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Styrningen på ogräsroboten (sid 6) har en noggrannhet på tre centimeter.
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Kamera lyft för mjölkroboten
SNABBHET OCH PRECISION FÖRENKLAR ARBETET PÅ GÅRDEN
VINGÅKER.

V300 är ett stort framsteg för DeLaval men också
för robotmjölkningen. Hemligheten sitter i den nya
kameran som hittar spenarna med stor precision.
ATL har besökt Ärnebäcks gård utanför Vingåker
för att titta närmare på den nya roboten som släpp
tes i fjol och som kapar 40–50 sekunder på varje
mjölkning.
– Den gamla jobbar med en laser som sätter på spenkoppen
medan den här roboten har en kamera som är helt jäkla fantastisk och som inte behöver läsa av en spene i taget för att
veta var nästa är. Den går direkt bak och sätter på den bakre
spenen från början, säger Joakim Kindström när vi möts på
hans gård utanför Vingåker i Södermanland.
Han driver en av fem gårdar som DeLaval har samarbetat
med under utvecklingen av nya VMS V300. Redan när roboten kom till gården i sitt första utförande 2016 märktes en
markant förbättring jämfört med företagets tidigare robotmodell.
Exakt sprejning
– Det är mer strul med den gamla roboten än med den nya,
säger Joakim Kindström och berättar hur den nya maskinen gör att han sällan behöver ge sig ut på kvällar och nätter
för att serva och åtgärda problem.
Vill man göra en mänsklig liknelse av den nya kameran så
ser det nästan ut som när vi använder våra ögon för att sätta på spenkoppen, vilket i det här fallet sker utan att det blir
några beläggningar på linsen.
➜

Eftersom den nya roboten inte behöver kalibreras för att hitta spenarna på varje enskild ko går det också mycket
fortare att sätta in nya kor.
FOTO: FREDRIK STORK
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”Fantastiskt samarbete”
Som tidigare är tre serviceintervaller per år rekommenderade. Prissättningen och servicekostnaden ska däremot
vara något lägre än för den tidigare generationen på grund
av att alla komponenter har integrerats på ett bättre sätt.
I fabriken i Tumba har DeLaval nyligen avslutat produktionen av den gamla roboten för att gå upp i full kapacitet på
den nya. Det behövs för att klara orderingången.
När produktlanseringen av nya V300 nu går in i slutfasen innebär det också att Ärnebäcks gård stängs för nya
tester.
– Det är ett fantastiskt samarbete där jag får fri mjölk
kapacitet av det nyaste som finns och där jag har tillgång till
de skarpaste servicemänniskor som går att få tag på. Jag tjänar varenda dag på det här, säger Joakim Kindström.
Fredrik Stork

Hjälpreda i kostallet
DeLavals nya robot till kostallet ser till att fod
ret kommer till korna fräschare.

Sammantaget har servicekostnaden sänkts med 5 procent
genom att alla delar i den övre balken har flyttats ner och
integrerats i maskinen.
FOTO: FREDRIK STORK

➜ Den rengörs numera mellan varje mjölkning med hjälp
av en speciell lösning som fylls på varje vecka. Tack vare
den nya kameran får kon även en mer exakt sprejning
av spenspetsen och inte en underredsbehandling av hela
juvret som i den tidigare roboten, förklarar Joakim Kindström.
Förutom kameran är även den nya programvaran, som
har skrivits om från grunden, en viktig förklaring till alla
resultatförbättringar. Sammantaget gör dessa förbättringar
att maskinen kapar mellan 40 och 50 sekunder på varje
mjölkning. Utslaget på ett år betyder det att gården frigör
kapacitet som kan användas till att stalla in fler djur.
Med den nya roboten följer även en ny mobilapp som är
fullt integrerad med roboten. Det betyder att alla processer
kan styras och övervakas ännu smidigare på distans, vilket
innebär en stor trygghet.
– Programvarumässigt är den här mycket stabilare. Det
sista stopplarmet vi hade berodde på en hund som sprang in
och dessförinnan berodde det på en kviga som hade sparkat
av slangen till en av spenkopparna. Sådant är svårt att fixa
på distans, säger Joakim Kindström.
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Den kombinerade foderputtaren och mixern Opti Duo
styrs genom en slinga som fräses ner i foderbordet. Skruven framtill puttar in fodret mot korna och rör samtidigt
om fodret så att det upplevs som fräscht även om det legat
ett tag. Roboten ska klara alla typer av foder. Som tillbehör finns en behållare för utläggning av kraftfoder eller
mineraler.
Om maskinen inte får med sig allt foder kan den
automatiskt backa, förflytta sig i sidled och köra
längre ut på bordet. Intaget är högt och om mängden
foder som ska hanteras är stor känner maskinen av
det.
Det finns tryckkänsliga lister placerade på strategiska
ställen, roboten stannar direkt om någon kommer åt
dem.
Hans Dahlgren

Alla funktioner kan styras
lika bra i appen som på
robotens pekskärm.

”Jag tjänar varenda dag på
det här”, säger Joakim
Kindström.

ATL TV

Se roboten i arbete
på www.atl.nu/atltv
Klicka här eller scanna QR-koden.

fredrik.stork@atl.nu

SIDA 4/14

Opti Duo har en stor skruv som puttar och mixar
fodret till korna.
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Drygt 20 år på nacken
1998 installerades den första mjölkningsroboten
i Sverige. I dag, över 20 år senare, mjölkas nästan
40 procent av landets kor med robot.
Olstorps gård i Skåne installerade 2011 sin andra generation av robotar. De första intog lagården redan 1998 och då
var bröderna Gunnar och Börje Olsson
först i Sverige.
Som pionjärer fick de bana väg för alla
andra. Jordbruksverket hade nämligen
en del synpunkter.
– Det var lite synpunkter. Vi hade en
egen veterinär som stod på vår sida. Det
var som hund och katt mellan honom
och Jordbruksverkets veterinär, säger Börje Olsson
Börje Olsson som i dag minns det med
ett litet leende.
Provperiod och riktlinjer
Efter en provperiod på sex månader hade Jordbruksverket
utvärderat robotarna och kom med de första riktlinjerna
för robotmjölkning.
Det första paret robotar var från Lely och när gården bytte 2011 fortsatte de med samma märke och antal. På gården
mjölkas runt 120 kor tre gånger per dygn och avkastningen
ligger i snitt på 11 500 kilo per ko. Olstorps Lantbruk har
även växtodling och uppfödning av slaktgrisar.
En av orsakerna till att bröderna valde robotar var att
mjölkgropen ändå stod inför en omfattande modernisering.
Bytet till robotar har de aldrig ångrat. Börje Olsson tycker att det är lite oklart om det innebar någon större tidsbesparing, men det blev andra fördelar.
– Det bästa var ju att korna blev mjölkade tre gånger per

dygn i stället för två. Tidigare låg de och läckte mjölk i liggbåsen.
Det är inte bara robotarna som haft generationsskifte på
gården. Numera är det Gunnars son Kristoffer som driver
lantbruket. Han ser både för- och nackdelar med robotarna.
– Nackdelen är att någon alltid måste ha jour och kunna
ta larm om något händer. Fördelen är att
man är mindre beroende av att ha anställda, säger Kristoffer Olsson.
Är det stor skillnad mellan de nuvarande robotarna och den första generationen?
– Ja, det får man säga. De nya är mer
pålitliga. De har ny teknik och är snabbare.
Kristoffer
Börje Olsson tycker också att utveck- Olsson
lingen gått snabbt.
– Som de fungerar i dag så kan de inte bli mycket bättre.
Det är nog bara små justeringar.

Lönsamheten på robotgårdarna skiljer sig ge
nerellt inte mycket från gårdar med manuell
mjölkning. Den största vinsten är arbetsmiljön.

Hans Dahlgren
red@atl.nu

FOTO: HANS DAHLGREN

HÖRBY.

Arbetsmiljön
största vinsten
Utvecklingen sedan den första roboten installerades i Sverige 1998 har gått snabbt. Enligt Växa Sverige mjölkas nästan 30 procent av besättningarna,
eller 39 procent av mjölkkorna, med robot i dag.
En undersökning som Agrifood gjorde bland
svenska mjölkbönder 2013 visade att arbetsmiljön
var den största vinsten medan lönsamheten var lika eller något sämre än på gårdar med manuell
mjölkning.
– Det är fortfarande så. Den ökade investeringen
i teknik och ökade underhållskostnader hämtar
man inte hem i arbetseffektivitet, säger Annica
Hansson på Växa.
Hon berättar att de tidigaste robotgårdarna oftast var familjejordbruk som ville känna sig lite
mindre bundna, men att hon nu kan skönja en ny
trend.
– De senaste åren har det kommit sådana som
skaffar fem robotar eller fler. Då är det riktigt stora produktionsbesättningar.
Oavsett hur mjölkproducenten vill driva sitt
lantbruk tycker hon det är viktigt att titta på sina
nyckeltal.
– Inte förrän man får reda på att grannen har 20
timmar mindre per ko och år så börjar man titta på
det, och det är då man får till en förändring.
Hans Dahlgren

I dag mjölkas de 120 korna av två Lely Astronaut från 2011.
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Roboten gör jobbet på fältet
FALSTER, DANMARK.

precisionen för styrningen av roboten, säger Kristian Möller.
Till roboten, som är utrustad med en trepunktslyft,
kopplas olika standardredskap. I försöket i betodlingen
har det använts en sexradig betsättare, bandspruta med
en bandbredd på 18 centimeter och en konventionell radhacka.

I ett betfält på den danska ön Falster pågår ett
fullskaligt försök att med robotteknik sköta sådd
och ogräsbekämpning av en sockerbetsareal på
3 hektar.
Det är det danska utvecklingsföretaget Agrointelli, som utvecklat och tillverkar roboten, som tillsammans med
Nordic Sugar i Danmark utvärderar ett försök där man med
robotteknik har skött sådd och ogräsbekämpning av sockerbetor.
– Med det här försöket vill vi se hur tekniken med robot
hävdar sig ekonomiskt i förhållande till normal betodling
där motsvarande moment utförs med traktor och förare, säger Kristian Möller, academy manager på Agrointelli.

Nordic Sugar i Danmark tillsammans med danska Agro
intelli utvärderar i ett försök ekonomin för ogräsbekämpning med hjälp av robot på den danska ön Falster.

Har Kubotamotorer
Robotti, som är namnet på den självkörande
roboten, har en bredd på 3,6 meter. Den
drivs av två trecylindriga Kubotamotorer
på vardera 25 hästkrafter. En av motorerna sköter framdrivningen medan den andra driver kraftuttaget. All drivning är
hektar i timmen
hydraulisk. Noggrannheten för styrningligger arbetskapaciteten på.
en är 3 centimeter. Styrning sker över framhjulen.
I försöket används redskap med en arbetsbredd
på 3 meter och kapaciteten ligger på cirka 1,2 hektar i
timmen, där det är framdrivningen som begränsar.
– Nästa version av roboten kommer att ha större motorer.
I dag ligger hastigheten vid rensningen på ungefär
5 kilometer i timmen och det hade varit önskvärt med lite högre hastighet, både för radrensningen och för att förbättra

FOTO: ANDERS NILSSON

1,2

ATL TV

Så fungerar roboten.
Klicka här eller scanna QR-koden
och se klippet på www.atl.nu/atltv

Beräknar själv
Det används ingen aktiv styrning på redskapen utan det är
robotens styrning och precision som håller redskapet i raden. Antingen läser man in en befintlig karta över fältet eller så kör man manuellt utmed fältets ytterkant och sedan
beräknar roboten själv hur den skall köra.
Lutningar på fältet är naturligtvis en utmaning, framför
allt under radrensningen. Därför är styrningen för roboten
i försöket inställd på att slaviskt följa samma körriktning i
det enskilda kördraget för alla arbetsmoment.
På så sätt försöker man kompensera för den sneddragning
som lutningar innebär.
Kristian Möller på Agrointelli ser andra möjligheter för
roboten än bara sådd och ogräsbekämpning i radsådda grödor.
– Det finns massor av arbetstoppar, särskilt under vår och
höst, i lantbruket. Den skulle exempelvis kunna användas
för att slå trädor, så fång- och mellangrödor eller utföra andra arbetsuppgifter där arbetsredskapet inte behöver styras
och övervakas. Det är bara fantasin som sätter gränser, säger Kristian Möller.
Maskinen finns till försäljning och priset i Danmark är
750 000 danska kronor.
Anders Nilsson
red@atl.nu
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Dino håller ordning mellan raderna
Radrensningsroboten Dino är utvecklad för professi
onella odlare och är en av de första som saluförs på
den svenska marknaden.
Bakom försäljningen står RJ Maskiner, som även säljer den
mindre varianten OZ som är framtagen av Naïo – samma
företag som står bakom Dino. Båda varianter är eldrivna,
men medan Dino vänder sig till större odlare vänder sig
OZ i första hand till tunnelodlare och andra mindre aktörer.
Rensar inte mellan plantorna – än
Med sin höga kapacitet på upp till fem bearbetade hektar
om dagen ska Dino göra ett betydligt
snabbare jobb än sin mindre motsvarighet. Begränsningen ligger
än så länge dock i att den inte
kan rensa mellan plantorna.
Men det hoppas utvecklarna bakom produkten kunna
erbjuda inom kort.
euro, drygt
Under framdriften styrs
900 000 kronor,
maskinen av en GPS med en
är riktpriset satt till.
felmarginal på två centimeter,
medan batterierna ska räcka i
upp till åtta timmar.
I Sverige har RJ Maskiner ännu inte
sålt någon Dino, men i Frankrike och övriga Europa rul�lar över 20 maskiner, enligt Naïo. Riktpriset är satt till
85 000 euro (motsvarande 901 000 kronor) i grundutförande och då ingår även radrensare.

85 000
Fredrik Stork
fredrik.stork@atl.nu

Ogräsroboten Dino finns nu att köpa i Sverige.
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Så löste bonden personalbristen
FOTO: MARION PALM

LJUSDAL.

Mjölkbonden Janne Hansson köpte 18 nya mjölk
robotar till gården mitt under mjölkkrisen vilket
gjorde Vallens gård till Nordens största robotanlägg
ning. Nu har det gått mer än ett år sedan omställ
ningen.
– Nu vågar vi säga att det har gått bra, säger
Janne Hansson.
När Vallens gård skulle expandera för några år sedan var
siktet inställt på att skaffa en karusell för att klara av mjölkningen. Det var ju så stora mjölkgårdar gjorde, både i Sverige och i Europa, och Vallens gård hade då över 800 mjölkkor. Men andra tankar började mala, kanske skulle mjölkrobotar kunna lösa gårdens stora bekymmer med att hitta
personal.
– Hade vi satsat på karusellen hade vi haft sex sju per
soner fler anställda. Det är svårt att få folk som vill mjölka
kor. Ofta har vi fått förlita oss på utländsk arbetskraft, vilket
i sin tur innebär hög personalomsättning. Det är inte så vi
vill driva vårt företag, säger Janne Hansson.
18 robotar
Efter ett intensivt år med beräkningar, funderingar och analyser valde de att börja bygga om anläggningen för att låta 18
stycken Lely Astronaut A4 ta över mjölkningen. Beslutet fattades mitt under mjölkkrisen 2016 och väckte reaktioner direkt.
– Några ringde och frågade hur det var fatt, folk tyckte jag
var galen, säger Janne Hansson.
– Jag bryr mig inte så mycket om vad andra säger. Sedan
är det alltid välgrundade beslut som är noggrant analyserade, fortsätter han.

Mjölkbonden Janne Hansson.

FAKTA Vallens gård
Gården bedriver konventionell mjölkproduktion
med cirka 1 000 mjölkkor utanför Ljusdal.
Omsättning: 65 miljoner kronor 2018, 57 miljoner
kronor 2017, 46 miljoner kronor 2016.
Produktion: Cirka 40 kilo per ko och dag (före omställningen 33 kilo per ko och dag).
Djur: Cirka 1 000 mjölkkor, nästan uteslutande holstein. Närmare 1 000 kalvar och ungdjur.
Mark: 1 000 hektar produktiv skog, 450 hektar
egen åkermark och bete samt över 900 hektar arrenderad åkermark.
Kommande planer: Bygga större ungdjursstall, installera två nya robotar i stall för nykalvade kor och
kor som ska sinläggas.
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Hur har det gått efter ett drygt år med robotmjölkning?
– Nu vågar vi säga att det har gått bra. Vi har hamnat rätt.
Produktionen har gått upp och celltalen har gått ner, brunster prickas in bättre och personalen har fått ett mer konstruktivt arbete, säger Janne Hansson.
Smidigt för personalen
Gårdens mjölkkor är i dag drygt 1 000 stycken och de går
i tre kalla lösdrifter i sex avdelningar som ligger sida vid sida. För
varje avdelning byggde man
”Det är
till sex meter breda robotsvårt att få folk
torg med tre robotar för
fri kotrafik. Gården
som vill mjölka kor.
byggde också en värme
Ofta har vi fått förliisolerad robotgång. Via
ta oss på utländsk
ingången från kortsidan
möts man av en lång korarbetskraft.”
ridor med robotarna på
rad. Det är skinande rent på
plastgolvet, det brummar av arbetande maskiner och en och annan
ko sneglar nyfiket ut från robotarna. Korridoren gör
maskinunderhållet smidigt för både personal och extern
service.
– På ritningen testade vi med lösa robotar på olika ställen
i ligghallarna. Men det kändes inte rätt. Den här lösningen
blev lite dyrare rent byggmässigt men det blev bra, säger
Janne Hansson.
Större tekniska haverier har uteblivit. De första åtta månaderna tog Janne Hansson och sonen alla larmen på natten
för att få ett grepp om utmaningarna. I dag har de totalt ➜
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➜ fyra nattlarm per månad i snitt. Servicetekniker finns
bara några mil bort.
Kostnaden hemlighet
Prislappen för robotinvesteringen är en affärshemlighet.
Men den stora resan som lade grunden för expansionen
gjordes långt tidigare. Det var när Janne Hansson köpte Vallens gård i början av 2000-talet och skulle bygga ut första
gången. Då skulle man bygga för upp till 375 kor och slå
ihop två besättningar och få bankerna med sig.
– Det var det stora steget för oss ekonomiskt och som företagare. Att ha relativt begränsat med kapital och förlita sig så
mycket på externt kapital från banker var ett stort kliv. Att öka
nu med 100 eller 150 kor är väldigt små steg i det sammanhanget, säger han.
Robotsatsningen har gett eko i Mjölksverige, flera av de
större svenska mjölkgårdarna har varit på studiebesök.
Även finska kolleger har kommit över och snart är det danskarnas tur.
– Det har väckt stor uppmärksamhet, det är inget snack
om det. Det var otroligt intensivt och spännande att gå in i
det här, vi såg många problem framför oss. Men nu kan vi
säga att det har gått väldigt bra.
Cecilia Persson
cecilia.persson@atl.nu

ATL TV
Se det unika
robotprojektet
inifrån Vallens gård på
www.atl.nu/tv

Klicka här eller scanna QR-koden.
Gården valde Lely Astronaut A4. Före omställningen tog
mjölkningen 18 timmar per dygn på drygt 800 kor.

Arton robotar jobbar på rad i den isolerade robotgången. Servicearbetet blir enklare för personalen.
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Här ska marken brukas
autonomt och fossilfritt
FOTO: RISE

UPPSALA.

Självkörande maskiner och uppkopplade åkrar. Det
är målet för ett nytt projekt på Ultuna. Här ska på
sikt 4 hektar brukas helt utan mänsklig inblandning
i produktionsledet och helt utan fossila bränslen och
mineraltillskott.
Projektet, som drivs av Rise i samverkan med en rad andra
aktörer, är skapat ur utmaningen som hela jorden står inför
– att klara att föda en växande befolkning på ett klimatneutralt sätt.
Detta ska bland annat ske genom att
samla in och bearbeta data från traktorer, sensorer och redskap men också genom att koppla ihop alla system med
varandra.
– Nästa steg i digitaliseringen är att
koppla ihop alla olika system som samlar Jonas Engström
data i lantbruket och skapa ett beslutsstödssystem som har möjlighet att föra över kunskap och skapa nya erfarenheter med hjälp av de analysmöjligheter som
börjar dyka upp. I Sverige har vi 60 000 lantbruksföretag som
har en varierad lönsamhet och miljövänlighet och då finns
det mycket att vinna på att lyfta de lägsta, säger Jonas Engström, teknikagronom och projektledare på Rise.
ATL var med när testbäddsåkern plöjdes upp. Här ska
forskarna och produktutvecklarna i framtiden testa sina
teorier utifrån de hörnpelare som har satts upp. Förutom

Simuleringar har visat att två dragmaskiner med
en effekt på 36 kilowatt och ett batteri på 113 kilowattimmar är tillräckligt för att driva allt arbete
utom tröskningen på en mjölkgård på 200 hektar.

FAKTA Testbädden
Testbädden består initialt av en åker som är uppdelad i fyra delar. Varje del är 1 hektar och har en
egen gröda där data om odlingen kommer att samlas in.
I anslutning till åkern finns ytor för test av autonoma maskiner samt Rises lokaler med kontor, prototypverkstad, förråd och maskinhallar.
Testbädd Digitaliserat jordbruk är det officiella
namnet på projektet som kommer att ge svenska
industriföretag möjlighet att etablera sig i jordbruksbranschen.

ökad digitalisering och automatisering är även ökad elektrifiering en av de bärande delarna i projektet. Testbädden
sträcker sig över 4 hektar, som ska ge plats åt odling av havre, höstraps, maltkorn och vårvete på 1 hektar var.
Testbädd ska gå runt
Inspirationen kommer delvis från liknande försök utomlands där en forskargrupp har testat att odla 1 hektar helt
autonomt med hjälp av självkörande teknik. Längre fram är
förhoppningen att testa de fördelar som automatiserade
mindre maskiner har, som möjligheten att blanda grödor
tätare än i dag.
Uppstartsperioden sträcker sig över tre år och därefter är
förhoppningen att testbädden ska gå runt med hjälp av de intäkter som genereras från de företag och organisationer som
vill använda den för att testa sina produkter och teorier.
– Visionen är ett digitaliserat fossilfritt jordbruk och det når
vi inte på tre år. Till exempel börjar vi med HVO för att vi ska
vara fossilfria redan från början, säger Jonas Engström.
Flera företag anknutna
Flera stora företag som Telia, Ericsson och Volvo Penta är
redan med på tåget i varierad grad eftersom de vill lära sig
mer om branschen, liksom branschföretag som Lantmännen, Dataväxt och Bayer. Dessutom har Rise knutit till sig
uppstartsföretag som Solvi (drönartjänst), Intello Labs
(AI-teknik), Deep Forestry (drönaranalys för skogen) och
Soilscout som gör marksensorer.
Förhoppningen är att samla in så mycket data som möjligt
för att beskriva växtodlingen, vilket inkluderar allt från
markförhållanden till väderdata.
– Ambitionen för första året är att vi ska använda den bästa teknik som finns på marknaden i dag och komplettera det
med att flyga med drönare en gång i veckan och kanske
koppla ihop det med Lantmännens prisinformation och andra kringsystem och jobba med beslutsstöd, beroende på
vad alla partner vill göra, säger Jonas Engström.
Fredrik Stork
fredrik.stork@atl.nu
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Intelligent robot utmanar Tesla
minimalistisk för min smak, tyvärr. Jag skulle vilja se tydligare i instrumenten hur mycket kräm som finns kvar i batteriet och hur energieffektiviteten fungerar vid olika körlägen. Nu är det bara små tunna och rätt svårtolkade linjer
som anger detta.

Över 40 mils räckvidd, 408 hästkrafter, fyrhjulsdrift
och den klarar en dragvikt på 1,8 ton. Audis eldrivna
suv e-tron 55 quattro ser ut att leva upp till beteck
ningen ”Tesladödaren”. Men även om den också är
billigare än Elon Musks elbilar så finns det några sa
ker som ATLs testförare hänger upp sig på.
Solen gassar och palmerna står i givakt i den obefintliga
vinden när vi kör ut från Masdar City – ”hållbarhetsstaden”
som byggs för att försörjas helt av förnybar energi. Oljeemiratet Abu Dhabi har visserligen inte slut på sina resurser av
fossilt bränsle än men med Masdar City vill emiren visa besökarna att det minsann ska satsas på solenergi här också.
Att Audi lagt sin provkörning av den nya innovativa elbilen e-tron här är inte så konstigt – här finns massor av sand
som till viss del har egenskaper som liknar snö som underlag och en riktigt bra offroadbana mitt i öknen.
Suven e-tron känns diskret, smidig och nästintill nätt i
jämförelse med Tesla Model X som jag körde för ett tag sedan. Och den har tack och lov inte sådana där onödiga falkvingedörrar, en sak jag snabbt tröttnade på hos konkurrenten. Ett faktum är att e-tron knappt känns som en elbil, åtminstone inte om man inbillar sig att elfordon är små snälla
anonyma miljöbilar för folk som bor i Stockholms innerstad. Nej, det här är en rejäl suv med stort bra bagageutrymme och en ordentlig packlåda även under huven därframme. Och den kan dra 1 800 kilo, bara en sådan sak.
Dator styr elmotorerna
Men den är också en intelligent robot på hjul. En dator styr
de två elmotorerna och eftersom informationen går fram i
raketfart mellan hjulparen är antispinnssystemet betydligt
snabbare på att reagera när underlaget förändras än vid

Audi E-tron 55 quattro.

vanlig fyrhjulsdrift. Det innebär också att bilens dator känner av vilket läge som är bäst när bromskraften ska återvinna energi – det kanske inte alltid är motorbromsen som den
lite segare mänskliga hjärnan kan tro.
Übersmart teknik
Också när jag sätter foten på bromsen återvinns energi och
jag kan välja mellan olika lägen i kraftåtervinningen med
paddlar på ratten. Den här übersmarta energiåtervinningstekniken spelar stor roll för räckvidden på en e-tron och det
roliga är att föraren inte egentligen behöver göra så mycket
eller ens förstå hur det fungerar. Bilens dator fixar det åt dig,
helt enkelt.
Självklart är e-tron också en tyst bil – inte bara för att den
går på el utan för att ljudisoleringen är så bra, däck- och vägljud tränger inte in märkbart. Interiört är bilen ”Audiskt”
elegant och har en minimalistisk instrumentering. Lite väl
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Riktig snackis
De virtuella sidspeglarna är än så länge unika i en serietillverkad bilmodell. Speglarna har också blivit den riktiga
snackisen när Audi e-tron kommer på tal. I själva verket är
det kameror som är inbyggda i det som normalt fungerar
som backspeglar på sidorna. De är mindre och mer slimmade än vanliga speglar, vilket minskar luftmotståndet och
sparar energi.
Det kamerorna fångar upp visas på 7-tumsskärmar som
sitter på den övre delen av dörrpanelen. Bilderna som speglas i skärmarna anpassas efter körsituationen – till exempel
får man bättre sikt i hög fart och en vidgad vy vid parkering.
Det tar en stund att vänja sig vid att titta nedåt mot skärmen
i dörren i stället för utåt mot ”spegeln”. Jag hade föredragit
en placering i nedre delen av a-stolpen som i så fall skulle
kunna vara breddad för att rymma skärmen.
Men det är en smaksak och förmodligen något som interiördesignern skulle avfärda som fult. Jag tror att de som vill
köpa den här bilmodellen nog gärna slänger upp de 18 800
kronor extra som det kostar att få dem som tillval. Kombinationen av minskat luftmotstånd och egen kontroll över
hur omgivningen speglas – det går att dra med fingrarna för
att minska och öka det som syns på skärmen – lär tilltala de
early adopters som är sugna på en e-tron.
Men se till att det alltid är handtvätt som gäller för rengöring av bilen om du investerar virtuellt. När vi stannade till
för att duscha bort ökendammet hos en lokal biltvätt så ➜
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➜ trängde det in några droppar från högtryckssprutan i
linsen och bilden i förardörrens skärm blev snabbt mjölkig.
Går att höja bilen
På offroadbanan utanför Desert Learning Center i Al Ain
testar vi att köra i kraftiga lutningar, rejäla diken och över
ordentliga stenbumlingar. Vid offroadkörning går det att
höja bilen upp till 222 millimeter över marken. Audi e-tron
har en adaptiv luftfjädring med ett spann på 76 millimeter.
Normalläget är 172 men den går också att sänka 26 millimeter för att spara på luftmotståndet och energin när man
kör i hög fart på motorväg.
Det finns sju olika körlägen – auto, komfort, dynamisk,
effektiv, individuell, allroad och offroad. E-tron kan med
andra ord köras såväl sportigt som komfortabelt eller som
en terrängbil. Att lägga in det dynamiska körläget under
färden uppför en slingrande väg får reptilhjärnan att vakna.
Nu kan jag låtsas att jag är en rallyförare och kurvorna tas i
hög fart samtidigt som medpassagerarna blir allt tystare.
Styrningen och stabiliteten är så exakt att jag blir lite överexalterad. Den här bilen är väldigt rolig att köra, utbrister
jag, när vi aningen svettiga rullar in på parkeringsplatsen
uppe på berget Jebel Hafeet.
Energiåtervinning
Nerför berget håller jag ett betydligt lugnare tempo för nu
ska bromskraftsåtervinningen testas. Jag använder rattens
paddlar för att testa fram och tillbaka mellan de olika lägena i kraftåtervinningen, fotbromsar och släpper gasen
emellanåt. Audis ingenjör i baksätet påminner om att bilen
kan sköta det här själv. Oavsett vem som åstadkommit
energiåtervinningen så har vi nedanför berget 10 mil kvar
att avverka i stället för 9 som tidigare. Inte illa.
Kanske måste du inte äga bilen för att kunna ta del av det
här laddbara fartvidundret. Leasing är möjligen ett smartare sätt att bli med e-tron än att punga ut med nästan en miljon för den bästa utrustningsnivån.
Ia Wadendal
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FAKTA Audi e-tron 55 quattro
Motor: Två elmotorer på varje hjulaxel/95 kW batteri.
Växlar: Automat, 4-hjulsdrift.
Toppfart: 200 km/tim.
Effekt: 408 hk (300 kW) totalt.
Laddning: Snabbladdning upp till 80 procent på 30
min vid en 150 kW-laddstation, långsam laddning på 11
kW 3-fas hemma på 8,5 tim (22 kW 3-fas på 4,5 tim).
Vridmoment: 561 Nm.
Acceleration: 0–100 km/tim på 6,6 sek.
Tjänstevikt: 2 490 kilo, kan skilja beroende på bilens
utrustning.
Max släpvagnsvikt: 1 800 kilo.
Längd/bredd/höjd: 490/194/162 cm.
Räckvidd: Cirka 417 km (WLTP).
Markfrigång: 172–222 mm.
Pris från: 885 000 kronor (före bonuspengen på
60 000 kronor).
Skatt: Cirka 360 kr/år.
Förmånsvärde: 2 975 kronor/mån (utrustningsnivå
Proline).
Garantier: Nybil 2 år, lack 3 år, rostskydd 12 år,
vagnskada 3 år, batteri 8 år/16 000 mil.
CO2-utsläpp: 0 g/km.
Antal krockkuddar: Ingen uppgift.
Autobroms: Standard.
Filbytesvarnare: Ja.
Dödavinkelnvarnare: Ja.
Euro Ncap: Ej testad.
Ställbar ratt: Höjd/längd.
Bagageutrymme: 600–1 725 liter bak, 60 liter fram.
Elektrisk justering förarsäte: Ja.
Inställning svankstöd: Ja.
Navigation: Ja.

Unika virtuella sidspeglar.

FOTO: PRESSBILD

Plus: Mycket bra suv med banbrytande och visionär
teknik, hög säkerhet och smart energiåtervinning. Bör
tilltala de flesta oavsett om man vill köra lugnt eller
sportigt.
Minus: Dyr i inköp men förhoppningsvis blir det en
överkomlig månadskostnad vid företagsleasing.

Interiört har bilen en minimalistisk instrumentering.
FOTO: IA WADENDAL

red@atl.nu
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Siro ska ta hand om städningen
I en ny svensk doktorsavhandling presenterar Kinan
Dandan lösningen på ett av lantbrukets många ar
betsmiljöproblem – en robot som ska fixa storstäd
ningen av silotornet.
Att rengöra och sanera en spannmålssilo kräver ofta en gedigen skyddsutrustning i form av täta kläder, hjälm och
andningsskydd. Här såg Kinan Dandan, som till vardags är
doktorand vid Örebro Universitet, behov av en ny produkt
som kan förenkla vardagen.
I sin avhandling presenterar han lösningen i form av
städroboten Siro som har en liknande uppbyggnad som ett
vanligt paraply. Konstruktionen gör att den kan fällas ihop,
och det gör i sin tur att den enkelt kan föras från taket,
för att därefter vecklas ut och påbörja städningen av silo
tornet.
Vill skapa fullskalig prototyp
Tack vare robotens krypande rörelser efter väggarna och
rotationen av rengörningsverktygen har roboten inte haft
några problem att uppnå ett fullgott resultat i de tester som har genomförts.
Men mycket arbete återstår fortfarande
innan forskningen kan mynna ut i en
färdig produkt.
– Nu arbetar jag på att hitta någon
som vill ta nästa steg i utvecklingen av
produkten. Jag skulle vilja göra en
fullskalig prototyp av min robot. Den Kinan Dandan
modell som vi har byggt nu har vi använt
för att säkerställa att funktionen fungerar. Om allt går som
planerat kan det mynna ut i en ny produkt, säger Kinan
Dandan till ATL.
Fredrik Stork
fredrik.stork@atl.nu

Uppdaterad foderrobot
ska bli mer pålitlig
Lelys batteridrivna utfodringsrobot MFR, som
också är en foderputtare, har uppdaterats på
en rad punkter med ökat fokus på djurhälsa.
Men uppdateringen ska också bidra till ökad
pålitlighet genom nya materialval som ska
förlänga serviceintervallerna.

Rengörningsmetoden bygger på tryckluft och i drift ska
roboten kunna starta och driva rengörningsprocessen
själv så fort den har vecklat ut sig.
FOTO: PRESSBILD

Tack vare robotens krypande rörelser efter väggarna och
rotationen av rengörningsverktygen har roboten inte haft
några problem att uppnå ett fullgott resultat i de tester
som har genomförts.
FOTO: PRESSBILD
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Lely lyfter bland annat fram att baljan och delar av
mixerutrustningen har börjat tillverkas i rostfritt
stål, medan stötfångaren eller foderputtningsramen
numera tillverkas i galvaniserad metall. Samtidigt ska
den omdesignade stötfångaren öka driftsäkerheten, och
minska de driftstopp som
tidigare orsakades av vädret
eller under utfodringen.
Dessutom har underhållet
Lely MFR.
blivit enklare tack vare att
centrala komponenter har blivit mer lättåtkomliga.
Vad gäller fokus på ökad djurhälsa har MFR utrustats
med magneter som ska fånga upp metallföremål,
samt en bättre knivutrustning som ska fördela fodret
på ett bättre sätt och därmed öka mjölkproduktionen.
MFR är en del av Lelys automatiska utfodrings
system, Lely Vector, som har sålts till mer än 500
lantbrukare världen över sedan introduktionen 2012.
Automatiken i kombination med batteridriften ska,
enligt Lely, bidra till kostnadsbesparingar, bättre
djurhälsa och större insikter kring djurens foder
intag, foderkostnader och mjölkproduktion.
Fredrik Stork
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Är detta framtidens traktor?
Dot är en ny robottraktor som utvecklas på andra
sidan Atlanten, och som kan utrustas med en rad
redskap tack vare sin storlek och sin unika U-form.
Plattformen bygger på ett U-format ramverk som kan styras i både höjdled och sidled. Tack vare olika fästpunkter är
det sedan enkelt att koppla till olika redskap för bearbetning, sådd och besprutning.
Men fler tillämpningsområden på fältet och på gården är
säkert möjliga. Robottraktorn är utrustad med en dieselmotor som ger 173 hästkrafter, och navigerar med hjälp av
gps, förinspelade rutter eller genom en kombination av de
båda navigeringsteknikerna.
Tanken rymmer 320 liter
Vid en första anblick påminner roboten om många liknande varianter som har presenterades de senaste åren. Men
konceptet skiljer sig framför allt genom sin storlek, vilken
blir uppenbar när man ställer en människa bredvid. Lastkapaciteten uppgår till 18 ton, och storleken till 6,1 gånger
3,76 meter. Höjden är 3,66 meter och dieseltanken rymmer
320 liter.
Företaget bakom konceptet har som förhoppning att rulla
ut en förserie redan i år, och hoppas på en bredare lansering
nästa år.
Priset är satt till 250 000–300 000 dollar, enligt Farmers
Weekly. Förutom uppenbara fördelar, som autonomi, ska
plattformen även reducera bränslekostnaderna med upp till
20 procent. I utvecklingen av konceptet jobbar företaget i
nära samarbete med flera redskapstillverkare, som sedan
kommer att få möjlighet att sälja sina produkter som Dot
Ready, eller Dot Kompatibla på svenska.
Fredrik Stork
fredrik.stork@atl.nu

Mogna att plockas.

FOTO: MARIANNE PERSSON

Robot skördar äpplen
En maskintillverkare i Nya Zeeland har tagit
fram vad företaget kallar världens första kom
mersiella robotskördare för äppelodlingar.

Robotplattformen bygger på ett U-format ramverk som
dockas till olika redskap.
FOTO: PRESSBILD

Den nya plattformen har utvecklats under sammanlagt fyra års tid, och ska kunna plocka en rad olika
äppelsorter. Under sin framfärd i äppelodlingarna
plockar robotskördaren ner frukterna med vad som
ser ut som en större dammarsugarslang som helt enkelt suger bort äpplena från sina grenar.
Uppfinningen beskrivs som en milstolpe i utvecklingen av äppelindustrin, men kräver samtidigt
som så många andra robotlösningar, att förhållande
runt omkring anpassas efter robotens förutsättningar, inte minst sett till avstånd mellan träden.
Eftersom äppelplockning ofta är arbetskrävande
och säsongsbetonat ser företaget dock att uppfinningen har framtiden för sig.
Fredrik Stork

Storleken på robottraktorn blir tydlig med en människa på
bilden.
FOTO: PRESSBILD
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Artiklarna i den här specialutgåvan har tidigare
publicerats i ATL och på www.atl.nu under 2018 och
2019.

