„LELY ASTRONAUT“
Melžimo robotų sistema

www.lely.com
innovators in agriculture

Paruoškite savo
verslą ateičiai

Per ateinančius dešimtmečius žemės ūkis patirs didžiulių iššūkių. Žemės ūkio
verslininkai turi neatsilikti nuo greitai augančios populiacijos tempo ir poreikio
maistą tiekti vis konkurencingesnėmis kainomis. Visa tai reikės pasiekti aplinką
tausojančiu būdu, nuolat mažinant išmetamo anglies dioksido kiekį.
Žemdirbių bendruomenę išskirtine daro verslininkai, suvokiantys, kad savo
verslą turės perduoti ateities kartoms. „Lely“ mąsto taip pat. Mes nuolat
plečiame savo žinias ir tobuliname savo produktus ateičiai, kad jūs galėtumėte
sėkmingai įveikti naujus iššūkius.

Mūsų naudotojų komentarai iš viso pasaulio
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ūkininkavimo
būdas: vienas žmogus –
„Lely“

du milijonai litrų

Patikimiausias darbuotojas, kokį tik galima
įsivaizduoti
Investicija į „Lely Astronaut“ melžimo robotų sistemą atves jums patį patikimiausią
darbuotoją, kokį tik galite įsivaizduoti. Šis robotas–darbuotojas pasiryžęs daugybę
metų melžti karves 24 val. per parą, 7 d. per savaitę. Jis lankstus ir kvalifikuotas: žino,
kaip paruošti karvę melžimui, uždėti melžiklius, uždėti iš naujo juos, jei to prireiktų,
pamelžus karvę melžiklius nuimti ir atlikti tolesnius veiksmus.

Didesnis darbo jėgos produktyvumas
reikalingas pienininkystės verslo plėtrai
užtikrinti ir ateityje. Mūsų iššūkis – gauti

Visiškai kitaip nei melžimo aikštelėje
Naudojant „Lely Astronaut“ melžimo robotų sistemą, daugelis veiksnių gali būti
stebimi kiekvienai karvei atskirai; įprastiniu būdu melžiamoje bandoje to atlikti

daugiau litrų pieno, skaičiuojant vienam

neįmanoma. Sėkmingas melžimo robotų naudojimas – naujas ūkio vadybos stilius,

darbuotojui, gyvuliams palankiu būdu. Mes

kurį taikant puikiai įgyvendinami sprendimai. Visa tai įmanoma dėl ankstyvųjų

visiškai įsitikinę, kad įmanoma primelžti du

signalų. Galite rūpintis kiekviena karve atskirai ir tai leidžia pagerinti karvių sveikatą,
sutrumpinti veršiavimosi intervalus ir sumažinti šėrimo išlaidas. Tai tik keli dalykai.

milijonus litrų pieno per metus, dirbant tik
vienam žmogui. Įprastuose pienininkystės
ūkiuose, kur melžiama du kartus per dieną,
gamybos padidėjimas nuo 10 iki 15%
nesunkiai pasiekiamas naudojant mūsų
melžimo robotus.

„Visada reikia sau mesti iššūkį gerinti
ūkio valdymą ir našumą. Su melžimo
robotais melžiame jau apie dvylika metų,
bet vis trokštame toliau įgyvendinti naujų
patobulinimų.“

P. Guibert, Prancūzija
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Tausojančio ūkininkavimo aspektai darosi vis svarbesni ir
pienininkystei. Gyvulio sveikata bei gyvulio gerovė tampa vis
svarbesniais dalykais. Maisto produktų vartotojai reikalauja
produktų, pagamintų gyvuliams palankiu būdu. Karvė turi
nugyventi malonų, sveiką ir ilgesnį gyvenimą, bet per gyvenimo
trukmę duoti ir didesnį kiekį pieno. Iššūkis pienininkystės ūkiams
– šiuos tikslus pasiekti pelningu būdu.

Neribotos galimybės patenkinti pagrindinius
poreikius
„Lely“ mano, kad karvės turi turėti laisvą prieigą prie melžimo vietos. Labai svarbu,
kad karvės galėtų reguliariai prieiti prie melžimo roboto ir šėrimo stalo; svarbu, kad
jos galėtų pakankamai pailsėti ir pailsinti kanopas bei kojas. Todėl, jei apribosime
bent vieną ar daugiau iš šių pagrindinių poreikių, tai turės poveikio karvių elgesiui ir
atitinkamai – pieno gamybai. Taigi „Lely“ siūlomas tausojančio ūkininkavimo būdas
– suteikti karvėms visas galimybes patenkinti šiuos pagrindinius poreikius be jokių
apribojimų. Kaip ir visi kiti mūsų produktai „Lely Astronaut“ sukurtas mąstant tokiu
aspektu.

„Mano pagrindinis tikslas – valdyti tausojantį ūkį;
robotas man padeda to pasiekti padidinus karvių
ilgaamžiškumą, atvedamų veršelių kiekį, tuo pačiu
išlaikant kasdienę bent 3.800 kg gamybą, vidurkis
siekia vidutiniškai 36 kg vienai karvei.“

Tausojančios
pienininkystės iššūkis

Yoshitsugu Mori, Japonija

Sukurta galvojant apie karvę
„Lely Astronaut“ melžimo robotų sistema sukurta siekiant pagerinti gyvulio sveikatą
ir gerovę. Pavyzdžiui, karvė turės patogiausią įėjimą į melžimo robotą ir melžimo
vietoje ji nebus verčiama stovėti nepatogioje pozoje. Speniai paruošiami ir melžikliai
uždedami labai higieniškai, siekiant pagerinti tešmens sveikatą. Be to, renkami
išsamūs duomenys, ūkininkui padėsiantys užkirsti kelią ligoms ir pagerinti visos
bandos gyvulių sveikatos būklę.

6

7

GANYMAS IR MELŽIMAS ROBOTAIS
Karvių ganymas teigiamai veikia pačias karves,taip pat yra
gerai vertinama ūkininkų ir vartotojų. Ganymosi su automatine
sistema pranašumas toks, kad roboto tiekiami koncentratai yra ne

Laisvas karvių judėjimas

vienintelis motyvavimo veiksnys. Šviežia žolė du ar net tris kartus

Kai karvė gali laisvai judėti, ji pati sprendžia, kada jai eiti ėsti, būti pamelžtai ar

per 24 val. subalansuoja ir sureguliuoja apsilankymus į melžimo

atsigulti, taip patobulinama karvės gerovė. Rūpindamiesi karvėmis ir įdėję daugiau

vietą, naudojant, jei reikia, minimalų koncentratų kiekį.

pastangų jų patogumui pagerinti, galime padidinti jų pieno gamybą per gyvenimo
trukmę. Pakankama erdvė tvarte taip pat leidžia karvėms natūraliau elgtis. Tai irgi
prisideda prie karvių gerovės gerinimo.

„Lely Astronaut“

Tinkamas šėrimo valdymas

Sritis iki melžimo

Karvėms tiekiamas pašaras veikia ne tik šėrimo / pieno gamybos efektyvumą, bet

Sritis po melžimo

ir bendrą karvių sveikatą, reprodukciją ir medžiagų apykaitos sutrikimus. Tai turi

„Lely Grazeway“

įtakos ir karvių apsilankymų melžimo robote skaičiui. Automatinio šėrimo sistema
„Lely Vector“ užtikrina šviežio pašaro tiekimą lanksčiu grafiku 24 val. per parą

Atskyrimas

7 dienas per savaitę pagal karvių poreikius. Sistema siūlo ir puikią sąveiką kartu su
„Astronaut“ melžimo sistema.

1 ganykla

2 ganykla
3 ganykla

SEPTYNIOS KARVĖS GANYMOSI
PRIVILEGIJOS („COW SIGNALS DIAMOND®“)

Pašaras

Vanduo

Tad kaip išlaikyti karvę sveiką ir kartu palaikyti jos
gyvenimo produktyvumą? Norėdami pagerinti gyvulio
sveikatą ir gerovę, turime apsvarstyti šias septynias
ganymosi privilegijas („Cow Signals Diamond®“):
pakankamas vandens, šviesos, erdvės, pašaro kiekis,

Sveikata

Erdvė

Šviesa

poilsio trukmė, oras ir sveikata. Pavyzdžiui, nustatyta, kad
perpildytuose tvartuose ir ilgai laukiant prieigos prie
melžimo vietos ir šėryklos, sutrumpėja laikas, kuriuo
karvės gali maitintis ar gulėti.
Poilsis

Oras

© copyright cowsignals.com, Olandija
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„Lely Astronaut A4“
melžimo robotų sistema

TRYS PAGRINDINĖS
PRIEŽASTYS, KODĖL

Karvė – svarbiausia

Aukščiausia pieno
kokybė

Mes stengiamės, kad melžimas naudojant
robotus atneštų sėkmę ir jūsų ūkiui
Daugiau nei prieš dvidešimt metų pristatėme patį pirmąjį melžimo robotą pasaulyje –
„Lely Astronaut“. Nors nuo tada sistemą tobulinome daugybe aspektų, šiandien
siūlomas „Astronaut“ sukurtas remiantis tomis pačiomis pasitvirtinusiomis idėjomis.
„Lely Astronaut“ pagerins jūsų gyvenimo kokybę, tuo pačiu užtikrindamas optimalią

Daugiau kontrolės

gyvulių gerovę ir jūsų investicijos pelną. Jūs taip pat turėsite naudos iš unikalaus
valdymo įrankių rinkinio, skirto stebėti atskiros karvės arba visos bandos pieno
kokybę ir šėrimo / melžimo kaitos santykį.
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„Lely
Lely Astronaut A4“
A4

Karvė –

svarbiausia

Užuot toliau automatizavę paties melžimo veiksmus, mes
kryptingai sukūrėme koncepciją, pagal kurią visas dėmesys
skiriamas karvei: siekiama užtikrinti, kad karvei patiktų įeiti į
sistemą ir leistis būti melžiamai. Mūsų tikrai unikali roboto ranka
ir „I-ﬂow“ lengvo įėjimo ir išėjimo iš melžimo vietos koncepcija –
aiškūs šios strategijos pavyzdžiai.

Optimalios sąlygos su kuo mažiau kliūčių
Melžimas naudojant robotus nuo įprasto melžimo būdo skiriasi daugybe dalykų.
Vienas pagrindinių skirtumų – tai, kad karvės melžiamos artimesniu natūraliam
elgesiui būdu. Siekdami maksimaliai padidinti šio melžimo būdo naudą, ieškome
galimybių sukurti tokią aplinką, kurioje karvė būtų melžiama optimaliomis sąlygomis
su kuo mažiau kliūčių.

Geriausias apsilankymo melžimo vietoje elgesys
Svarbiausia revoliucinė „Lely Astronaut A4“ melžimo vietos idėja yra pereinama
konstrukcija, vadinamoji „I-flow“ koncepcija. Dėl to karvė į melžimo vietą įeina ir iš
jos išeina tiesiai, jai nereikia įveikti jokių posūkių. Kadangi karvei taip judėti lengviau,
sutrumpėja jos įpratimo prie šios sistemos laikas, pagreitėja praėjimas per vartus ir
tuo pačiu – roboto našumas.

150 KG DIDESNIS PRODUKTYVUMAS PER
DIENĄ
Siekdama gauti aiškesnį vaizdą, „Lely“ atliko kelių

+ 4%
NAŠUMAS

BE „I-FLOW“

SU „I-FLOW“

tūkstančių „I-flow“ robotų ir tūkstančių robotų be
„I-flow“ koncepcijos lyginamąjį tyrimą. Labiausiai

„Vieną karvę visada reikėdavo
nuvesti prie roboto.
Bet dabar, pro laisvesnį įėjimą į
„Astronaut A4“ robotą, net ši karvė
reguliariai ateina į melžimo vietą pati.
Ji ten ateina net per dažnai!“

nustebino išvada, kad kiekvieno karvės apsilankymo
melžimo vietoje trukmė sutrumpėjo beveik 4%. Greitesnis
praėjimas per robotą daro tiesioginį poveikį melžimo
roboto našumui. Ūkyje su 120 karvių tai reiškia papildomą
150 kg gamybos našumą per dieną.

Lyndon Williams, Velsas, JK
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„Lely
Lely Astronaut A4“
A4

DEŠIMT „LELY ASTRONAUT“ ROBOTO
RANKOS PRANAŠUMŲ
1. Karvei palankus dizainas.
2. Melžikliai saugiai įtaisyti rankoje.
3. Efektyvesnis valymas ir stimuliavimas.
4. Greičiausias spenių aptikimas.
5. Individualiai karvei pritaikytas melžimas su
dinaminiu pulsavimu.

„Lely Astronaut“
roboto ranka –

arčiau karvės

6. Ramesnis melžimas atliekant mažiau rankos
judesių.
7. Tikslūs pieno kokybės tyrimai arčiausiai veiksmo
vietos.
8.	 Niekada melžikliai nenukrenta ant grindų.
9. Energijos taupymas atliekant mažiau judesių.
10.	Tvirta konstrukcija ir patvarios medžiagos.

„Lely Astronaut“ ranka – gerai pasitvirtinusi unikali koncepcija; ranka visą laiką yra po karve ir
kontroliuoja visą melžimo procesą. Rankoje įrengti beveik visi jutikliai, todėl tyrimai atliekami
arčiausiai tešmens ir dėl to yra patys tiksliausi.

Greitas uždėjimas ir jokių
nereikalingų judesių
Prijungimo greitis ir tikslumas yra esminiai roboto
našumo veiksniai. Spenių aptikimo sistema (TDS) naudoja
trijų lygių skenavimo technologiją, užtikrinančią, kad
speniai bus aptikti greitai ir tiksliai. Nebėra nereikalingų
rankos judesių, ranka daug švelnesnė karvei ir leidžia kuo
greičiau uždėti melžiklius ant skirtingų formų tešmens.

Patvari konstrukcija
Dėl rankos tvirtumo ir pneumatinio valdymo, net karvei
užlipus ant jos, ranka nebus sugadinta.
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Lely Astronaut A4“
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Inovacijos, kurios tikrai

atsiperka
Jūsų tvarto struktūros lankstumas

Melžimas pagal kiekvieną karvę

Centrinis blokas yra svarbiausia „Lely Astronaut A4“

Pagal informaciją, gaunamą iš „Lely MQC“ pieno

melžimo robotų sistemos struktūros dalis. Jame įrengta

kokybės kontrolės sistemos, „Lely 4Effect Pulsator“ tiekia

centrinė vakuumo ir valymo sistema, skirta iki dviejų

pulsavimą kiekvienam tešmens ketvirčiui atskirai. Tai

melžimo robotų. Centrinis blokas yra savaime veikiantis,

užtikrina tikrai geriausią kiekvienai karvei atskirai

o atstumas tarp dviejų melžimo vietų gali išsitęsti iki

pritaikytą – dėlto tinkamiausią – melžimą.

trisdešimties metrų.

Laisvė ir greitas spenių aptikimas

„I-flow“ – lengva įeiti ir išeiti
Dėl „I-flow“ koncepcijos karvė gali tiesiai įeiti ir išeiti iš

Ramus karvių elgesys melžimo vietoje įrodo, kad joms

melžimo vietos, nedarydama jokių posūkių. Karvei taip

patinka ateiti prie „Lely Astronaut“ melžimo roboto.

judėti lengviau, dėl to sutrumpėja jos įpratimo prie šios

Vienas pagrindinių šios melžimo vietos sėkmingumo

sistemos laikas ir sistemos našumas.

veiksnių – erdvi vieta, kurioje karvė būna, kol yra
melžiama. Iš trijų kraštų atvira melžimo vieta karvės
niekaip nesuvaržo. Trimatė kamera stebi karvės judesius,
taip nustatoma tinkamiausia rankos padėtis, užtikrinanti
greitą aptikimą, uždėjimą ir nuėmimą.

GERESNIS VALYMAS IR STIMULIAVIMAS
ŠEPEČIAIS
Tyrimai parodė, kad unikalūs priešinga kryptimi
besisukantys šepečiai kartu su tiksliais rankos judesiais,
garantuoja iki 40% efektyvesnį valymą ir stimuliavimą,
palyginti su įprastiniu melžimo būdu.

„Galiausiai mes pasirinkome „Lely“ dėl
roboto rankos paprastumo, pavyzdžiui,
melžiklių virvelės neleidžia jiems nukristi
ant žemės.“

+ 40%

VALYMAS ir STIMULIAVIMAS

Jens Jensen, Danija
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„Lely
Lely Astronaut A4“
A4

Kartu

rūpinamės pienu

TINKAMAS PIENO PERDAVIMO BŪDAS
Suspaustas oras stumia pieną link pieno aušintuvo,
negadindamas pieno besisukančiais rotoriais.

Ar omeny turėsime jutiklius, ar inovatyvų ir unikalų pieno apdorojimo būdą sistemoje,
ar tešmens valymo būdą, – nuolat ieškome geriausių būdų visais etapais siekti aukščiausios
pieno kokybės. Unikali „Lely“ pieno kokybės kontrolės sistema (MQC) leidžia jums tiekti
aukščiausios kokybės pieną.

Unikalus pieno kokybės kontrolės
tyrimo įrankių rinkinys

Efektyvus stebėjimas dėl mastito
melžimo metu

„Lely MQC“ („Milk Quality Control“) sistema įrengta

Mastito prevencija gali jums sutaupyti daug lėšų,

roboto rankos viduje, tiesiai po tešmeniu. Melžimo metu

prarandamų dėl sumažėjusios pieno gamybos, išlaidų

pienas nuolat stebimas iš kiekvieno tešmens ketvirčio

medicininėms procedūroms ir darbo jėgai.

atskirai. Taip jums pateikiama svarbiausia informacija dėl

Pasirenkamas „MQC-C“ somatinių ląstelių skaičiaus

mastito, riebalų, baltymų ir laktozės, pagal kurią galite

tyrimas yra labai svarbus stebint tešmens sveikatą.

stebėti pieno kokybę ir karvės sveikatą, galite greitai

Integruota sistema labai efektyviu būdu stebi somatinių

reaguoti ir pasiekti optimalią pieno kokybę.

ląstelių skaičių (SLS) kiekvieno melžimo metu. Nerimą

Šepečiai valo geriausiai
Šepečiai tikrai nuvalo purvą ir mėšlą, net jei jis prilipęs.

MELŽIKLIŲ VALYMAS GARAIS PO KIEKVIENO
MELŽIMO
„Lelywash“ roboto valymo sistema per dieną atlieka
skirtingų tipų valymo procedūras. Pasirenkama
„Lely Pura“ valymo sistema garu tiesiogiai valo melžiklius
karštu garu, paskui juos nuskalauja paprastu vandeniu.

keliantis nuokrypis bus pastebėtas ir būsite apie jį
informuoti. Tai jums suteikia nuolatinės visų bandos
karvių tešmenų kontrolės galimybę mažiausiais kaštais.

Tai vienintelė tešmens valymo sistema, nuvalanti sritį
aplink spenius, kur melžikliai gali liestis, bei tešmens
apačią netoli spenių. Visa sistema kruopščiai
dezinfekuojama po kiekvienos karvės valymo, siekiant
apsaugoti nuo kryžminio užkrėtimo.

„Jei iš manęs atimtumėte „MQC-C“,
galėtumėte pasiimti ir visą robotą,
nes be jo nebemoku dirbti!“

Wyn Evans, Velsas, JK
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kontrolės,

Daugiau
daugiau laisvės
Kontroliuokite savo pieno ūkį su
„Lely T4C“

Informacijos siejimas – ateitis

„Lely T4C“ („Time for Cows“) valdymo sistema jums

suteikia naujų įžvalgų, kaip gerinti ūkio veikimą. Sujungus

leidžia visiškai kontroliuoti savo pieno ūkį, kad ir kur

informaciją apie pieno gamybą su sausojo pašaro,

būtumėte – tvarte ar ofise, laukuose ar namie. Sistema

tiekiamo „Lely Vector“ automatinio šėrimo sistemos,

tiksliai žino, kas vyksta tvarte, ir veikia kaip biblioteka,

kiekiu, „T4C“ nuolat jums praneš apie pasiektą šėrimo

operacinė sistema, bandos prižiūrėtojas, asmeninis

efektyvumą.

asistentas ir instruktorius – visa tai daro vienu metu.

Informacijos sinchronizavimas su „Lely“ įrenginiais

Skamba sudėtingai? Priešingai: šią valdymo sistemą iš

Dinamiškas požiūris – kitas žingsnis

tikrųjų labai lengva naudoti!

Kitas ūkio valdymo žingsnis – dinamiškas požiūris į karvę.

„Lely T4C“ skirta jūsų sėkmei

Dabar galvojama ne apie kuo daugiau pieno duodančias
karves, o apie geriausių ekonominių rezultatų siekimą.

Turėdami daugiau nei dvidešimties metų patirtį,

Pasirenkamas DLM modulis susieja pieno gamybą su pieno

sugebėjome sukurti vienintelę ūkio valdymo sistemą,

ir šėrimo kainomis. Modulis automatiškai apskaičiuoja

skirtą melžimui naudojant robotus – „Lely T4C“.

optimalų koncentratų kiekį ir optimalius intervalus tarp

Sistema surenka ir įrašo visus duomenis, kuriuos pateikia

melžimų kiekvienai karvei. Nuolatinis stebėjimas pagerins

„Lely Astronaut“ robotai per savo daugybę jutiklių.

išlaidų ir pelno santykį.

Sistema išanalizuoja ir pateikia tik aiškią ir naudingą
informaciją, skirtą padėti jums lengviau ir greičiau priimti
strateginius ir darbinius sprendimus.

„T4C“ sujunkite ir valdykite
„Lely“ įrangą

Dalykitės informacija ir tobulėkite;
peržiūrėkite lyginamojo tyrimo
rezultatus!
Jei tikrai norite sužinoti tobulėjimo galimybes, galite
pasidalyti savo ūkio rezultatais su kitais „Astronaut“

„Lely T4C“ valdymo sistema sujungia visą „Lely“

naudotojais. Žinoma, „Lely T4C“ jau savaime pateikia gerą

įrangą, renkančią ar naudojančią informaciją. Viskas

jūsų ūkio rezultatų apžvalgą, bet, pamatę kaip sekasi jūsų

labai paprasta. Jei sujungsite, pvz., melžimą robotais ir

kolegoms, gausite kitų įžvalgų įvairiais jūsų ūkio našumo

ganymąsį, „Lely Grazeway“ selekciniai vartai pirmiausia

aspektais.

patikrins, ar karvei jau galima išeiti iš tvarto. Jei karvė
neseniai pamelžta, „Lely T4C“ leis atidaryti vartus į
ganyklą.
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„LELY T4C“ – MODERNUS ŪKIO VALDYMAS
LENGVU BŪDU

Sujungta
„Lely Astronaut“ automatinio
melžimo sistema

„Lely Vector“ automatinio
šėrimo sistema

įrangą
„Lely Cosmix“
šėrykla

„Lely Grazeway“
selekciniai vartai
„Lely Calm“ automatinė
veršelių girdykla

„Lely Qwes“ sveikatos ir
reprodukcijos stebėjimas
Unikalus antkaklyje sumontuotas karvės
identifikavimo ir aktyvumo jutiklis, skirtas
anksti nustatyti sveikatos problemas ir rują.

„T4C“ ryšio prietaisai
• „T4C“ ofiso kompiuteris.
• „T4C“ roboto valdymo skydelis
(Valdytojo modelis).
• „T4C InHerd“ telefonas.

Išanalizuota informacija

„Lely T4C“ lyginamasis tyrimas suteikia

• Karvės sveikata.

galimybę palyginti savo ūkio valdymo

• Pieno gamyba.

informaciją su kolegų ūkiais visame pasaulyje.

• Pieno kokybė.
• Karvės aktyvumas.
22

Benchmark

Informacija iš „Lely Astronaut“
• Pieno spalva (iš atskirų tešmens ketvirčių).
• Riebalų / baltymų kiekis piene.
• Laktozės kiekis piene.
• Pieno laidumas (iš atskirų tešmens ketvirčių).
• Pieno temperatūra.
• Somatinių ląstelių skaičiaus kategorija –
atskiros karvės.
• Karvės svoris.
• Pieno gamyba.
• Suvartotas pašaro kiekis.
• Nesuvartotas pašaro kiekis.
• Melžimo/ Pieno atleidimo laikas.
• (Maks.) melžimo greitis.
• Melžimų skaičius.
• Atsisakymų skaičius.

Informacija iš „Lely Qwes“
• Karvės atrajojimo trukmė (min.).
• Karvės aktyvumas.
Informacija iš „Lely Cosmix“
• Suvartotas pašaro kiekis.
• Nesuvartotas pašaro kiekis.

Informacija iš „Lely Grazeway“
• Laikotarpis nuo paskutinio melžimo,
pagal kurį karvė bus nukreipta į tam tikras
sritis.
• Kliento poreikiai ir ūkio nustatymai, pagal
kuriuos karvė bus nukreipta į tam tikras
sritis.

Informacija iš „Lely Vector“
• Pašaro kiekis grupei.
• Šėrimo efektyvumas.

Informacija iš „Lely Calm“
• Suvartotas pieno kiekis.
• Svoris.
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GALIMI „LELY T4C INHERD“ ĮRANKIAI

Iš ofiso
prie

„FarmSetup“

bandos

Kurkite ir taisykite savo ūkio naudotojų
paskyras ir pamainas.
„Today“
Sužinokite, kokius darbus reikia atlikti
šiandien.

Mes tikime, kad ūkininkai turėtų daugiausia laiko praleisti prie savo bandos, rūpindamiesi

„HowTo“

karvėmis. Ūkio valdymas nėra darbas vien ofise; todėl „Lely T4C“ pateikia dvi sąsajas tai pačiai

Sužinokite, kaip reikia atlikti darbą.

sistemai. Versija kompiuteriui sudaro patogią galimybę viską puikiai apžvelgti dideliame ekrane
ir priimti strateginius sprendimus. Mobilioji „InHerd“ versija jums pateikia strateginę informaciją
kaip vykdomąją: visus duomenis, kuriuos turite žinoti, ir pateikia įrankius, kurių reikia norint
patikrinti, veikti ir patobulinti. Visur, bet kuriuo metu.

„SystemToday“
Sužinokite, kokius profilaktinius techninės
priežiūros darbus šiandien reikia atlikti „Lely“
įrangai.
„Cow“
Peržiūrėkite informaciją apie atskiras karves ir
nustatykite reikiamus veiksmus.

Patikrinti, veikti, patobulinti. Viskas
atlikta!

„FarmNotes“

„Lely T4C InHerd“ yra įrankių rinkinys jūsų mobiliajam
prietaisui. „T4C InHerd“ leidžia sužinoti, kur labiausiai

Greitai ir efektyviai bendraukite su kitais savo

reikia jūsų dėmesio: valdymas pagal išimtis.

ūkio „InHerd“ naudotojais.

Šis įrankis padės jums tiksliai veikti, nurodydamas, ką
tiksliai turite daryti tinkamu metu ir tinkamoje vietoje.

„Signals“

Jis padės jums pagerinti rezultatus, leisdamas išsamiau

Sužinokite, kada robotas nustojo melžti.

suprasti savo ūkio rodiklius. Tai padės pagerinti darbo eigą
ir dažniau jausti dvasios ramybę.

Efektyvesnė darbo eiga
Ūkininkams sąvoka „darbas visą dieną“ reiškia daugiau nei
nuo devintos valandos ryto iki penktos valandos vakaro.

„Naudojant „Lely T4C InHerd“, pakito
mano kasdieniai darbai, dėl to mano
darbas tapo daug efektyvesnis.“

„FarmBeats“
Sužinokite savo bandos ir melžimo robotų
našumą.

Todėl „Lely T4C“ neapkraus jūsų nebūtina informacija.
Sukaupę didelę melžimo robotais patirtį žinome, kokia
informacija, kokios formos ir kada reikalinga. „Lely T4C“
informacijos išvestis išplėtota nuo „malonu žinoti“ iki
„reikia žinoti“. Tokiu būdu tiksliai žinosite, ką reikia
padaryti, ir dėl to turėsite daugiau laiko dalykams, kuriuos
malonu daryti. Mėgaukitės!

Geeske van de Streek, Olandija
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DIRBKITE IŠMANIAU!
Gerai žinoma, kad vidutiniškai 20% bandos reikia 80%
galimos darbo jėgos. Todėl gera žinoti, kad bandą galima
valdyti vos dešimčia prisilietimų prie karvės per laktacijos
laikotarpį. Sumanus tvarto išplanavimas ir galimybė
stebėti bandos judėjimą, atskyrimą ir priežiūrą – būtini
dalykai šiam tikslui pasiekti. Sukūrus logišką darbo eigos
paskirstymą aplink „Astronaut“ melžimo robotą, jis atliks
daugiau nei vien tik melžimo darbą.

Užtrūkinimas

Skiepĳimas

Mūsų tvarto projektų
sprendimai siūlo puikiai

subalansuotas

Veršiavimasis

Nėštumo
patikrinimas

Šviežiapienių
karvių
priežiūra
Pirmasis
melžimas
1 sėklinimas

„Vienas iš būdų pasiekti didelę ūkio
gamybą yra disciplina bei rutina;
kartu tai pagrindiniai sėkmingo ūkio
valdymo veiksniai.“

Darbo eiga naudojant melžimo
robotus

Jau daugiau kaip du dešimtmečius „Lely“ dirba melžimo robotų ir pieno ūkio valdymo robotų

Mūsų specialiai melžimui naudojant robotus sukurta darbo

gamybos srityje, todėl sukaupė daug tvarto išplanavimo patirties. Tvarte, kuriame dirba melžimo
Šiuolaikinės statybos technologijos suteikia galimybių tvartą pritaikyti išimtinai pagal valdymo

2 nagų
tvarkymas

2 sėklinimas

pieno gamybos sistemas

robotai ir naudojama kasdienio valdymo sistema, daug patogiau ir ūkininkui, ir karvėms.

1 nagų
tvarkymas

eiga, pasiūlys jums ir jūsų darbuotojams tam reikalingų
Alberto Beunza, Ispanija

įrankių. Sumanus tvarto išplanavimas ir gerai apgalvota
darbų eiga bei disciplina gali smarkiai pakeisti darbo
efektyvumą.

ir gyvulių poreikius. Planavimo ir statymo proceso metu „Lely“ suteiks pagalbos optimizuojant
tvarto išplanavimą.

26

Apdorojimas

Užduotys

Darbas

Darbų eiga
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„Lely Astronaut A4“

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sutarties dėl įsigijimo
informacija

Patarimai dėl tvarto
išdėstymo

Ūkio, naudojančio robotus,
valdymo mokymai

„T4C“ paruošimas

Sužinokite: statybų ir
logistikos planas

Patarimai dėl šėrimo ir
karvių bandos valdymo

Nuo pradinio susidomėjimo

sėkmingo

iki
melžimo naudojant robotus

„Tiesiog būtina, kad perėjimo
laikotarpiu specialistai būtų pasiekiami
ir padėtų užtikrinti, kad viskas vyksta
sklandžiai, ir kad galėtų padėti tuoj pat,
kai tik prireikia pagalbos.
„Lely“ šiuo atžvilgiu puikiai vykdė
susitarimus.“

Sėkmingam pienininkystės ūkiui reikia koncentruotis į svarbius veiksnius – šėrimo valdymą,
bandos valdymą, veisimo valdymą ir žmones. Klausimai, į kuriuos tenka atsakyti, gali būti, pvz.,
tokie: Koks geriausias judėjimo tvarte maršrutas? Kaip nuimti javų derlių ir jį sandėliuoti?
Kokių įgūdžių reikia valdytojams ir kitiems darbuotojams?
Laiko skalė šiame puslapyje parodo tinkamiausią veiksmų seką norint sėkmingai pradėti.

28

Tobias Wagner, Vokietija

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Sužinokite: pristatomi
gaminiai ir mokymai

Melžimo pradžia

„T4C" programos naudojimo
ir valdymo mokymai

Pagalba ir patarimai
nuotoliniu būdu

Sužinokite pasitenkinimo lygį

Analizė ir patarimai
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Pienininkystė yra tai, dėl ko
mes

gyvename

Esame atėję iš ūkių, todėl žinome, ką reiškia atsibusti anksti ryte. Žinome, ką reiškia valandų
valandas praleisti tvarte, diena po dienos rūpintis optimalia savo bandos priežiūra.
Suprantame, kaip jūs dirbate ir kodėl. Mes stengiamės, kad melžimas naudojant
robotus atneštų sėkmę ir jūsų ūkiui!

Anapus varžtų ir programinės
įrangos
Mūsų patyrę konsultantai, sukaupę praktinės
patirties, dirba siekdami optimizuoti jūsų bandos
našumą, užtikrinti, kad gautumėte optimalią
naudą iš mūsų gaminių ir paslaugų. Mūsų aistra
inovacijoms neapsistoja ties techninėmis mūsų
gaminių funkcijomis, mes ir toliau kuriame
aprėpdami visus jūsų pieno ūkio praktinius ir
valdymo aspektus.

„Lely Center“ koncepcija
– atsidavę ir kvalifikuoti
darbuotojai
„Lely Group“ sukūrė šią „Lely Center“ padalinių
koncepciją tam, kad užtikrintų profesionalų „Lely“
gaminių pardavimą ir klientų aptarnavimą vietiniuose
padaliniuose visame pasaulyje. Užtikriname, kad visi
klientų aptarnavimo inžinieriai išmano naujausias
technologijas; jiems kasmet rengiami mokymai ir jų
žinių patikrinimai taip, kaip nustatyta mūsų „Lely“
akademijos. Ir, žinoma, mūsų specialistai – jūsų
paslaugoms 24 valandas per parą 7 dienas per
savaitę.

30

„Gaminys geras tiek, kiek geri prie jo
dirbantys žmonės. Jie pasiryžę padėti,
o „Lely“ vyrukai tai ir daro.
Buvo klausiančių, ar sunku buvo
apsispręsti, kurio prekės ženklo robotą
pasirinkti. Mums nebuvo sunku, nes
supratome „Lely“ atsidavimą robotams.“

Steve ir Lori Dockendorf, JAV
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Mes siūlome

Mažiausios techninės priežiūros
išlaidos

mažiausią kainą

Mes žinome tai, kad „Lely Astronaut“ melžimo robotas iš pradžių yra didelė investicija, tačiau
prašome atsižvelgti ne tik į pradinę pinigų sumą. Skaičiuoti reikia ne tik pradinę investiciją, bet
ir visas išlaidas ateityje!

Dėl „Astronaut“ melžimo robotų sistemos paprastai
kreipiamasi į techninio aptarnavimo centrą ne daugiau
kaip keturis kartus per metus. Sistemos konstrukcija
leidžia nesunkiai atlikti techninę apžiūrą. Unikali
pienininkystės sektoriuje: techninės apžiūros sutarties
įkainis skaičiuojamas pagal primelžtą pieno kiekį. Tačiau
tokios sutarties galite ir atsisakyti, kurioje tikrai viskas
įskaičiuota!

Mažesnis vandens sunaudojimas
Kadangi nereikia plauti grindų, nes melžikliai negali ant

„Naudojant „Lely Astronaut“, gamybos
išlaidų, pvz., vandeniui, muilui, elektrai ir
šėrimui, efektyvumas yra puikus.“

jų nukristi, o tešmenys valomi šepečiais, ne vandeniu,

Įrodytas ilgaamžiškumas

Sukurti būti patikimi

Gaminant iš aukščiausios kokybės medžiagų ir naudojant

Nuolat tobulinant robotų dizainą ir komponentus, „Lely“

kuo mažiau judančių dalių, garantuojamas ilgaamžis

technologija sukurta taip, kad patikimai ją galima būtų

patvarumas ir greitas atsiperkamumas. Pagal pirmųjų

eksploatuoti ištisus metus. Kai kuriems svarbiems roboto

dvidešimties metų „Lely Astronaut“ robotų gamybos

komponentams, pvz., vakuuminei pompai ir lazeriui,

patirtį, galima daryti išvadą, kad kalbant finansiniais

suteikiama penkerių metų garantija. Roboto korpusui

terminais, robotai turėtų nuvertėti per penkiolikos metų

suteikiama dešimties metų garantija.

laikotarpį.
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„Lely Astronaut“ sunaudoja mažiau vandens.

Mažiau judesių, mažiau energijos
Pagrindinis energijos taupymo aspektas – uždedant ir
nuimant melžiklius atliekama daug mažiau judesių. Dėl to
„Astronaut“ rankos koncepcija yra labiausiai tausojanti.
Be to, „Lely“ daug energijos sutaupo naudodama vieną
pneumatinę sistemą ir melžimo robotams, ir susietai
tvarto įrangai, pvz., selekciniams vartams.

Jean-Philippe Côté, Kanada
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„Lely Finance“ –

patikima,

saugu ir lankstu

Mūsų specialistai, puikiai išmanantys šią pramonės šaką, pasirengę jums suteikti finansinių
produktų ir paslaugų, kurių jums reikia, kad pasiektumėte savo verslo tikslus ir išliktumėte
konkurencingi. „Lely Finance“ siūlo galimybę įsigyti pačią inovatyviausią pieno ūkio įrangą,
pasitelkiant finansinius sprendimus, pritaikytus jūsų pienininkystės verslui.

Lankstus finansavimas

Pagrindiniai pranašumai

„Lely Finance“ siūlo platų finansavimo ir lizingo programų

• Nedidelė mėnesio įmoka.

spektrą, sukurtą taip, kad atitiktų jūsų darbo poreikius

• Mokesčių lengvatos.

ir pinigų srautus. Finansavimo būdą galite suderinti

• Nebalansinis finansavimas.

įsigydami, remdamiesi patikimais ir saugiais mūsų finansų

• Galimybė visada naudoti naujausias technologijas.

specialistų patarimais.

• 100% finansavimas.

Finansinė nuoma

• Kapitalo išsaugojimas.
• Fiksuotos įmokos.

Jei norite turėti „Lely“ įrangą, bet ieškote būdo, kaip

• Išsaugomas kreditas.

investiciją išdėstyti per ilgesnį laikotarpį, rinkitės finansinę

• Lankstumas.

nuomą. Sutarties pabaigoje turėsite visas pieno įrangos

• Įsigijimo ir atnaujinimo galimybės.

nuosavybės teises.

Veiklos nuoma
Jei jums reikia daugiau sutaupyti iš pinigų srautų, jei jūsų
nedomina „Lely“ įrangos nuosavybės teisės, tačiau norite
naudoti naujausias technologijas, rinkitės veiklos nuomą.
Sutarčiai pasibaigus, galėsite rinktis, ar atnaujinti sutartį ir
gauti naujausią galimą įrangos modelį, ar pratęsti esamą
sutartį, ar įsigyti iki tol naudotą įrangą.

„Naudodamasi šiuo finansinio lizingo
pasiūlymu, visada žinau, kokias mėnesines
įmokas turėsiu mokėti visus ateinančius
dešimt metų. Palūkanų kiekis yra
fiksuotas, dėl to man nereikia nerimauti
dėl kainų svyravimų.“

„LELY TAURUS“ – PATRAUKLI ALTERNATYVA
„Lely Taurus Certified“ naudotų „Astronaut“ melžimo
PATOBULINTAS

PARUOŠTAS
DAUGYBEI METŲ SERTIFIKUOTAS

robotų istorija žinoma, juos galima atnaujinti pagal
GARANTĲA

naujojo savininko norus ir jie vėl bus pasirengę melžti
daugybę metų. Jie išsamiai apžiūrėti, kruopščiai patikrinti
ir parduodami suteikiant vienų metų garantiją.
Sander Bouma, Olandija
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6

Mūsų modernaus pieno ūkio

patobulinimų

7

8

pasirinkimas
1

1.	„Lely Vector“ automatinė šėrimo sistema.

6.	„Lely“ galvijų priežiūros staklės.

2.	„Lely Juno“ automatinis pašaro

7.	„Lely Grazeway“ selekciniai vartai.

pristumtuvas.

9.	„Lely Commodus“ guoliavietė.

4.	„Lely Discovery“ tvarto valymo robotas.

10.	„Lely Walkway“ automatinė nagų vonia.

5.	„Lely L4C“ – Light for Cows (šviesa

11.	„Lely Luna“ karvių šepetys.

karvėms).

2
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8.	„Lely Calm“ automatinė veršelių girdykla.

3.	„Lely Cosmix“ šėrykla.

12.	„Lely Harvesting“ įranga.

3

9

4

11

10

12
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jums
ir jūsų ūkiui?
Kas yra svarbu

„Lely“ žino, kad visi pieno ūkiai yra skirtingi. Kaip ir jūs bei jūsų tikslai, jūsų
ūkis yra unikalus. Nors modernus pieno ūkis gali būti sudėtingas verslas,
dienos pabaigoje aušintuve turi būti pripildyta pieno.
Skirkite šiek tiek laiko ir pagalvokite apie savo situaciją. Įsivaizduokite,
kaip jūsų ūkis galėtų veikti geriausiai. Šiuo metu „Lely Astronaut“ gali būti
sukonfigūruota pagal jūsų poreikius, kad pasiektumėte savo tikslus.

Tiksliai stebėti
reprodukciją
REPRODUKCĲOS PASIRINKIMAS

Norėdami valdyti savo ūkį,
pasikliaujate reprodukcija.
Pasinaudokite papildoma
karvių apvaisinimo pagalba.
Tiksliai stebėkite reprodukciją
– žinosite, kurios karvės rujoja,
ir pasirūpinsite jų apvaisinimu
tinkamu laiku. Tai padidins
apvaisinimo rodiklį ir sutaupys
daug laiko.

Pažinoti
savo karves

Pasirūpinti
tešmens sveikata

Padidinkite
primilžį

KARVĖS SVEIKATOS
PASIRINKIMAS

TEŠMENS KONTROLĖS
PASIRINKIMAS

PASIRINKIMAS DIDINTI
MELŽIMO NAŠUMĄ

Pasirūpinkite vertingiausia

Kokybiškas pienas gaunamas iš

Didžiausią gamybos našumo

nuosavybe – savo karvėmis.

sveiko tešmens. Sužinokite daugiau

naudą lemia tešmens dydis,

Sveikos karvės mažina išlaidas,

apie tešmens sveikatą, kad būtų

turimų duomenų ir techninės

taupo laiką ir duoda daug pieno.

aišku, kada imtis veiksmų. Prieš

įrangos optimali sąveika. Taip

Geriau kontroliuokite karvės

kiekvieną melžimą bakterijos

pat reikalinga tam tikslui skirta

sveikatą ir priimkite teisingus

pašalinamos ir taip išvengiamas

profesionalaus ūkio valdymo

sprendimus naudodami modernius

kryžminis užsikrėtimas. Užtikrinkite

pagalba. Padidinkite savo

jutiklius ir lengvai naudojamą

tešmens sveikatą ir sumažinkite

roboto našumą nuo 10% iki

informaciją. Jūsų pajamos

savo išlaidas.

15%, optimizuokite primilžį iš

bus saugios.

Valdykite šėrimo
efektyvumą
PAŠARO PASIRINKIMAS

Sustiprinkite
ganymo strategiją
GANYMO PASIRINKIMAS

Pieno ūkyje pašarui skiriamos

Ganymas – natūraliausias karvių

išlaidos yra vienos iš pagrindinių.

šėrimo būdas. Ganymas teigiamai

Kiekvieną karvę šerkite pagal

veikia karvių sveikatą ir gerovę.

konkrečius jos poreikius ir

Visiškai kontroliuodami pieno

valdykite pašarui skirtas išlaidas.

gamybą užtikrinkite, kad lauke

Naudokitės modernesnių šėrimo

karvės būtų laimingos ir sveikos.

racionų galimybėmis, net

Ganymas tampa vis didėjančiu

maišydami su skystu pašaru.

visuomenės lūkesčiu – žmonės
tikisi matyti karves lauke.

bandos ir pripilkite į aušintuvą
daugiau pieno.

Ar jums svarbi reprodukcija?

< nesvarbi
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svarbus >

Ar jums svarbi karvės sveikata?

Ar jums svarbi tešmens kontrolė?

Ar jums svarbus didesnis primilžis?

Ar jums svarbus šėrimas?

< nesvarbi

< nesvarbi

< nesvarbi

< nesvarbi

svarbus >

svarbus >

svarbus >

Ar jums svarbus ganymas?

svarbus >

< nesvarbi

sva rb u s >

39

Mylintys ūkininkavimą
„Lely“ jau turi ilgą ir gilią šiuolaikiškų ūkininkų poreikių atpažinimo patirtį. Mūsų gaminiai sukurti pirmiausiai
atsižvelgiant į karvę. Mes stengiamės, kad karvės pranoktų save, ir dėl to ūkininkams ir rangovams tiekiame
gaminius, susijusius ir su pašarinio derliaus nuėmimu, šėrimu, laikymu, priežiūra, melžimu ir aprūpinimu energija.
Be to, mes didžiuojamės specifinėmis žiniomis ir patirtimi, sukaupta padedant ūkininkams iš įrangos išgauti
geriausius rezultatus. Todėl mūsų išsamios žinios apie visą ūkininkavimo ciklą – nuo žolės iki stiklinės – yra
neprilygstamos žemės ūkio versle.
Mes pasišventę dirbame siekdami tausojančio, pelningo ir malonaus ūkininkavimo ateities.

„Lely“ rūpinasi aplinka.

Jūsų „Lely“ platintojas

„Lely“, „Astronaut“, „Astri“, „Atlantis“, „Attis“, AWS, C4C, „Calm“, „Caltive“, „Capsule“, „Commodus“, „Compedes“, „Cosmix“,
„Discovery“, F4C, „Fertiliner“, „Gravitor“, „Grazeway“, „Hibiscus“, „Hubble“, „I-flow“, „InHerd“, „Juno“, L4C, „Lely Center“,
„Lelywash“, „Lotus“, „Luna“, „Nautilus“, „Orbiter“, „Quaress“, „Qwes“, SAE, „Shuttle“, „Splendimo“, „Storm“, T4C, „Tigo“, „Vector“,
„Viseo“, „Voyager“, „Walkway“ ir „Welger“ yra registruotieji „Lely Group“ prekių ženklai.Visos teisės į jos prekių ženklus priklauso „Lely“.
Be leidimo naudojant bet kurį „Lely“ priklausantį prekės ženklą arba prekės ženklą, kuris labai panašus į „Lely“ prekės ženklą ar gali būti su
juo sumaišytas, pažeidžiamos išskirtinės „Lely“ teisės. Visos teisės saugomos. Šiame leidinyje esanti informacija pateikiama tik informaciniais

LHQ.B06416.LT.A

tikslais, tai nėra pasiūlymas įsigyti. Kai kurių produktų tam tikrose šalyse gali nebūti. Pristatyti produktai gali skirtis nuo pavaizduotų
iliustracijose. Jokios šio leidinio dalies negalima kopijuoti ar publikuoti spausdinimo, fotografavimo, mikrofilmavimo ar bet kokiu kitu būdu
be išankstinio raštiško „Lely Holding S.à r.l.“ leidimo. Nors šio leidinio turinys parengtas itin atidžiai, „Lely“ negali prisiimti atsakomybės už
bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl galimai šiame leidinyje padarytų klaidų ar praleidimų.

www.lely.com

Live Life Lely

