Lely’s volgende stapje

Vernieuwde robot heet A3 Next
Lely introduceerde half april een nieuw automatisch melksysteem met de
toepasselijke naam A3 Next. Hij is dan ook niet geheel nieuw, het is een
doorontwikkeling van de bestaande A3 melkrobot.
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O

p het eerste gezicht ziet het nieuwe
automatische melksysteem dat
Lely introduceerde er niet echt
anders uit dan de huidige A3 die in 2006 op
de markt werd gebracht. De melkbox is iets
ruimer, je mist de rode kappen op de robotarm en de emmers voor de separatiemelk
hangen niet meer aan de melkrobot. Deze
laatste zijn verplaatsbaar en de unit draagt
de naam M4Use. De emmers van 20 liter
zijn ook iets groter dan voorheen en door
de rondere vormen gemakkelijker te reinigen. Je kunt de M4Use op een willekeurige
plaats hangen binnen 5 meter van de robot.

Roestvaststaal
De opvallende rode kappen aan de robotarm zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor strak rvs. Ook de voerbak
is nu in rvs uitgevoerd. Het frame van de
robot is overigens nog wel voorzien van de
rode kappen. Daarachter is wel het een en
ander veranderd. Zo hangt het glazen melk-

glas nu aan een weegcel. Wegen zou volgens de fabrikant nauwkeuriger zijn dan
het bepalen van de melkgift middels een
doorstroommeter. De robot ijkt de weegcel
iedere keer na het leegmaken van het
melkglas. Het weegplateau waarop de koe
staat is vervangen door een met rubber
beklede kunststof plaat. Dat moet pootherkenning van de koeien mogelijk maken.

Onderhoud
Lely meent dat het onderhoud van de robot
goedkoper kan. Zo zou de nieuwe A3 Next
minder energie en water verbruiken. De
fabrikant wijzigde ook de MQC-sensor met
infrarooddetectie in de arm. Deze herkent
bloed- of biestmelk. In de arm van de robot
zitten nu losse sensors per kwartier, zodat
deze ook per stuk vervangen kunnen
worden. Voorheen was dit één gegoten blok
wat bij vervanging 1.600 euro kostte.

Tijd voor koeien
In samenwerking met het Turks-Nederlandse
Triodor heeft Lely het T4C programma
doorontwikkeld. Dit managementprogramma biedt controlefuncties van
het melken en eventueel ook het voeren.
Je kunt alle controlefuncties van de melkrobot op één beeldscherm bekijken met
de zogenoemde dashboardfunctie. T4C
beschikt nu ook over een hulpfunctie die
oplossingen voor veel voorkomende vragen
geeft.

Upgraden
Het vernieuwde automatische melksysteem
van Lely is vanaf augustus leverbaar. Voor
de huidige A3 bezitters komt de fabrikant
met ombouwsets die de oude A3-robot
gedeeltelijk upgraden naar de nieuwe A3
Next. Gedeeltelijk, want het is niet mogelijk
om de vernieuwde kunststof en rvs kappen
en de weegcel met het melkglas in en op de
oude robot te plaatsen.

1 De dashboardfunctie van T4C geeft de controlefuncties in een oogopslag. De meters geven
visueel weer of iets goed of fout is.
2 De separatie-emmers zijn door de rondere vorm
gemakkelijker schoon te maken.
3 Het melkglas hangt in een weegcel voor een
nauwkeurige melkmeting.
4 De robotarm van de A3 Next kreeg een
rvs beschermkap.
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