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Ahır zemininin temiz olması, yataklarda 
daha az gübre olmasını ve aynı zamanda 
ayakların, kuyrukların ve memelerin daha temiz 
olmasını sağlar. Ayrıca bunun hijyenle ilişkili 
ayak ve meme enfeksiyonlarını önlediğini ve 
ineklerinizde sağlıklı doğal davranışları teşvik 
ett iğini de biliyorsunuz. Bu da kızgınlığın tespit 
edilmesini kolaylaştırır ve buzağılama aralığını 
azaltmanıza imkân sağlar. Sağlıklı ayaklar 
ve memeler finansal olarak da çiftliğe büyük 
katkıda bulunur.

Zem�n�n düzenl� olarak tem�zlenmes� bakter�ler�n gel�şmes�ne 
engel olur, ayakların, memeler�n ve kuyrukların tem�z kalmasını 
sağlar. Bu, sadece ayak sağlığını �y�leşt�rmekle kalmaz aynı 
zamanda sürünüzün genel ver�ml�l�ğ�ne de katkıda bulunur.

En son teknoloj�y� kullanarak ahır zem�n�n� otomat�k olarak 
tem�z tutab�l�rs�n�z. Lely D�scovery gübre tem�zleme robotları 
ahır zem�n�n� gece gündüz tem�zlerler. Tam otomat�k gübre 
tem�zleme robotu, ahırınızın her köşes�ne ulaşarak zem�n�n, 
yatakların ve hayvanların h�jyen�n� gözle görülür şek�lde artırır.

Geleceği parlak çiftçiliği seçmek sizin elinizde

Hayvanlarınızın sağlığını iyileştirmek için en temelden başlamalısınız
Etienne Simon
Saint-Germain-en-Coglès, Fransa

“İnekler, sıyırıcıların üzerinden her 
atladıklarında ön ve arka ayaklarını 
kirlett ikleri için Discovery almaya karar 
verdik. Bu durum bizi gerçekten rahatsız 
ediyordu çünkü kirli ayaklar kirli yataklar 
demekti. Artık ayakların ve bacakların 
daha temiz olduğunu çok rahatlıkla 
görebiliyoruz. Gübrelerini bıraktıkları 
zaman arka ayakları biraz kirleniyor ama 
ön ayakları sürekli temiz ve kuru.”

“Kirli ayaklar, yatakları da 

kirlettiği için beni  rahatsız 

ediyordu.”
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Meme sağlığı
Mastit, memeye nüfuz eden ve sonrasında 
enfeksiyon oluşmasına sebep olan bakterilerin 
neden olduğu yaygın bir meme sağlığı sorunudur. 
Gereken hijyenin sağlanması, bakteri büyümesini 
önlemek için özellikle önemlidir. Temiz bir zemin, 
ineklerin gübreyi yataklara taşımasını önler. 
Kuyruk ve memeler temiz kalır. Böylece enfeksiyon 
riski azaltılmış olur.

Doğurganlık
İnekler, ayakları sağlıklı olduğunda ve barınak 
zemini kaygan olmadığında doğal davranışlarını 
daha rahat sergilerler. Bu da kızgınlık dönemindeki 
inekleri tespit etmenizi kolaylaştırarak, buzağılama 
aralığını kısaltmanıza olanak tanır.

Ayak sağlığı
Sağlıklı ayaklar bir ineğin serbestçe hareket 
edebilmesi ve istediğini yapabilmesi için önemlidir: 
dinlenmek, yemek, içmek veya sağıma gitmek gibi. 
Birçok çiftçi ineklerdeki ayak sağlığı sorunlarının 
yaygınlığını hafife alıyor. Araştırmalar, çiftçilerin 
sürülerindeki bulaşıcı ayak rahatsızlıklarının 
sadece %'ini tespit edebildiğini gösteriyor (Jessica 
Fabian, ). Önlemlerin yetersiz olmasının 
nedenlerinden biri de budur. Ortalama bir yıl 
boyunca, çiftliklerin %'inde ayak rahatsızlıkları 
yaşandığı tahmin edilmektedir.  Bu rahatsızlıklar 
ineklerin topal kalmasına ve buna bağlı ekonomik 
kayıplara neden olabilir.

Sağlıklı ayaklar, maliyetlerin 
ve kayıpların oluşmasını önler
Cornell Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, 
ortalama bir çiftlikteki ineklerin %'sinin 
hareketsizlik yaşadığını ve kayıpların inek başına 
tahmini verilere göre  € ile  € arasında 
olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, mastit 
ve düşük doğurganlığın yanı sıra ayak sağlığı 
sorunları da süt sığırcılığında en pahalıya patlayan 
üç hastalık arasındadır. Bu maliyetlerin bir kısmı 
ayağın tedavi edilmesinden kaynaklansa da dikkate 
alınması gereken dolaylı maliyetler de vardır.  
Bunların arasında, düşük doğum oranı, daha 
yüksek veteriner maliyetleri ve sürü değiştirme 
oranları üzerindeki artan baskı sayılabilir.

Barınak zemininin temiz 
olmasının önemi
Sağlıklı inekler daha fazla verimlilik sunar, daha az dikkat ister ve bu hayvanlarla 
çalışmak bir zevktir. Mastitin, düşük doğurganlığın ve ayak sağlığı sorunlarının 
çiftliklerde hayvan ayırmada en önemli üç etken olduğu üzücü bir gerçektir. Ahır 
zeminlerinin temiz olması ayakları, bacakları, memeleri ve kuyrukları temiz tutar 
ve bu da bakterilerin büyümesini engellemeye yardımcı olur. Böylelikle hijyene 
bağlı oluşan ayak ve meme sağlığı sorunları azalır.

Tırnak rahatsızlıklarının inek başına 
yıllık ortalama maliyeti 53,17 €

23,70 € Süt üretiminde kayıp
11,33 €  Sürüden çıkarmadan dolayı oluşan 

maliyetleri
6,56 €  Buzağılama aralığının yükselmesinden 

dolayı artan maliyetler
6,31 €  İşgücü maliyetleri
2,02 €  Atılmış süt maliyetleri
1,68 €  Ayak bakımı maliyetleri
0,84 €  Veteriner maliyetleri
0,73 €  İlaç maliyetleri

Süt üretiminde 
kayıp

Sürüden 
çıkarmadan 
dolayı oluşan 
maliyetler

Buzağılama 
aralığının 
artmasından 
kaynaklı 
maliyetler

İşgücü 
maliyetleri

Atılmış süt maliyetleri
Ayak bakımı maliyetleri

Veteriner maliyetleri
  İlaç maliyetleri
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Gönül rahatlığı
Gönül rahatlığı işiniz için kritik 
öneme sahiptir. Çalışanlara, 
makinelere ayrıca hizmet 
ve destekte istikrarlı bir 
ortağa güvenmek istersiniz. 
Lely Discovery’nin arkasında 
güvenebileceğiniz bir 
şirket vardır.

Sertifikalı teknisyenler
Bölgenizdeki Lely Center 
aracılığıyla, Lely'nin sertifikalı 
teknisyenlerinden kolayca 
hizmet alabileceksiniz. 
Kurulumun sorunsuz bir şekilde 
yapılmasını sağlar, arzu edilen 
rotaları ayarlar, ayrıca uzun ve 
sorunsuz bir kullanım ömrü için 
ideal servis hizmetini sunarlar.

Bölgenizdeki süt 
sığırcılığı otomasyonu 
uzmanları
Bölgen�zdek� Lely Center, süt sığırcılığı otomasyonunda 
güveneb�leceğ�n�z �ş ortağınızdır. Yıllar �ç�nde Lely, süt sığırcılığı 
otomasyonundak� deney�m�n� yerel b�lg�ler�yle b�rleşt�ren kapsamlı b�r 
uzman ağı kurdu. Hedefl er�, Lely ek�pmanlarının tüm avantajlarından 
faydalanab�lmen�ze yardımcı olmaktır.

“İhtiyacınız 
olduğu her an 
Lely Center 
yanınızda”

Sever�n Batz�ll
Schl�er, Almanya

Bölgesel bilgi birikimi 
ve deneyim
Ayrıca, bölgenizdeki Lely 
Center’ın Çiftlik Yönetim Desteği 
Uzmanı’ndan (FMS) bilgi, yardım 
ve destek de alabilirsiniz. 
Discovery’nin, çiftliğinizin 
üretkenliğini ve kârlılığını 
optimize etmesi için gerektiği gibi 
çalışmasını sağlarlar.

Süt sığırcılığı çiftçiliği 
kanımızda var
Lely personelinin birçoğu, çiftçilikten 
gelmektedir. Çiftliklerin nasıl işlediğini 
bilir, eğitim alır ve sınava tabii tutulurlar. 
Hem yeni hem de mevcut müşterilere 
destek olmak için gereken güvenilirlik ve 
uzmanlığı sunarlar. Yerel uzmanlarınız 
bölgenizdeki benzer projelerden edinilen 
bilgi ve fikirlere sahiptir, böylece her zaman 
en güncel tavsiyelerde bulunacaklarından 
emin olabilirsiniz.

Süt sığırcılığı otomasyonunda 
en deneyimli
Lely, süt sığırcılığı otomasyonunda 
pazarın lideridir. Otomatik ahır 
temizliği konusunda  yıldan uzun 
süredir deneyim sahibiyiz. Tüm bu 
bilgi birikimini, yeni nesil Discovery 
ahır temizleme robotlarını geliştirmek 
için kullandık.
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Daha temiz bir sonuç için su püskürtme
Discovery  SW modeli, ahır zeminini daha iyi temizleyebilmek 
için bir su nozulu ile donatılmıştır. Kuru bir ortam, doluluk 
oranı düşük ahırlar veya geniş yürüyüş yollarına sahip ahırlar 
gibi belirli durumlarda ince bir kuru gübre tabakası oluşabilir. 
Bu ince tabaka, zemini kaygan hale getirir. Sıyırıcının hemen 
önüne su püskürtüldüğünde, zemin daha iyi temizlenir 
ve kayganlaşmaz.
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Discovery 90 S ve SW

Akıllı tasarım
Lely Discovery , ahır zemininizi / temiz tutar. Bu tam 
otomatik gübre temizleme robotu, ahırınızın her köşesine 
ulaşarak maksimum hijyen sağlar. Öndeki kavisli halka, duvar 
yakınlarında makinenin doğru bir şekilde hareket etmesini 
sağlarken aynı zamanda makinenin herhangi bir engelle 
çarpışmasını da önler. Kompakt tasarımı sayesinde Discovery 
, tüm ayırma kapılarının altından geçerek ahırın daha büyük 
bir bölümünü temizleyebilir.

Navigasyon
Gübre temizleme robotu, zincirler, kablolar veya zeminin 
altında ya da içinde sensörler olmadan çalışır. Dahili sensörü 
sayesinde Discovery , önceden belirlenen bir alanda 
duvarları ve çitleri takip eder. Dahili jiroskop ise Discovery 'ın 
konumunu her zaman takip edebilmesine imkan verir.

Tam kontrol
Ahırınızda bir robot çalışıyor olabilir ancak rotalara ve 
temizlik sıklığına işin sorumlusu olarak siz karar verirsiniz. 
Birçok çiftçi, temizlik zamanlarını yemleme rutinine göre 
ayarlamayı tercih eder.  Çünkü bu sayede ineklerin robotun 
geçişi nedeniyle rahatsız olmasını engellemiş olursunuz. 
Ayrıca, zeminin sürekli temiz ve kuru olduğundan emin 
olmak için trafiğin fazla olduğu alanları daha düzenli olarak 
temizlemeyi tercih edebilirsiniz.

Çalışma şekli
Discovery  mobil ahır temizleme robotu, aküyle çalışan bir 
araçtır. Lely Center, kurulumdan sonra barınağınız için gerekli 
rotaları programlayacaktır. Telefonunuza yükleyeceğiniz 
bir uygulamayı kullanarak rotaları kendi tercihinize göre 
planlayabilirsiniz. Discovery, rotasını tamamladıktan sonra 
şarj istasyonuna geri döner. Bu şarj istasyonu aynı zamanda 
her yeni temizlik turunun başlangıç noktası işlevini görür.

Elle temizlik yapmak; zaman alan, pek keyifl i olmayan 
ve zeminin sadece kısa bir süre temiz ve kuru kalmasını 
sağlayan bir iştir. Geleneksel sistemler engel oluşturur, 
kapsamlı bakım gerektirirler ve geçiş yollarını 
temizlemezler. Bu nedenle ızgaralı zeminler için Discovery 
90 S ve SW otomatik ahır temizleme robotlarını geliştirdik.
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Gübreyi sıyırmak yerine 
toplar
Collector, gübreyi ileri itmek yerine 
bir vakum pompası ile gübreyi 
tankında toplar. Bu, geleneksel sıyırıcı 
sistemlerine kıyasla sonucun daha temiz 
olmasını sağlar.

Su ile daha temiz bir sonuç ve 
daha iyi bir kavrama
Discovery Collector, makinenin hem 
önünden hem de arkasından su 
püskürtebilir. Önden püskürtme daha iyi 
gübre alımına katkı sağlarken, arkadan 
püskürtme ise ekstra kavrama için 
geride ıslak bir zemin bırakır.

Engel tanımayan maksimum 
esneklik
Discovery Collector, dahili sensörleri 
kullanarak bağımsız bir şekilde gezinir. 
Ayrıca, gübre sıyırıcı kullanıldığında 
söz konusu olan kablolara, köşe 
kasnaklarına veya geçitlerin 
yükseltilmesine ihtiyaç kalmaz. 

Elle sıyırmak çok zaman alır, ayrıca halat veya zincir sıyırıcılar 
birçok dezavantaja sahiptir. Zincirler ve köşe kasnakları yürüyüş 
yollarında engel oluşturur, bekleme alanları temizlenmez ve 
gübre sıyırıcı her geçip gittiğinde ineklerin yandaki tırnakları 
gübre içinde kalır. Lely, tüm ahır zeminlerini temizlemek için 
devrim niteliğinde bir tasarım olan Discovery 120 Collector’u işte 
bu nedenle geliştirmiştir.

Discovery 120 Collector
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Rotaya başlama
Collector, her rotaya şarj istasyonunu başlangıç 
noktası kabul ederek başlar. Temizlik programının 
rotaları ve zaman çizelgesi, çiftliğin ve ineklerin 
günlük ritmine kolayca uyarlanabilir.

Çalışma prensibi 
Discovery 120 Collector, sıyırmak veya itmek yerine gübreyi 
toplar ve bir boşaltma istasyonuna getirir.

Navigasyon teknolojisi
İki ultrasonik sensör, jiroskop ve ileri yazılım 
teknolojisinin eşsiz kombinasyonu, navigasyonun 
her daim güvenilir olmasını sağlar. Makine, ahırda 
herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek kalmadan 
programlanmış rotaları takip edebilir.

Akılı telefon ile çalıştırın
Collector’ı akıllı telefonunuza yüklediğiniz bir uygulama 
üzerinden çalıştırabilirsiniz. Lely Control uygulaması 
Bluetooth üzerinden kablosuz olarak çalışır, yani 
ahırdaki her akıllı telefon makineyi kontrol etmek 
için kullanılabilir.

Su püskürtme
Kaygan tabakayı dağıtmak ve zemini daha iyi temizlemek 
için öndeki nozuldan su püskürtülür. Zeminin ıslak kalması 
ve daha az kaygan olması için ise arkadaki nozuldan su 
püskürtülür. Bu, gübrenin zemine yapışmasını önler. Gübre 
tankı doldukça su kesesinin hacmi azalır ve böylece makinenin 
gübre toplaması için daha fazla alan açılır. İneklerin kolayca 
etrafında hareket edebildiği Collector, ayırma kapılarının 
altına dahi girebilir.

Gübre boşaltma
Boşaltma istasyonuna girdikten sonra, vakumu serbest 
bırakan bir havalandırma valfi açılır. Tüm gübre iki dakika 
içinde tanktan boşaltma çukuruna dökülür. Havalandırma 
valfi, yoğunlaşmış suyu da vakum sisteminden tahliye eder. 
Boşaltma istasyonundan ayrıldıktan sonra havalandırma 
valfi kapanır, vakum ve su pompası açılır ve Discovery 
rotasına devam eder.

Su doldurma
Su püskürtme sistemi devredeyse, Collector gübre 
tankındaki iki su kesesini doldurmak için önce su 
istasyonuna gider. Su kapları dolduktan sonra, 
Collector o saat için ayarlanmış olan rotayı takip eder. 

Gübre toplama
Tanka, gübreyi yerden emiş gücüyle alan bir vakum üreten 
vakum pompası bağlıdır. Gübre tankı dolduğunda, üst seviye 
sensörü vakumu ve su pompasını kapatır. Tanktaki vakum, 
Collector boşaltma istasyonuna giderken gübreyi içeride tutar.

Rotayı tamamlama
Her rota şarj istasyonunda sona erer ve Collector zaman 
çizelgesindeki bir sonraki rotayı beklerken şarj olur.

İdeal manevra kabiliyeti
Collector, köşeleri daha hassas bir şekilde temizlemekte 
avantaj sağlayan düz bir cepheye sahiptir. Makinenin 
arkası, dönüşlerde daha fazla yüzeyi temizlemek için 
yuvarlak bir şekilde tasarlanmıştır. Makine bu işlemi 
geri geri gitmeden gerçekleştirebildiği için gübre önden 
toplanır, böylece arkasındaki zemin temiz kalır.
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Daha temiz bir zemin ineklerin daha 
sağlıklı olmasını sağlar
Ahır zemininin temiz olması, yataklarda daha az gübre olmasını ve aynı zamanda ayakların, 
kuyrukların ve memelerin daha temiz olmasını sağlar. Ayrıca hijyen kaynaklı ayak ve meme 
enfeksiyonlarını önlediği için ineklerinizin doğal davranışlarını destekler. Bu da kızgınlık dönemindeki 
inekleri daha etkin bir şekilde tespit etmenizi sağlar.
Geleneksel gübre sıyırıcılar birçok dezavantaja sahiptir. Zincirler ve köşe kasnakları yürüyüş yollarında 
engel oluşturur, bekleme alanları temizlenmez ve gübre sıyırıcı her geçip gitt iğinde ineklerin yandaki 
tırnakları gübre içinde kalır. Bu nedenle Lely, Discovery ve Discovery Collector serisini geliştirmiştir.

Geleceği parlak çiftçiliği seçmek sizin elinizde.

Size en yakın Lely Center ile  iletişime geçin

“Ayaklar esk�s�nden 
çok daha tem�z.”

Et�enne S�mon
Sa�nt-Germa�n-en-Coglès, Fransa
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