lavest mulige totalkostnaden per
liter. Lelys nye, hybride robotarm er i stand til å redusere
energiforbruket med hele 20 %. Lely‑systemets vannforbruk
er også lavere enn for ordinære melkesystemer.

Passer for alle
Melkeroboter passer perfekt inn i dette bildet. Ganske enkelt
fordi melkekapasiteten og investeringene kan tilpasses et
økende antall melkekyr. Dermed unngås store investeringer
i en melkestall og et venteområde med tanke på å ha
tilstrekkelig kapasitet på et senere tidspunkt.

Rask visning av informasjon når ei ku melkes, eller første
melkinger på en hurtig og enkel måte. Lely Astronaut
er enklere å bruke og forstå enn noen gang før. Lely
har fokusert på å imøtekomme brukernes behov, og
kontrollpanelet og funksjonaliteten har derfor gjennomgått
store endringer. Systemet gir enkle, trinnvise anvisninger
med et gjennomtenkt menysystem og lettfattelige ikoner.

Kvalitet du kan stole på
Du forventer selvfølgelig at melkesystemet er til å stole på.
Astronaut har gjennomgått en intensiv utvikling gjennom
25 år, og bygger på erfaringen fra mer enn fire millioner
nøye overvåkede melkinger per dag. Roboten er konstruert
med fokus på oppetid, hurtig vedlikehold og stabil ytelse.
Alle komponenter og detaljer har gjennomgått det mest
intensive testprogrammet som kan tenkes.
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Utviklet i samarbeid med kundene …

I‑flow
Brukergrensesnitt

Det revolusjonerende I‑flow‑konseptet
står for uslåelig besøksadferd. Kua føler
velvære i flokken.

Menyene i kontrollpanelet er fornyet for
å bli mer intuitive og enklere å bruke.

Tilpasset melking

Enkle første melkinger

Forbehandlingsbørster

Hybridarm

Lely T4C og T4C InHerd

Pålitelighet

Spenebasert pulsering, automatiske
melkeintervaller og individuelt avtak
gjør at Lely Astronaut melker hver ku i
samsvar med hennes spesielle behov.

Denne nyutviklede funksjonen er enkel
for gårdbrukeren og behagelig for kua.
Det er bare å føre armen i nærheten av
juret for å melke ei ku den første gangen.

Børstene fjerner smuss og gjødsel fra
spenene og juret. De utgjør også en god
stimulering for å gi ned melk.

Den nye, stillegående armen har en høy
presisjon som gjør roboten mer human
og kuvennlig enn noen gang før.

Det smarte styringssystemet forbedres
kontinuerlig, og viser kritiske
ytelsesindikatorer (KPI‑er) på en
informativ og tydelig måte.

Lely har aldri før introdusert en mer
grundig testet Astronaut. Alle tekniske
metoder er blitt utsatt for de mest
ekstreme forhold.
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Lely Astronaut A5

Den nye hybridarmen

Teknologi som flytter grenser
I løpet av 25 år har automatisert melking modnet og utviklet seg til et
fininnstilt system. Spørsmålet man stilte seg var hva som skulle til for
å løfte robotmelking opp til et nytt nivå. Med A4‑modellens ytelse og
tekniske prinsipper som utgangspunkt, satte Lely seg fore å utvikle det
neste spranget i robotmelking.

Det tekniske prinsippet som Lelys robotarm bygger på, har bevist at det er den smarteste måten
å ivareta melkeprosessen på. Robotarmen, som er under kua under hele melkingen, reagerer
momentant når en spenekopp faller av, for å holde den ren. Armen følger kua slik at hun får
maksimal bevegelsesfrihet i boksen.
Hybridarmen til den nye Astronaut
A5 kombinerer elektromotorens
fordelaktige bevegelser med trykkluftens
myke kraft. En stor pneumatisk
sylinder bærer vekten av armen så å
si uten å forbruke luft, mens elektriske
komponenter beveger armen med
største presisjon.

Fremskritt under panseret

Kuvennlig

Energivennlig

Brukervennlig

• Mer hvile ved hjelp av
stillegående drift
• Enklere melking grunnet nøyaktig
og hurtig påsetting
• Egnet for hver eneste ku på grunn av
robotarmens store rekkevidde

• Bruker svært lite energi når armen er
i posisjon
• Bruker ikke luft under forflytning
• Raskere i posisjon ved hjelp av en
uhyre presis drivaksel

• Enkel første melking på grunn av
det nye kontrollpanelet og den
presise armen
• Mer komfort som følge av
stillegående drift
• Mindre og enklere vedlikehold
grunnet bedre tilgjengelighet

Selv om A5 ligner temmelig mye på A4, er det foretatt en rekke endringer.
Hybridarmen, som bruker mindre energi og gjør hverdagen enklere for
både ku og gårdbruker, er det mest synlige eksemplet. Det er gjort en
rekke fremskritt under dekslene, hovedsakelig når det gjelder pålitelighet,
brukervennlighet og tilgjengelighet (se side 12).
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Forbedre klauvhelsen
Velg klauvhelse
God klauvhelse er viktig for kyrnes velvære og melkegårdens
økonomi. For å kunne bevege seg fritt må kua ha sunne
klauver. Med sunne klauver kan hun gjøre som hun vil i fjøset
eller på beitet: hvile, spise, drikke eller besøke melkeroboten.
Bruker du Lely Meteor til å pleie klauvene, forbedres
klauvhelsen på en bærekraftig, dyrevennlig og sikker måte.

Fokuser på fôreffektivitet
Velg fôr
Fôr er en av de største utgiftspostene på en
melkeproduksjonsgård. Gi derfor hvert enkelt dyr fôr etter
virkelig behov og optimer fôreffektivitet. Få mulighet til å gi
mer avanserte rasjoner, selv i kombinasjon med flytende fôr.

Kontroller jurhelsen
Velg jurhelse

Bygg din egen Lely Astronaut
Hos Lely vet vi at melkeproduksjonsgårder
er forskjellige. Gården din er unik, akkurat
som du og dine mål. Men selv om moderne
melkeproduksjon kan være en komplisert
virksomhet, må det uansett komme melk på
tanken. Bruk litt tid og tenk på akkurat din
situasjon. Forestill deg hvordan gården kunne
drives best mulig. Hva er viktig for deg og
gården din?

Gjør reproduksjonen mer presis
Velg reproduksjon
Skal du ha full kontroll, må du kunne stole på reproduksjonen.
Du trenger et ekstra sett med øyne for å få kyrne drektige.
Oppnå høyere presisjon på reproduksjonen, slik at du lettere
ser kyr i brunst og kan inseminere dem til rett tid. Dette øker
befruktningsprosenten og sparer deg for mye tid.

Melk av god kvalitet kommer fra et sunt jur. Oppnå klar innsikt
i jurhelse og forstå når det er nødvendig å treffe tiltak. Sørg
for at bakterier elimineres og krysskontaminasjon unngås
før hver melking. Ta tak i jurhelsen, forbedre den og reduser
kostnadene.

Støtt opp om beitestrategien
Velg beite
Beite er den naturligste måten som kyr får i seg fôr på. Beite
har positiv virkning på kuvelferd og ‑helse. Få sunne og glade
kyr på beitet og ha full kontroll over melkeproduksjonen
samtidig. Dessuten har publikum en økende forventning til å se
kyr på beitet.

Kjenn dine kyr
Velg kuhelse
Ta vare på dine mest verdifulle aktiva: kyrne. Sunne kyr sparer
tid og penger, og gir mer melk. Få bedre kontroll over kuhelse
og ta de riktige beslutningene med avanserte sensorer og
brukervennlig informasjon. Dette gjør inntektene sikrere.
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“ Hierarkiet mellom gruppene av
unge og eldre kyr har blitt mindre
tydelig etter at vi installerte
Lely Astronaut A5.”

Utforsk mulighetene
Bare du vet hva du vil at dine ‘muligheter’ skal være. La dem drive deg til å tenke nytt
og utnytte mulighetene og løsningene som finnnes der ute. Å ta et steg tilbake for å
vurdere framtida kan være det første skrittet mot å et mer fullkomment liv. Hva ville du
gjøre om du kunne frigjøre tid? Fokusere på å bli en bedre bonde eller å endre livsstil –
eller begge deler? Kontakt oss og start med å utforske mulighetene.
www.lely.com

Begynn å utforske mulighetene sammen
med lokale eksperter innen melking.
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Les mer på www.fjossystemer.no og www.lely.com
1.

Lely Center Eid
t 94 87 97 01

2.

Lely Center Fåvang
t 61 28 35 00

3

Lely Center Heimdal
t 72 89 41 00

4

Lely Center Nærbø
t 51 43 39 60

5

3

Lely Center Revetal
t 33 30 69 61

1
2
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor,
Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, Vector,
Viseo, Voyager og Walkway er registrerte varemerker som tilhører Lely Group.

Lely forbeholder seg alle rettigheter til sine varemerker. Enhver uautorisert bruk av et varemerke som er eid av Lely, eller bruk av
et varemerke som til forveksling ligner eller er tilbøyelig til å kunne forveksles med et varemerke som er eid av Lely, utgjør brudd på
Lelys eksklusive rettigheter. Med enerett.
Informasjonen gitt i denne publikasjonen er kun oppgitt for informasjonsformål og utgjør ikke et salgstilbud. Det kan være
at enkelte produkter ikke er tilgjengelige i alle land, og leverte produkter kan avvike fra illustrasjonene. Ingen deler av denne
publikasjonen kan kopieres eller publiseres ved trykking, fotokopiering, mikrofilm eller på annen måte uten forutgående skriftlig
tillatelse fra Lely Holding S.à.r.l. Selv om innholdet i denne publikasjonen er sammenstilt med størst mulig påpasselighet, tar ikke
Lely på seg ansvaret for eventuell skade som oppstår som følge av feil eller utelatelser i denne publikasjonen.
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