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Dzięki automatyzacji powtarzalnych

Zwiększenie częstotliwość

Lely Juno może podgarniać paszę we

czynności możesz poświęcić

podgarniania paszy niesie ze sobą

wszystkich rodzajach obór, a także się

więcej czasu obszarom, w których

korzyści dla Ciebie i Twoich krów.

poruszać pomiędzy nimi.

dostrzegasz potencjał.

Lely Juno

Automatyczne podgarnianie paszy

Zwiększanie pobierania
paszy nigdy nie było
takie proste
www.lely.com
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„Po podwojeniu częstotliwości
podgarniania paszy i zastosowaniu tego
rozwiązania także w nocy zauważyliśmy, że
nasze krowy pobierają ją teraz lepiej.”

Przyjęta strategia żywienia ma znaczący wpływ na wyniki
Maxime Auffrais
Châteaubriant, Francja
„Dwa lata temu korzystaliśmy z ciągnika ze
spychaczem do podgarniania paszy każdego
ranka, w południe i wieczorem. Dzięki decyzji
o zastosowaniu automatycznego podgarniacza
paszy Juno, podwoiliśmy częstotliwość jej
podgarniania i zyskaliśmy czas, który możemy
poświęcić na opiekę nad krowami.
Krowy pobierają paszę lepiej, ponieważ jest ona
także podgarniana w nocy. Myślę, że dźwięk
urządzenia Juno sprawia, że krowy częściej
podchodzą do stołu paszowego. Uzyskujemy
w ten sposób mniej niedojadów, a częstotliwość
odwiedzin w robocie zwiększyła się.”

Zwiększenie częstotliwości podgarniania paszy
naprawdę się opłaca. Podgarnianie zachęca do
częstego pobierania paszy w ciągu dnia i nocy,
co skutkuje zwiększonym spożyciem paszy
przez stado. Ma to pozytywny wpływ na zdrowie
zwierząt, reprodukcję, wydajność mleka a także
na finanse hodowcy.
Pobieranie dużej ilości szybko fermentującej paszy
powoduje skrajny spadek poziomu pH, co może prowadzić
do subklinicznej kwasicy żwacza. Kwasica żwacza uszkadza
ścianę żwacza. Pasza zbyt szybko przechodzi przez żwacz,
a bakterie fermentujące surowe włókno stają się nieefektywne
przy niskim poziomie pH. Powoduje to gorsze przetwarzanie

paszy. Krowy powinny pobierać paszę od 10 do 14 razy w ciągu
doby w celu uzyskania dobrego i stabilnego poziomu pH, a tym
samym bardziej efektywnego jej wykorzystania.
Zwiększenie częstotliwości podgarniania paszy zachęca
krowę do częstszego podchodzenia do stołu paszowego
i ponownego napełniania żwacza. Dzięki automatyzacji tej
powtarzalnej czynności możliwe jest zwiększenie częstotliwości
podgarniania paszy przy jednoczesnej znacznej redukcji siły
roboczej i kosztów paliwa.
Dzięki automatycznemu podgarniaczowi paszy Lely Juno
możesz bardziej elastycznie zaplanować swój dzień, zwiększyć
wydajność procesów żywieniowych i wpłynąć na powodzenie
swojego gospodarstwa.
Inteligentne żywienie spełnia swoje zadanie

LELY JUNO
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„Krowy reagują na dźwięk
włączanego urządzenia Juno.”
Jérôme Auffrais, Francja
120 krów mlecznych i 400 cieląt hodowlanych

Zwiększenie
częstotliwość
podgarniania paszy
niesie ze sobą
korzyści dla Ciebie
i Twoich krów
Korzyści związane z automatycznym podgarnianiem paszy
Dostępność paszy 24 godziny
na dobę
Każda krowa, nawet ta o niższej pozycji
w hierarchii stada, jest w stanie pobrać
odpowiednią ilość paszy potrzebną do
zachowania zdrowia żwacza, wzrostu
i optymalnej wydajności mleka. Dzięki
regularnemu podgarnianiu, krowy zawsze
mają dostęp do paszy. Właściwe żywienie
i podgarnianie paszy stymuluje krowy do
ponownego podejścia do stołu paszowego
i napełnienia żwacza.

Optymalne pobieranie paszy
Zadawanie paszy jest najlepszą motywacją
dla krów, by podeszły do stołu paszowego.
Żywiąc krowy za pomocą przyczepy
zadającej paszę 2 – 3 razy w ciągu dnia,
osiąga się równowagę pomiędzy ilością
wykonanej pracy a optymalnym jej
pobieraniem. Oznacza to, że pasza musi
być podgarniana 6 – 8 razy dziennie.

Oszczędność siły roboczej
Bardzo często siła robocza jest
czynnikiem, który ogranicza dostępność
paszy dla krów przez cały dzień
i noc. Ustawiony na trzy programy
podgarniające trwające 10 minut każdy,
automatyczny podgarniacz paszy
oszczędza przynajmniej 180 godzin
w ciągu roku. To więcej niż wypłata
miesięcznego wynagrodzenia na etacie
w pełnym wymiarze godzin w ciągu roku.
Jeżeli podgarniacz będzie wykonywać
swoją pracę 6 razy na dzień, ta kwota
podwoi się!

Większa elastyczność
Dzięki automatycznemu podgarnianiu
paszy, nie musisz kilkakrotnie
przerywać wykonywanych przez siebie
czynności w ciągu dnia. Rozwijaj swoje
umiejętności w wybranych przez siebie
obszarach. Zarządzanie gruntami
uprawnymi, zarządzanie reprodukcją,
ustalanie dawek paszy dla krów lub
optymalizacja wydajności paszy – to
tylko przykłady zagadnień. To bardziej
efektywne działania niż samodzielne
podgarnianie paszy.
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Jeszcze więcej korzyści związanych
z automatycznym podgarnianiem paszy
Częstsze wizyty w robocie udojowym

Sortowanie i niedojady

Lepsze zdrowie zwierząt

Mniejszy stres

W połączeniu z robotem udojowym, wykorzystanie
Lely Juno sprawia, że wizyty w robocie są częstsze.
Zwiększona częstotliwość wizyt w robocie
wpływa na większą wydajność mleka, zwłaszcza
w przypadku krów o niższej hierarchii w stadzie. Co
więcej, robot udojowy jest wykorzystywany częściej
i mniej krów musi zostać podgonionych do doju.

Częstsze podgarnianie paszy stymuluje jej
pobieranie i zmniejsza ilość niedojadów. Krowy
mają mniejszą możliwość sortowania i wyjadania
smakowitej paszy, dzięki czemu pobrana przez
nie porcja jest praktycznie równa wielkości
zadanej paszy. Przed zadaniem nowej paszy na
stole paszowym powinno znajdować się około
3 – 5% niedojadów. Jeżeli krowy oczekują na
zadanie nowej paszy w momencie, gdy niedojady
stanowią 5 – 10% oznacza to, że wystąpił problem
z jakością mieszania lub smakiem paszy. Niedojady
są traktowane jako odpady i muszą zostać
odpowiednio usunięte.

50 – 70% zapotrzebowania krów mlecznych na
energię pochodzi z lotnych kwasów tłuszczowych,
które są pozostałościami po fermentacji
węglowodanów. Mikroorganizmy fermentujące
surowe włókno stają się nieefektywne przy niskim
poziomie pH. Pobieranie wielu małych porcji
paszy skutkuje wyższym i bardziej stabilnym
poziomem pH, co umożliwia krowom lepsze jej
wykorzystanie. Częste podgarnianie stymuluje
krowy do wielokrotnego pobierania paszy i pomaga
w maksymalnym jej wykorzystaniu.

Krowy pobierają paszę, leżą i spacerują
w grupach. Stres lub agresja przy stole
paszowym pojawiają się, gdy ilość paszy jest
ograniczona lub są problemy z jej dostępem.
Krowy o niższej hierarchii w stadzie muszą
w takim wypadku poczekać, aż główna grupa
zwierząt uda się na odpoczynek. Dlatego też
pobierają paszę szybciej, a czasami mniejsze jej
ilości. Skutkuje to zwiększoną liczbą zwierząt
z problemami. Jeżeli zawsze jest dostępna
odpowiednia ilość smakowitej paszy, problem
zbyt małej ilości miejsc zadawania paszy znika.
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„Otrzymaliśmy bardzo wyczerpujące
instrukcje od inżynierów serwisu.”
Wim Wijnhout, Holandia – 200 krów mlecznych

Eksperci
ds. doju i żywienia
w Twojej okolicy
Znajdujące się w okolicy Lely Center to Twój lokalny partner w zakresie
automatyzacji hodowli bydła mlecznego, na którym możesz polegać. W ciągu
kolejnych lat działalności firma Lely zbudowała rozległą sieć Lely Center,
pozwalającą wykorzystać doświadczenie pracujących w nich specjalistów
w zakresie automatyzacji hodowli bydła z wiedzą na temat lokalnych
realiów. Ich najważniejszym celem jest pomaganie hodowcom w osiąganiu
maksymalnych korzyści wynikających z użytkowania sprzętu Lely.

Spokój
W przypadku czynności
wykonywanych codziennie
najważniejszy jest spokój.
Jego podstawą jest zaufanie do
pracowników, maszyn i solidnego
partnera w zakresie pomocy
i serwisowania sprzętu. Dobrze
wiedzieć, że za urządzeniem Lely
Juno stoi organizacja, której
można ufać.

Certyfikowani
inżynierowie serwisu

Wiedza i doświadczenie
zdobyte w regionie

Za pośrednictwem lokalnego
Lely Center możesz korzystać
z pomocy certyfikowanych
inżynierów serwisu Lely.
Zapewniają oni właściwą
instalację, ustalają wybrane
trasy i zapewniają odpowiednią
obsługę serwisową, która
przyczynia się do długiego
i bezproblemowego okresu
użytkowania.

Możesz także polegać na
wiedzy, pomocy i wsparciu
doradców z zakresu zarządzania
gospodarstwem, którzy są
zatrudnieni w lokalnym Lely
Center. Zapewnią oni, że używane
urządzenie Juno spełnia
swoją rolę w optymalizacji
wydajności i zyskowności Twojego
gospodarstwa.

Bydło mleczne mamy we krwi
Wielu pracowników Lely pochodzi
z rodzin posiadających gospodarstwa
produkujące mleko. Rozumieją, jak
działa gospodarstwo, a ponadto biorą
udział w szkoleniach i testach wiedzy.
Niezawodność i fachowa pomoc zarówno
nowym, jak i dotychczasowym klientom
jest na wyciągnięcie ręki. Dzięki dużemu
doświadczeniu lokalnych techników
i doradców w zakresie innych systemów
instalowanych w okolicy, są oni w stanie
dotrzymać kroku bieżącym wyzwaniom.

Największe doświadczenie
w dziedzinie automatyzacji
produkcji mleka
Lely to firma wiodąca na rynku
automatyzacji w produkcji mleka. Jeżeli
chodzi o automatyczne podgarnianie
paszy, posiadamy ponad 10 lat
doświadczenia z urządzeniem Juno i 5 lat
z automatycznym systemem żywienia
Lely Vector. Do stworzenia robota
Juno trzeciej generacji skorzystaliśmy
z naszego bogatego doświadczenia.
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Lely Juno
Zwiększanie pobierania
paszy nigdy nie było
takie proste
Nie musisz już samodzielnie
podgarniać paszy. Dzięki Lely Juno
możesz zwiększyć częstotliwość
podgarniania paszy i zmniejszyć koszty
związane z energią i siłą roboczą.

Niskie zużycie energii
Stacja ładowania, którą można zainstalować
na ścianie lub podłodze w korytarzu
paszowym, jest startowym i końcowym
punktem każdej trasy. Urządzenie
Juno ładuje się szybko i jest niezwykle
energooszczędne. Jego silnik zużywa jedynie
102 kWh w ciągu roku. Oszczędza to sporo
paliwa, w porównaniu z użyciem ciągnika
lub łopaty i ma pozytywny wpływ na emisję
CO2 w oborze.

Zaprojektowany do obory
każdego typu
Odkąd Lely Juno stał się osobnym urządzeniem, modyfikacje wewnątrz obory dokonywane są niezwykle rzadko, dlatego można
go używać praktycznie we wszystkich typach obór. Lely Juno z łatwością radzi sobie ze wszystkimi typami stołu paszowego,
dzięki czemu jest przystosowany do każdego
typu obory. Nawet tej posiadającej wąski korytarz paszowy.

Sposób działania

Bezpieczeństwo

Urządzenie Lely Juno automatycznie
porusza się po stole paszowym, podążając
wzdłuż drabiny paszowej. Napędzana
ruchem, obracająca się powierzchnia
w dolnej części maszyny popycha
pasze w kierunku drabiny paszowej.
Ciężki, stalowy blok tworzy „korpus”
podgarniacza, zapewniając odpowiednią
masę urządzenia do przesunięcia paszy.

Urządzenie Lely Juno działa na stole
paszowym, który stanowi łatwo dostępną
część obory. Z tego powodu bezpieczeństwo
ma nadrzędne znaczenie. Podgarniacz
paszy został wyposażony w czujnik
wykrywający zderzenie. Dzięki niemu
podgarniacz zatrzymuje się, gdy zderzy się
z przeszkodą.
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Praca w dzień i w nocy
Wykonuje różne trasy na dowolnym
dystansie po stole paszowym całą dobę

Metalowe paski prowadzące

Czujniki ultradźwiękowe

Czyszczenie trasy

Podgarniacz Lely Juno korzysta
z czujnika indukcji, by podążać za
metalowymi paskami prowadzącymi do
stacji ładowania lub, w razie potrzeby,
do innych obór.

Urządzenie Lely Juno korzysta
z czujników ultradźwiękowych,
by podążać wzdłuż ścian i drabin
paszowych na wybranym dystansie
bez konieczności zmiany trasy.

Juno jest także w stanie przeprowadzić
czyszczenie korytarza paszowego, na
przykład godzinę przed rozpoczęciem
karmienia. Trasa czyszcząca rozpoczyna
się poza stołem paszowym, a czyszczenie
polega na przepchnięciu zalegających niedojadów w kierunku drabiny paszowej.

LELY JUNO
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Lely
Control
Plus
Dynamiczne podgarnianie
Pasza nigdy nie jest
rozprowadzana równo po
całym stole paszowym. Nie
ma to już jednak znaczenia,
dzięki inteligentnemu
oprogramowaniu. Dla każdej trasy
możesz wyznaczyć minimalną
odległość od drabiny paszowej,
częstotliwość podgarniania i typ
paszy dla każdej grupy zwierząt.

Na podstawie tych danych Juno
oblicza wartość oporu i siłę
podgarniania. Na podstawie
ilości paszy w danym miejscu,
Juno automatycznie koryguje
optymalną odległość do drabiny
paszowej. Gwarantuje to, że Juno
prawidłowo podgarnia paszę na
całej długości stołu paszowego.
W każdej sytuacji.

Podgarniacz Lely Juno może być
kontrolowany za pomocą aplikacji „Lely
Control Plus” połączonej z urządzeniem
przez Bluetooth. Oznacza to, że możesz
sterować urządzeniem Lely Juno za pomocą
jednego lub więcej smartfonów. Tworzenie
i dopasowywanie trasy z wykorzystaniem
wcześniej ustalonych działań jest bardzo
łatwe, a sterowanie Juno odbywa się poprzez
przesuwanie palcem po ekranie smartfona.
W czasie jednej trasy po stole paszowym
możesz ustawić kilka rund podgarniania
i ustalić odległość od drabiny paszowej.

LELY JUNO
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Zbuduj swoje
urządzenie Juno
Wiele gospodarstw rozwinęło się z biegiem
czasu, a grupy zwierząt utrzymywane są
w różnego rodzaju budynkach. Dobrze wiedzieć,
że urządzenie Juno jest zintegrowane z oborami
i stołami paszowymi każdego typu. Jeżeli jednak
Juno ma podgarniać paszę w wielu oborach,
można go wyposażyć w następujące opcje:

Podnośnik fartucha
Dzięki funkcji podnoszenia fartucha, Juno może
omijać takie przeszkody jak np. progi. Zapewnia to
również wystarczającą wysokość przy jeździe na
podłożu o nachyleniu do 15%. Odstęp od podłoża
zapewnia, że fartuch urządzenia nie zabrudzi się
błotem lub obornikiem, przez co może dojść do
zakażenia paszy.

Dane techniczne

Juno

Średnica (cm)

110

Wysokość (cm)

110 – 177

Waga (kg)

620

Wysokość (cm) ostrza
zagarniającego

63 – 67

Napęd

Silnik elektryczny

Prędkość

12 (m/min)

Akumulator

12 V/55 Ah

Określenie kierunku ruchu

Żyroskop i czujniki
ultradźwiękowe

Maksymalne nachylenie

15% (8,5°)

Minimalna szerokość stołu
paszowego

1,25 + szerokość
paszy

Długość działania bez
konieczności ładowania

1 godzina

Podgarnianie z lewej i prawej strony
Dzięki możliwości podgarniania w dwóch
kierunkach, urządzenie jest w stanie podgarniać
paszę o większej objętości. Podążanie wzdłuż ścian
w obu kierunkach pozwala urządzeniu Juno na
jazdę w prawą i lewą stronę.

Kontrola drzwi obory
Wyposażony w funkcję kontroli drzwi obory,
robot Juno jest w stanie automatycznie otwierać
i zamykać drzwi podczas jazdy z jednej obory do
drugiej.

Zestaw „Flex”
Zestaw „Flex” zawiera wszystkie opcje oprócz kontroli drzwi obory, dzięki
której Juno automatycznie otwiera i zamyka elektryczne drzwi. Istnieje
możliwość osobnego zamówienia wybranych opcji lub dodania ich po
montażu urządzenia Juno.
Wszystkie opcje są zintegrowane w zestawie „Flex” urządzenia Lely Juno.
Dodatkowe funkcje są instalowane podczas produkcji. Istnieje możliwość
zamówienia opcji dodatkowych oddzielnie. Lokalne Lely Center dodaje
wybrane opcje podczas montażu urządzenia Lely Juno.

Oświetlenie LED
Zintegrowane oświetlenie LED sprawia, że
urządzenie Juno jest bardziej widoczne
w ciemności. Zwiększa to bezpieczeństwo
na terenie gospodarstwa, gdy urządzenie
przemieszcza się między oborami w ciemności.

Elektryczna ochrona przed
zderzeniem
Elektryczna ochrona przed zderzeniem to
metalowy pasek generujący impuls elektryczny,
który montowany jest na zderzaku. Impuls nie
jest szkodliwy dla krów lub ludzi, ale zapobiega
zatrzymaniu maszyny przez krowy poprzez
dotknięcie zderzaka.

Maksymalna długość przejazdu 1 km
Dopuszczalny zakres
temperatury pracy

‑20 – +50°C

Dynamiczne podgarnianie

Standard

Podgarnianie z lewej i prawej
strony

Opcjonalnie

Elektryczna ochrona przed
zderzeniem

Opcjonalnie

Oświetlenie LED

Opcjonalnie

Kontrola drzwi

Opcjonalnie

Podnoszenie fartucha

Opcjonalnie

Podnoszenie fartucha

Opcjonalnie
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„Wolę spędzać więcej czasu
na zajmowanie się krowami,
niż podgarnianiu paszy.”
Maxime Auffrais, Francja

Inteligentne żywienie spełnia swoje
zadanie z Lely Juno
Częste podgarnianie paszy, w ciągu dnia i nocy, stymuluje pobieranie
paszy przez stado. Wpływa to pozytywnie na stan zdrowia żwacza, efektywność żywienia i wydajność. Dzięki automatyzacji tego powtarzającego
się procesu, Twoje życie staje się łatwiejsze, produkcja bardziej wydajna,
a Twój biznes rozkwita.
Dowiedz się więcej o inteligentnym żywieniu na www.lely.com/zywienie
Inteligentne gospodarstwo, wybór należy do Ciebie.

Rozpocznij inteligentne żywienie wraz
z lokalnym Lely Center
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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 i Walkway to zarejestrowane znaki towarowe Lely Group.
Lely zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące swoich znaków towarowych. Każde nieautoryzowane użycie
znaku towarowego firmy Lely lub użycie znaku towarowego wprowadzającego w błąd, bądź łudząco podobnego
do znaku towarowego firmy Lely, stanowi naruszenie wyłącznych praw firmy Lely. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje zawarte w niniejszej ulotce są podane tylko w celach informacyjnych i nie są konkretną ofertą
handlową. Niektóre produkty przedstawione w prospekcie mogą nie być dostępne w danym kraju, a dostarczane
produkty mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach. Niniejsza publikacja w całości jak i w fragmentach
nie może być kopiowana ani publikowana w formie wydruku, kserokopii, mikrofilmu bądź jakiegokolwiek innego
nośnika bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Lely Holding S.à r.l. Pomimo, iż niniejszy prospekt został
opracowany z najwyższą starannością, Lely nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
na skutek błędów bądź przeoczeń w niniejszej publikacji.
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