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Enten du melker tradisjonelt

Med automatisk melking får du bedre

Forestill deg hvordan gården kunne

eller automatisk, bør du ha fem

tid til å se etter hva kyrne trenger.

drives best mulig. Hva er viktig for deg

regler i bakhodet når det gjelder

og gården din?

lønnsom melking.

Lely Astronaut

Den nye milepælen
innen melking
www.lely.com
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“Generelt ser vi at kyrne
yter bedre enn tidligere.”

Gjør forskjellen
Dennis Stentebjerg Hansen
Hofmansgave, Otterup, Danmark
«Når en ser på påsettingshastigheten og andre
funksjoner, er det ingen tvil om at roboten er
ekstremt rask og veldig pålitelig.»

Tenk om du kunne ha bedre tid til å fokusere på de områdene
hvor du ser de største mulighetene, og forestill deg hvor fornøyd
du ville være når du gjør en god jobb og forbedrer effektiviteten.
Kanskje beiting er noe du interesserer deg for. Eller den siden av
besetningsstyring som handler om avl – fra valg av avlsokser
for kyr i brunst til behandling av sinkyr og kalving.

Enkelte bønder liker ganske enkelt å justere fôrrasjonene og
sørge for at besetningen utnytter fôret mest mulig effektivt.
Eller kanskje du ønsker mer tid med familien? Nøkkelen til
suksess er fleksibilitet til å målrette arbeidsinnsatsen – både for
deg selv og for dine ansatte – slik at den utnyttes best mulig!
Forestill deg en måte å drive gården på som du kan være stolt av.

LELY ASTRONAUT
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Laget for å dekke behovet
for kyr og bønder
Den nye milepælen innen kukomfort

Den nye milepælen innen kapitalavkastning

Det er dokumentert at kyr trives og presterer virkelig bra i

Hele systemet er designet med tanke på en betydelig reduksjon

vårt system med fri kutrafikk. Takket være I-flow-konseptet

i kostnadene per kilo produsert melk. Den nye hybridarmen

og den romslige kuboksen, kan kyrne føle seg vel. Vi forbedret

er resultatet. Trykkluft gir krefter så å si uten bruk av luft. Ved

kyrnes velvære med hybridarmen. Den er stillere, raskere og

hjelp av noen få raske og bestemte elektriske bevegelser, har vi

mer nøyaktig. Dette gir et bedre besøksmønster og utnyttelse av

laget den mest energieffektive armen på markedet. Vi satset på

roboten, slik at den oppnår større kapasitet.

servicevennlighet og komponenter av høy kvalitet.

• Attraktivt for kyr: I-flow med romslig kuboks

• Redusert energiforbruk: hybridarmen bruker signifikant

• Kukomfort: bestemte, presise og lydsvake armbevegelser
• Jurhelse: melking tilpasset hver enkelt spene

mindre strøm
• Lavere servicekostnader: designet for hurtig og enkelt
vedlikehold med deler av høy kvalitet

Den nye milepælen innen brukervennlighet
Brukergrensesnittet har fått ny design og er mer intuitivt,
slik at automatisk melking er blitt lettere å forstå for alle.

Den nye milepælen innen melking
Lely Astronaut A5 er den nye milepælen innen melking. Den er resultatet av en
utvikling som innlemmer alt vi har lært i de 25 årene som har gått siden vi oppfant
automatisk melking. Vi har sett på kyr og vi har lyttet til kunder. Vi har holdt fast ved
velprøvde metoder samtidig med at vi har designet hver bit av systemet helt på nytt.
Kombinasjonen av de beviselige prinsippene for automatisk melking og vårt fokus
på pålitelighet, brukervennlighet og kostnadseffektivitet har avfødt det mest ku- og
bondevennlige melkesystemet som kan tenkes.

• Økt ytelse: raskere og sikrere påsetting med større
rekkevidde

Brukergrensesnittet viser all relevant informasjon på en smart

Den nye milepælen innen pålitelighet

og oversiktlig måte, og gir hurtig tilgang til viktige funksjoner.

Jo mer du kan stole på Astronaut, desto bedre du kan

Det har aldri vært enklere å melke ei ku for første gang. Da

utnytte de sparte timene og den økte fleksibiliteten. For å

ingeniørene våre arbeidet med å utforme A5, hadde systemets

gi roboten en best mulig pålitelighet og oppetid, eliminerte

nytteverdi, tilgjengelighet og servicevennlighet alltid prioritet.

vi kritiske komponenter og utvidet andres holdbarhet. Det
verdensomspennende testprogrammet, for å sikre feilfri drift

• Enkelt i bruk: det intuitive brukergrensesnittet er
enkelt å lære
• Enkelt vedlikehold: alle vedlikeholdspunkter er

under alle omstendigheter, var det mest intensive noen gang
innen automatisert melking. Denne Astronauten er bygd for å
gi trygghet.

lett tilgjengelig
• Forenkler: den første melkingen av nykalvede kyr

• Overlegen pålitelighet: bygd for å vare, grundig testet
• Maksimal oppetid: feilfri drift, redusert vedlikeholdstid
• Dokumentert ytelse: et gjennomtenkt system støttet av
eksperter
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Fem regler
for lønnsom melking
Automatisert melking lar produsenten styre kostnadene ved melking. Kostnadene er faste – Det er
ingen variable kostnader for arbeid eller tekniske feil. De er forutsigbare, og dette er nøkkelen til
kostnadskontroll og god økonomisk planlegging.

1

Astronautbrukere
utmerker seg
fordi

Gi kyrne
frihet og valg

2

Stell kyrne
konsekvent

3

Håndter kyrne
individuelt

4

Optimer
kuhelse

5

Behandle melken
forsiktig

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

Kyr misliker endringer. Rutine og
forutsigbarhet er nøkkelen til stabil
melking.

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

Kyrne yter sitt beste når de er sunne
og friske, derfor er det viktig å oppfylle
deres helsebehov.

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

• Fri kutrafikk lar kua følge
sin egen rytme

• Hver enkelt ku kan utvikle en
fast rutine og rytme
• Gir konsekvent behandling
ved hver melking

• Hygienisk melking på grunn
av rengjøring med børster og
Pura-damprengjøring

• Unngår spill av melk under
melking

• Mer naturlig adferd gjør det
enklere å påvise kusignaler

• Sikrer jurhelsen med
tilpasset melking av hver
spene

• I-flow og romslig kuboks gjør
det attraktivt å bli melket

• Kyrne har fordel av
laktasjonsbaserte
melkeintervaller

• Avansert sensorteknologi
gjør det mulig med pulsering
for hver spene

• Tilstandsrapporter i sanntid
viser bare kyr som trenger
tilsyn

• Tilpasser melking og fôring
automatisk til kyrnes
individuelle behov

• Smart kombinasjon av
melkedata og kudata gir
tidligere behandling

• Avanserte
kvalitetskontrollsystemer
for melk – MQC og MQC-C
• Melkekvaliteten sikres
ved hjelp av varsom
melkebehandling
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Det er velkjent at 20 % av besetningen i
gjennomsnitt krever 80 % av den tilgjengelige
arbeidskraften. Med dette i tankene er det
nødvendig å planlegge fjøset så dirigering,
separasjon og behandling maksimeres til fordel
for arbeidsstyrken og besetningen. Ved å skape
en logisk arbeidsflyt rundt Astronaut, gir den
deg mer enn bare melking.
Det lønner seg å gi slipp
Kyrne utviser en mer naturlig adferd i et stressfritt og stille
miljø. Dette gjør det enklere å nøyaktig påvise alle slags avvik,
deriblant problemer med fertilitet, helse og klauvproblemer.

Kun nødvendig arbeid i besetningen
Jo mer du holder deg unna besetningen, desto mer avslappet
blir den. Kyrne bør behandles i separasjonsområdet. Bruk
helserapportene, cow appen og separasjonsportene til å få
kyrne til å vente på deg i de spesifiserte områdene.

Rutiner for robotmelking
Det er mulig å håndtere en besetning uten å foreta mer
enn ni håndteringer per ku per laktasjon. Vi har utviklet
arbeidsrutiner for robotmelking som gir deg og dine ansatte de
verktøyene dere trenger for å klare dette på en smart måte. En
god planløsning i fjøset og gjennomtenkte rutiner og gjøremål
kan utgjøre en stor forskjell på arbeidseffektiviteten.

9
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Bygd rundt kua
Vi har avstått fra å bare automatisere selve
melkingen; i stedet har vi bygget et konsept
rundt kua for å sikre at hun trives med å bli
melket i et lavterskelsystem. Vårt helt unike
robotarm-konsept og I-flow-konseptet for
enkel inngang og utgang fra boksen, er klare
eksempler på denne strategien.
Kuvennlig teknologi
Lely Astronauts I-flow-system er kuvennlig og tilbyr en
naturlig måte å melke på. Det er lett for kyrne å gå inn i
Astronaut bare ved å gå rett fram. Systemet er optimert for
komfort. Det er ingenting som «klemmer» eller begrenser kua,
og ingenting som skyver henne. Kua står komfortabelt og
naturlig. Kua behandles og håndteres akkurat som hun liker å
bli behandlet.

I nærheten av besetningen
Den åpne designen av kuboksen betyr at kua
oppholder seg i nærheten av de andre i besetningen. Dette er
en fordel for melkingen, og øker robotkapasiteten på grunn
av raskere gjennomgang. Det betyr også at hun kan besøke
roboten hyppigere – og bli melket mer enn to ganger per dag.
Dette er en fordel for jurhelse og kuhelse generelt, og øker
melkeytelsen.

Passer alle spener
Armens store rekkevidde sørger for myk påsetting for kyr
av nesten alle raser eller med avvikende speneplassering.
Systemet kalibrerer armens posisjon for hver ku ved henne
første melking. Roboten har ingen problemer med at jurets
form endrer seg i løpet av laktasjon.

+4%
Kapasitet
med I-flow

Fri kutrafikk
Fri kutrafikk (Free Cow Traffic) betyr at kua selv avgjør når det er tid for å
ete, drikke, hvile og bli melket. Dette gjør henne mer tilfreds. Ved å ta vare
på kyrne våre og legge ekstra innsats i kukomfort, er vi i stand til å forlenge
melkeproduksjon og levetiden til kua. Tilstrekkelig plass i fjøset gjør det også
lettere for kua å utøve sin naturlige adferd og oppnå generell velvære.

LELY ASTRONAUT
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Det å melke kyr – opprinnelig basert på kalvens
måte å suge på – er en balansert prosess som tar
hensyn til et stort antall individuelle egenskaper
hos kua. Melkeroboten er blitt det perfekte
verktøyet til å melke ei ku i henhold til hennes
bestemte – individuelle – behov. Med over 25 års
erfaring og data fra mange millioner kyr har Lely
utviklet Astronaut til å bli den mest konsekvente
og skreddersydde måten å melke på.

Kunsten å melke
Melking etter laktasjonsstadium

Konsekvent påsetting

Måling like ved juret

Jurpleie

De forskjellige laktasjonene og laktasjonsstadiene krever ulik

Hurtig, konsekvent og nøyaktig påsetting er beroligende

MQC-systemet i robotarmen måler melkestrømmen og

Etter at spenekoppene er fjernet, dusjes spenene med et

tilnærmingsmåte. Derfor er hver eneste melking basert på

for kua. Dette er grunnen til at en robot melker bedre

kontrollerer melkas farge, temperatur, laktosenivå, fett/

pleieprodukt. Ekstrautstyret MQCC tar prøve av melken under

historiske data for kua, lagret i styringssystemet T4C. Således

enn et menneske. Et lasersystem i tre lag gir helt nøyaktig

protein-forhold og ledningsevne. Det å måle så nær juret som

pumping for analyse av somatisk celletall. Før neste ku melkes,

kan systemet automatisk fastslå melkeintervallet og beregne

informasjon om speneposisjonen, uavhengig av lysforhold eller

mulig er nøkkelen til å innhente nøyaktige data.

er spenekoppene grundig rengjort med vann. Ekstrautstyret

rasjonen som skal gis.

bakgrunnsforstyrrelser. Den tregeste spenen blir satt på først.

Jur- og speneposisjon

Minimerer spill av melk

For å justere melkeprosessen, sikre kvaliteten og påvise avvik

For å øke robotens presisjon blir posisjonen til jur og spener

I hver spene er det en liten mengde melk av lav kvalitet som

overvåkes melken fra hver spene kontinuerlig. For eksempel

lagret etter hver melking. Sammen med 3D-kameraet som

fjernes under formelkingen. Forskjellige kyr gir ned med ulik

justeres pulseringen for hver spene basert på melkestrømmen.

forteller nøyaktig hvor kua er, kan børstene enkelt finne

hastighet, selv på spenenivå, så Astronaut skiller alltid ut bare

Hvis strømmen av melk fra en spene blir svakere enn et visst

spenene uten å skanne juret på nytt. Når kyr melkes for første

9 ml av den første melken per spene. Dermed unngås spill av

nivå, tas denne spenekoppen av.

gang, må robotarmen posisjoneres. Dette er enklere enn noen

god, salgbar melk.

gang takket være Enkel første melking-funksjonen.

Hver spene overvåkes

Sikker og effektiv

Sunn melking

Hvis ei nervøs ku sparker av en spenekopp, lukkes

Optimal hygiene

For å oppnå bedre jurhelse er det viktig å holde vakuumnivået

melkeledningen øyeblikkelig og spenekoppen trekkes tilbake.

Børstene rengjør spenene og undersiden av juret for å oppnå

ved spenespissen så stabilt som mulig. Astronaut er derfor

Spenekoppen treffer aldri gulvet. Spenekoppen som ble

optimal hygiene og stimulering. Den taktile rengjøringen av

utstyrt med to atskilte vakuumkretsløp og har en vakuumbuffer

sparket av, settes på igjen mens de gjenværende spenene

spenene med børster gir den beste stimuleringen for å gi ned

i armen. Dette sørger for et stabilt vakuum ved spenespissen.

fortsetter å bli melket.

melk. Børstene desinfiseres etter hver melking.

Pura dreper bakterier i spenekoppen med et system for
damprengjøring.

Kortest i
melketid!
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Arm med stor rekkevidde – passer alle kyr
Hybridarmens konstruksjon og form gjør at Astronaut kan
melke alle spenestørrelser på alle slags jur på alle typer
kyr. Ny design av armen og dens dreiepunkter sørger for at
spenekoppene får en optimalt oppreist posisjon over et vidt
område. Dette er nøkkelen til hurtig og nøyaktig påsetting.

Den perfekte balansen sparer energi
Armens hybridteknologi sparer mye energi. Fordi tyngden
av armen bæres av en stor pneumatisk sylinder, krever de
elektriske motorene svært lite strøm for å flytte armen.
Et gjennomtenkt system sørger for enkle bevegelser i alle
armposisjoner.

Sikkerhet først
Nervøse kyr sparker svært kraftig. Astronauts arm er laget for
å tåle dette. Energien i sparket absorberes av et opphengsystem
med to gassdempere i armen. Dette systemet lar armen vike
unna, skåner kua og sparer de elektriske komponentene.
Armen går alltid tilbake til melkeposisjonen av seg selv.

Hybridarmen

Nøyaktig hvor
den skal være!
Melk er den viktigste datakilden for
tilpasset melking, og gir deg informasjon
om melkekvalitet, kuhelse og jurhelse. For
å innhente verdifulle og nøyaktige data er
sensorene i ledningen plassert så nær juret som
mulig. Det å garantere kapasitet og hygiene
i alle omstendigheter har prioritet under
melkingen.

Derfor er armen alltid i
nærheten av juret mens
melkingen pågår.

Kuvennlig

Hurtig og pålitelig

Hybridarmen til Astronaut A5 skaper et stille og rolig miljø for
kyrne som kommer til melking. Den lydsvake driften, bestemte
bevegelsene og hurtige påsettingen gir ingen grunn for kyrne
til å bli nervøse. Armen store rekkevidde gjør det lett å melke
kyr av forskjellig størrelse som alle får rikelig med plass.

Armen er trolig den viktigste delen av roboten. Den inngår i
så å si hvert eneste trinn av melkingen. Den må gjøre jobben
hurtig og nøyaktig uten å forstyrre kua, så den må være 100 %
pålitelig. A5-armen oppfyller de største krav som kan stilles til
pålitelighet.

Energivennlig
Prinsippet for Astronaut-armens virkemåte er færrest mulig
bevegelser. Etter at den har svingt inn under kua, beveger
armen seg svært lite før den svinger ut igjen etter melking. Med
den nye hybridarmen er disse bevegelsene elektrisk drevet, uten
bruk av luft, noe som betyr langt bedre energiutnyttelse.

Lavere
energiforbruk

LELY ASTRONAUT

16

Enkel å bruke
Den enkle måten å styre en melkerobot på, gir både deg og dine medarbeidere
større arbeidsglede og åpner for full utnyttelse av systemets potensial, selv med
minimal erfaring. Det intuitive brukergrensesnittet har en forståelig design som
gjør det utrolig enkelt å finne fram til funksjoner, innstillinger, informasjon og
rapporter. Ved å holde god kontakt med brukerne og lytte til deres erfaringer ble
kontrollpanelet og T4C-administrasjonssystemet utviklet til perfeksjon.

Rask info under melking

Enkel første melking

Praktiske funksjoner

Det er nok med et raskt blikk for å se
hvilken ku som melkes og hva hennes
status er. Du kan for eksempel se ytelsen
til hver enkelt spene og hvor kua og
melken går etter melking. Det er nok
med et trykk for å velge funksjon og
endre dirigering, melkens destinasjon og
andre parametre.

Det har aldri vært enklere å melke ei
nykalvet ku. Med alle funksjonene samlet
i én visning, gjenstår bare å plassere
armen i nærheten av juret. Når den
ser framspenene, trykker du bare på
knappen for å sette på. Du kan også
trykke på fôringsknappen for å gi ekstra
kraftfôr hvis det trengs for å gjøre kua
mer avslappet.

Vedlikehold av systemet er en av dine
daglige oppgaver. Skjermsiden med alle
servicefunksjonene forenkler jobben.
Bare trykk på én knapp for å føre armen
i serviceposisjon, og trykk på en annen
knapp når du er ferdig, så er alt klart til
melking igjen.

Enkelt tilgjengelig
Astronaut A5 er designet for å gi enkel tilgang til alle deler.
Dette reduserer tid brukt på vedlikehold, og øker oppetid.

9.1

Gjennomsnittlig poengsum
for brukervennlighet

17

Sentralenhetens nye og brukervennlige design gir mer plass,
reduserer vedlikeholdstid og gjør det enklere å plassere
beholdere.
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Fokus på kyr som
trenger tilsyn, kommer
fra automatisk
melking.
Når du har god oversikt over besetningen,
kyrne er sunne og alt går som smurt, føler
du deg rolig til sinns. Og det er akkurat hva
styringssystemet Lely T4C er laget for. Det
viser deg, uansett hvor du er, hvordan det står
til på gården. Det skiller ut kyrne som du må
se nærmere på, og gir deg klare rapporter og
gjøremål. Det hjelper deg med å strukturere
arbeidet, og med bare tre klikk får du
informasjon om det du vil, fra en oversikt over
hele besetningen til ei ku som du må se til. Med
T4C har du virkelig full oversikt.
T4C: designet for automasjon
Dette styringssystemet er bygd opp på en unik måte fordi
det er laget for automatisk melking. Det er designet for å
kombinere data fra ulikt utstyr og gi deg nyttig informasjon.
Det lar deg kontrollere tilkoblet utstyr og justere innstillinger.
T4C kan også tilkobles andre systemer og utveksle data med
dem, noe som kan gjøre hverdagen din enklere.

Helhetlig tilnærmingsmåte

Lely T4C: Designet for deg
Tre trinn til riktig informasjon

Fôringsrapportene er trolig det beste eksemplet på T4Csystemets styrke. Data fra fôringssystemet Vector kan
kombineres med data fra robotmelkesystemet Astronaut og
kyrnes respondere. Resultatet kan avleses i klare KPI-er som
forteller om fôreffektivitet og fôropptak, slik at du kan ta bedre
beslutninger om fôrrasjoner.

Sjekk dashbordet

Gå til rapporten for å finne ut
mer om kyrne du må ta deg av

Hvis du trenger det, finner
du alle detaljene om kua på
kukortet

19
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Ditt dashbord
Hver enkelt gårdbruker har sin egen måte å drive virksomheten
på. Ved å velge de ytelsesindikatorene (KPI-ene) som er mest
relevante for deg, kan du bygge ditt eget dashbord. Den klare
visningen av KPI-er gjør at du på et øyeblikk ser om alt går som
smurt eller om du må trå til et sted.
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T4C-verktøy som gjør
livet enklere

Dette er trolig det mest verdsatte verktøyet i T4C. Denne avanserte
rapporten er svært nøyaktig og viser kun kyr som trenger tilsyn.
Helserapporten analyserer kombinerte data fra alle sensorer og
beregner en helsepoengsum basert på seks ulike parametre.
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Klar for behandling
Få kyrne du skal behandle, til å vente på deg til riktig tid. T4C kan
hjelpe deg på mange måter med dette. Ved hjelp av automatisk
separasjon kan du koble oppgaver og rapporter til de ulike
separasjonsområdene. Kyrne ledes automatisk til det valgte
området etter melking.

-D

Våre sensorer
genererer data,
T4C gir innsikt
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Systemets sensorteknologi ser, lytter, lukter og
smaker svært nøyaktig og kan håndtere mye mer data
enn mennesker har evne til. De analyserte dataene
presenteres i form av verdifull informasjon og peker
ut kyrne som du må se nærmere på. Dette gjør at du
kan jobbe mer effektivt uten å forstyrre besetningen.
Resultatet er høyere melkeytelse per arbeidstime.
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Bestem når kyrne kan gå ut, avhengig av melketider. T4C gjør det
lett å angi og endre innstillinger så seleksjonsporten Grazeway kan
utføre beitestrategien din.

Kontroller alt utstyr
T4C er grensesnittet mellom deg, kyrne og alt tilkoblet
utstyr i fjøset.

Koble til alt utstyr

Fra strategi til praksis
Du bør bruke mesteparten av tiden på kyr som trenger tilsyn. God
besetningsstyring er ikke begrenset til kontoret. Lely T4C har to grensesnitt hvor
du kan utføre strategisk arbeid og praktisk arbeid. Kontorversjonen T4C Office
gir en perfekt oversikt på en stor skjerm hvor du kan analysere, justere og foreta
strategiske beslutninger i ro og mak. Den mobile T4C InHerd-versjonen gir deg
en rask oversikt over alle viktige data, og har de nødvendige verktøyene for å
sjekke, handle og forbedre. Hvor som helst, når som helst.

Automasjon byr på mange muligheter når du kombinerer data
fra alle de ulike systemene på gården. Bare tenk på dataene som
kan utveksles mellom Lely-systemene Vector og Astronaut for
henholdsvis fôring og melking. Endelig kan du se den direkte
effekten av fôret du gir kyrne. Det er også mulig å koble lokale
systemer til eksterne databaser.

God oppfølging etter kalving
Nykalvede kyr krever ekstra god oppfølging for å sikre en god
start på laktasjonen. T4C henter kontinuerlig data fra Lely
Qwes-responderne, og så snart systemet oppdager avvik, får du
øyeblikkelig et «push-varsel» på telefonen, slik at du kan handle
raskt.

Få mer ut av roboten
Se hvor du kan få roboten til å prestere mer optimalt ved hjelp
av de oversiktlige robot-KPI-ene. Disse hjelper deg med å se etter
muligheter for å analysere og optimere melkingen, deriblant tid i
boksen, ledig tid og melkehastighet.
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Hvor ser du muligheter?

Gjør kyrnes reproduksjon mer presis
Vil du vite når det er ideelt å inseminere?
Velg Reproduksjon

Har du kuhelsen under kontroll?
Velg Kuhelse
Har du fokus på kyrnes jur?
Velg Jurhelse

Ønsker du å gi kyrne den ideelle rasjonen?
Velg Fôring

Vil du sende kyrne på beite?
Velg Beite

Tenker du på kyrnes klauver og bein?
Velg Klauvhelse

Bygg din egen Lely Astronaut
Du vet hva som er best for gården din.
Kombiner denne kunnskapen med vår erfaring
i automatisk melking. Ta et valg og bygg din
egen Lely Astronaut, spesielt tilpasset dine
egne mål.

La oss hjelpe deg med innovative løsninger for å oppnå
framtida du ønsker, eller for å løse dagens behov. Dine mål er
de samme som våre – vi vil hjelpe deg med å finne løsningene
som betyr mest. Langsiktig relasjon med gårdbrukere er basert
på tillit. Vi ivrer etter å forstå hva som driver kundene våre og
hva du mener er aller viktigst. Denne erkjennelsen gjør at vi
kan gi deg skreddersydde løsninger, spesialkonstruert for din
gård. Et smartere landbruk er ditt valg.
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Fokus på
fôreffektivitet

Kontroll med
jurhelsen

Gjør reproduksjonen
mer presis

Utstyrspakken Fôring

Utstyrspakken Jurhelse

Utstyrspakken Reproduksjon

Fôr er en av de største kostnadene på et
melkebruk. Så det er viktig å fôre hver ku
etter hennes virkelige behov for å optimere
fôreffektivitet. Utstyrspakken “Fôring” gir
mulighet til å gi mer avanserte rasjoner,
også i kombinasjon med flytende fôr.

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. Få jurhelsen under
kontroll. Forbedre den og reduser kostnadene.

Skal du ha full kontroll, må du kunne stole
på besetningens reproduksjon. Skaff deg
et par ekstra øyne til å hjelpe deg med å få
kyrne drektige igjen. Oppnå høyere presisjon i
reproduksjon, slik at du lettere ser kyr i brunst
og kan inseminere dem i det optimale øyeblikket.
Dette øker tilslagsprosenten og sparer tid.

Viktige fordeler med pakken Fôring:

Viktige fordeler med pakken Jurhelse:

Viktige fordeler med pakken Reproduksjon:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Fôring etter kyrnes behov
Forbedret fôreffektivitet
Sunnere kyr
Lavere fôrkostnader
Det kreves mindre arbeid med fôring og kontroll

Bedre jurhelse
Forbedret melkekvalitet
Mer effektiv melkeproduksjon
Lavere veterinærkostnader

Høyere tilslagsprosent
Mer vellykkede insemineringer
Kostnadsbesparelse på arbeid og semin
Kortere kalvingsintervall

Pakken Fôring inneholder:

Pakken Jurhelse inneholder:

Pakken Reproduksjon inneholder:

•
•
•
•

• MQC-C - Måling av somatisk celletall og temperatur
for hver spene
• Lely Pura - rengjøring med damp etter hver melking

•
•
•
•

Programvare for dynamisk fôring
Dispenser for ekstra fôr
Titania – dispenser for flytende fôr
Fôrsensor

Langdistansrespondere
Gravitor veiegulv
Separasjonsport
T4C-reproduksjonsmodul
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Kjenn
dine kyr

Forbedre
klauvhelsen

Styr kyrne
til beite

Utstyrspakken Kuhelse

Utstyrspakken Klauvhelse

Utstyrspakken Beite

Her tar du vare på dine mest verdifulle
eiendeler: 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 bidrar
til å sikre inntekten.

God klauvhelse er viktig for kyrnes og
virksomhetens velvære. For å kunne bevege
seg fritt må kua ha friske 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.

Beite er den naturligste måten å fôre
kyr på. Beite har positiv virkning på
kuhelse og velferd. Send sunne og glade
kyr på beitet og ha full kontroll over
melkeproduksjonen samtidig. Dessuten
har folk flest en økende forventning til
å se kyr på beite.

Viktige fordeler med pakken Kuhelse:

Viktige fordeler med pakken Klauvhelse:

Viktige fordeler med pakken Beite:

•
•
•
•

•
•
•
•

• Unødvendig å hente kyr
•	Tiden kastes ikke bort på venting i
oppsamlingsområdet
• Kyrne får bedre tid til å ete, hvile og bli melket

Mer effektive rutiner
Bedre kuhelse og økt melkeproduksjon
Reduserte veterinærkostnader
Redusert arbeidsmengde

Kyrnes mobilitet forbedres
Reduserte veterinærkostnader
Ingen unødig tid i roboten
Bedre kuhelse og økt melkeproduksjon

Pakken Kuhelse innholder:

Pakken Klauvhelse inneholder:

Pakken Beite inneholder:

• Registrering av drøvtygging med
langdistanserespondere
• Halsbånd og vektlodd
• Måling og analyse av fett, protein og laktose

•
•
•
•

•
•
•

Lely Meteor – automatisk klauvspyler
Lely Meteor – mobil kluvspyler
Farm Management Support – rådgivning
Lely Consumables – klauvpleieprodukter

Grazeway beiteport*
Grazeway R returboks
Farm Management Support – rådgivning
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Lely Center

Din partner i dag og i morgen
Ditt lokale Lely Center er din partner når det gjelder å automatisere melking og fôring. Gjennom
årene har Lely bygd opp et omfattende nettverk av spesialister som kombinerer sin erfaring i
melkeautomatisering med lokal kunnskap. Hovedmålet er å hjelpe deg med å få mest mulig ut av
utstyret som Lely tilbyr.
Skreddersydde tjenester og kundestøtte
Hvert Lely Center leverer tjenester og kundestøtte som er
tilpasset kundenes ambisjoner og virksomhetskrav. Lely
Life Cycle Services tilbyr tilrettelagt levering og oppfylling
av kundenes krav. For kundene betyr dette trygghet for at
kontinuiteten ivaretas. De kan bruke utstyr med optimert
ytelse hvor kostnadene er transparente.

Utover levetiden for utstyret
Lely Life Cycle Services har som grunnidé å levere produkter og
tjenester som komplette løsninger for å dekke gårdbrukernes
behov mens utstyret brukes og når det skal avhendes. For å
kunne holde dette løftet består konseptet av ulike tjenester og
produkter som enten selges individuelt eller – fortrinnsvis –
som en kombinasjon av servicemoduler.

Technical Service Support 24/7 – teknisk støtte
ved behov gir trygghet
Lelys sertifiserte teknikere har fått spesialisert opplæring og
erfaring fra felten, og snakker kundenes språk. Alle teknikere
arbeider i området hvor de er kjent, og de har god forståelse av
gårdens historikk, driftsforhold og utstyr i bruk. De kan derfor
ta riktige beslutninger og løse alle problemer hurtig.

Farm Management Support – rådgivning for å
optimere driften på dine premisser
Farm Management Support har én hovedmålsetting: optimere
Lelys fjøskonsept i henhold til dine valg. Du får veiledning før,
under og etter installasjonen av nytt utstyr. Så snart utstyret
er klart til bruk, hjelper vi deg med å optimere styringen og
bruken av det.
Lelys serviceavtale inneholder fire nivåer av rådgivning (Farm
Management Support). Fra svar på spørsmål via Internett til
intensiv veiledning på gården. I løpet av det første avtaleåret,
er tjenestenivå 3 standard for alle gårdbrukere. Etter det første
året, kan du velge et annet tjenestenivå i henhold til gårdens
behov.

Lely Consumables dekker de daglige behov som
trengs for stabil og lønnsom drift
Lely har et stort sortiment med førsteklasses forbruksartikler
og slitedeler, spesialdesignet for Lely Astronaut. I kombinasjon
med våre tekniske tjenester og rådgivning, sikrer de en jevn og
lønnsom gårdsdrift og gir bedre dyrevelferd, melkekvalitet og
holdbarhet av Lely-utstyret.

Vi tilbyr fire ulike dekningsnivåer for tekniske
tjenester:
1. Forebyggende vedlikehold
2. Reparasjon og forebyggende vedlikehold
3. Full dekning
4. Utvidet dekning
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Lely-oppstartsrådgivning

Ta riktige trinn til riktig tid
Med 25 års erfaring har Farm Management Support utviklet retningslinjer og protokoller som gir
grunnlag for en jevn og stabil opplæringskurve med riktig informasjon til riktig tid. Ved å følge
denne kurven blir alle relevante emner diskutert. Når du har tid og anledning kan du også ta
opplæring for å få en stressfri og jevn overgang til automatisk melking.
Din rådgiver vil, i samarbeid med deg, gå gjennom de
forhåndsdefinerte trinnene og tiltakene før, under og etter
den virkelige oppstarten over en periode på seks måneder. I
denne perioden vil det bli seks kontaktbesøk for å diskutere
en rekke emner – (daglige) rutiner, T4C-styringsprogrammet,
InHerd, klargjøring av kyr til fri kutrafikk (Free Cow Traffic)
og fôring. Etter hvert kontaktbesøk deles en digital rapport.
Dermed kan du gå gjennom tiltakspunktene og kunnskapen i
ditt eget tempo.

Oppstartsdagen

Gårdsstyring

Framdrift og tilfredshet

Vi starter med å introdusere Farm Management Support.
Hva vi kan forvente fra hverandre i de neste seks månedene.
Vi prater om mål for deg personlig og for gården. Vi favner
emner som kuhelse, fôring og (daglige) rutiner på gården,
vi introduserer deg for vårt konsept for fri kutrafikk (Free
Cow Traffic), PMR-fôring og dine gjøremål når det gjelder
automatisk melking.

Sammen tar vi en spasertur på gården og sjekker T4C, og vi
diskuterer gjeldende status. Vi går gjennom dine (daglige)
rutiner, melkeprøveresultater og alle tilgjengelige verktøy.
Så spør vi: er du fornøyd, nådde vi målene, og har du flere
spørsmål? Når oppstartsperioden er slutt, begynner vi på neste
trinn. Vi vil ha kontakt på et organisatorisk nivå og samarbeide
om å optimere gårdsdriften på et tjenestenivå som er ditt valg.

Vi tar en endelig sjekk sammen, går gjennom
melkerobotrutinen, grupperer kyrne og begynner å melke.

Fri kutrafikk
Kyrne blir fort vant til Astronaut. Sammen finjusterer vi
T4C-styringsprogrammet, og vi går gjennom konseptet
med fri kutrafikk (Free Cow Traffic) og forklarer
prøvetakingsprosessen. Og vi besvarer gjerne flere spørsmål.

T4C og klargjøring

4 uker
før
oppstart

1 uke
før
oppstart

Oppstart

Trinn 6

1 uke
etter
oppstart

12 uker
etter
oppstart

Framdrift og tilfredshet

15 uker
før
oppstart

Trinn 5

Fri kutrafikk

Trinn 3

Oppstartsdag

Trinn 2

Siste sjekk – «Astronaut»

Dato og klokkeslett for oppstart er bestemt. Vi kontrollerer
sammen at alle forberedelsene er utført, og om det gjenstår
spørsmål som må besvares. Vi er klar for oppstart.

Trinn 1

T4C og klargjøring

Siste sjekk

Trinn 4

Gårdsstyring

Vi viser hvordan du klargjør kyrne, inkludert påsetting av
halsband og barbering av jur og hale. Vi introduserer deg
for strukturen til T4C-styringsprogrammet. For eksempel:
hvordan legge inn data som respondernumre, medisinering
og kyr til kalving. Vi går også gjennom oppstartsdagen og
diskuter hva som må klargjøres, i kronologisk rekkefølge.
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Lely Astronaut
tilbehør

Robotmelkesystemet Lely Astronaut er konstruert med sikte på optimal velvære for
deg og besetningen. Med dette i tankene har vi komplettert melkeroboten med
et stort utvalg av særdeles nyttig tilbehør.
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“Brukervennligheten til den
nye Lely Astronaut A5 er
ekstremt god.”

Utforsk mulighetene
med neste milepæl innen melking
Det er bare du som vet hva «mulighetene» innebærer. La lidenskapene åpne horisonten for de løsningene som finnes der
ute. Det å ta et skritt tilbake og overveie framtida kan være det første skrittet mot et mer fullendt liv. Hva ville du gjøre
hvis du fikk bedre tid? Fokusere på å bli en bedre bonde, eller partner – eller begge deler? Ditt lokale Lely Center invterer
deg til å utforske mulighetene. Finn ditt lokale Lely Center på www.lely.com.

Begynn reisen sammen med lokale eksperter på melking
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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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