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Kort om Lely

Holländskt företag

Grundad 1948 

Omsättning över

600 milj. € / år

Satsar årligen 6 % av 
omsättningen på
forskning och
utveckling

Cirka 2000 anställda

Över 2550 i kraft
varande patent

6 fabriker



Lely Center konsept

Globalt företag som verkar
lokala marknader

Försäljning, service och
rådgivning i samma paket

I Finland 2 Lely Center 
(samma ägare NHK)

I Skandinavien 15 center



Lely robotar i Skandinavien



Lely robotar i Finland

I Finland

Antal robotar Antal gårdar

1 332

2 138

3 24

4 9

5 3

6 1

507



Vad är robotmjölkning? 



Den verkliga utvecklingen



Nyckeltal (teori)

Minst 2,5 mjölkningar/ko/dygn

Minst 1,0 genomsläpp/ko/dygn

Under 5 misslyckade mjölkningar per robot  

Minst 10 % fri kapacitet



Verktyg för uppföljning

Den tredje mjölkningen ökar avkastningen!



Statistik (praktik)

Data baserar på Lely gårdars information

Lely Benchmark 



Robotmjölkning i de nordiska länderna

Högsta medelmjölk, mest kor per robot och bästa
mjölkflöde i Danmark (33,4, 60,4 o 2,8)

I varje land mjölkningar enligt rekommendationer
(2,7-2,9)

I Estland mest robotar på en gård (5,7)

Stora skillnader i antalet robotar per gård i olika
länder (1,08-5,7)



Robotmjölkning i Finland  

 OBS!  4 Robotar



Lely gårdars resultat i Finland 2015

- 1 Lely robot 860 000 kg/år

- 2 Lely robotar 1,5 milj. kg/år

- 3 Lely robotar över 2 milj. kg/år

- 4 Lely robotar 3,4 milj. kg/år



Lokal resultat



+ 1.000.000 kg per robot



Framtiden är redan här

Investeringar i rätt teknik förbättrar produktivitetens
utveckling och skapar förutsättningar för lönsam
mjölkproduktion (Heikkilä 2013)

Robotmjölkning uppmuntrar ungdomar till
mjölkproduktion (Karttunen 2015)

De största gårdarnas övergång till robotmjölkning
stärkte en positiv produktivitetsutveckling (Heikkilä 
2014)



Robotmjölkningens framtid

Övrigt
Antalet robotar ökar hela tiden
Finland följer Sverige och Danmark i utvecklingen
I Estland finns de största robotgårdarna också i framtiden

På gårdsnivå
Mera automatisering sparar arbetskostnader
Mera mjölk per robot och per person management!
Bättre  djurvälfärd 



Tack för intresse!


