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Maatalous kohtaa merkittäviä haasteita tulevina vuosikymmeninä.

Varmista tilasi tulevaisuus

Maanviljelijöiden on pysyttävä nopean väestönkasvun tahdissa ja tuotettava
elintarvikkeita jatkuvasti kilpailukykyiseen hintaan. Haasteisiin on vastattava
kestävää kehitystä tukevalla tavalla niin, että hiilijalanjälki pienenee jatkuvasti.
Maatalousalalla työskentelevät yrittäjät ovat tottuneet ajatukseen, että heidän
liiketoimintansa siirtyy tuleville sukupolville. Lely ei ole tästä poikkeus. Lely
kehittää jatkuvasti osaamistaan ja tuotteitaan tulevaisuutta varten, jotta voit
vastata menestyksekkäästi uusiin haasteisiin.

Kommentteja käyttäjiltä eri puolilla maailmaa
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tapa tuottaa
maitoa yksi työntekijä,

Lelyn

kaksi miljoonaa

Luotettavin mahdollinen työntekijä
Investoimalla Lely Astronaut robottilypsyjärjestelmään saat luotettavimman
mahdollisen työntekijän. Robotti tekee työtä vuorokauden ympäri kaikkina
viikonpäivinä monien vuosien ajan. Se on joustava ja monipuolinen laite, joka
valmistelee lehmän lypsyä varten, kiinnittää vedinkupit, korjaa tarvittaessa
vedinkuppien asentoa, irrottaa lopuksi vedinkupit ja tekee jälkihoitotoimet.

Työn tuottavuutta pyritään kehittämään
jatkuvasti terveen maidontuotannon
varmistamiseksi myös tulevaisuudessa.
Haasteena on tuottaa entistä
enemmän maitolitroja työntekijää kohden
eläinystävällisellä tavalla. Me Lelyllä

Jotain täysin muuta kuin automatisoitu lypsyasema
Lely Astronaut -robottilypsyjärjestelmässä monia tekijöitä voidaan seurata yksittäisen
lehmän tasolla; tekijöitä, joita ei voida seurata perinteisessä lypsyjärjestelmässä.
Menestyvä robottilypsy on uudenlainen tapa hallita tilan tuotantoa, kun viljelijän
päätökset toteutetaan yksittäisten lehmien tasolla. Voit tunnistaa signaalit jo
varhain. Voit hoitaa lehmiä jälleen yksilöllisesti... sen tuloksena lehmien terveys
paranee, poikimaväli lyhenee ja ruokintakustannukset pienenevät. Nämä ovat vain
muutamia esimerkkejä saavutetuista eduista.

olemme vakuuttuneita siitä, että yksi
työntekijä pystyy lypsämään kaksi miljoonaa
litraa maitoa vuodessa. Perinteisillä tiloilla,
joilla karja lypsetään kahdesti päivässä,
robottilypsyyn siirryttäessä tuottavuus
lisääntyy 10–15 prosenttia.

”Omaksi tavoitteeksi on aina asetettava
maatilan johtamisen ja suorituskyvyn
kehittäminen. Olemme lypsäneet
lypsyroboteilla jo noin 12 vuotta, mutta
pyrimme edelleen kehittymään.”

Guibert, Ranska
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Kestävän kehityksen tukemisella on yhä tärkeämpi merkitys
maidontuotannossa. Eläinten terveys ja hyvinvointi ovat
jatkuvasti yhä tärkeämpiä tekijöitä. Kuluttajat vaativat
maataloudelta eläinystävällisempiä menetelmiä. Lehmän on
saatava elää mukavaa ja tervettä elämää mahdollisimman
pitkään ja tuotettava samalla entistä enemmän maitoa.
Meijeriteollisuuden haasteena on täyttää nämä vaatimukset
kaupallisesti kannattavalla tavalla.

Vapaa pääsy perustarpeiden tyydyttämiseen
Me Lelyllä uskomme, että lehmän on päästävä vapaasti lypsylle. Jotta lehmät voivat
käydä säännöllisesti robotissa ja ruokinta-aidalla, niiden on saatava levätä riittävästi
ja niiden on voitava vähentää jalkoihin kohdistuvaa painetta. Joten, näiden
perustarpeiden rajoittaminen vaikuttaa lehmän käyttäytymiseen ja maitotuotokseen.
Siksi Lely tukee kestävää maidontuotantoa antamalla lehmille vapaan pääsyn
perustarpeiden tyydyttämiseen. Lelyn kaikkien tuotteiden tavoin Lely Astronaut on
myös suunniteltu tästä näkökulmasta.

”Päätavoitteenani on hoitaa tilaa kestävällä tavalla.
Robotti auttaa minua tässä pidentämällä lehmien elinikää
ja lisäämällä poikimiskertoja samalla, kun päivittäinen
maitotuotos on jatkuvasti vähintään 3.800 kg eli
keskimäärin 36 kg/lehmä.”

Haasteena

kestävä

maidontuotanto

Yoshitsugu Mori, Japani

Suunniteltu lehmän ehdoilla
Lely Astronaut -robottilypsyjärjestelmä on suunniteltu parantamaan eläinten
terveyttä ja hyvinvointia. Lehmän on esimerkiksi erittäin helppo tulla robottiin eikä
sitä pakoteta tiettyyn asentoon lypsykarsinassa. Vetimiä käsitellään ja vedinkupit
kiinnitetään erittäin hygieenisesti utareterveyden varmistamiseksi. Karjasta kerätään
laajasti erilaisia tietoja, mikä auttaa viljelijää ehkäisemään sairauksia ja parantamaan
koko karjan terveyttä.
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LAIDUNTAMINEN JA ROBOTTILYPSY
Laitumella käyskentelevät lehmät ovat hieno näkymä lehmien,
maanviljelijöiden ja kuluttajien näkökulmasta. Automaattiseen
järjestelmään yhdistetyn laiduntamisen etuna on se, ettei robotin

Vapaa lehmäliikenne

houkutusrehu ole ainoa motivoiva tekijä. Tuore nurmi kahdesti

Vapaa liikenne tarkoittaa sitä, että lehmä päättää itse, milloin se syö, käy lypsyllä

tai mahdollisuuksien mukaan kolmesti 24 tunnin jakson aikana

tai asettuu makuulle. Tämä lisää lehmän hyvinvointia. Huolehtimalla lehmistä ja

tasapainottaa ja säännöllistää lehmien käyntejä robotilla ja

panostamalla hieman enemmän niiden mukavuuteen voimme lisätä lehmän

vähentää väkirehun tarvetta.

elinaikanaan tuottaman maidon määrää. Kun navetassa on riittävästi tilaa, lehmä voi
käyttäytyä lajilleen ominaisella tavalla ja sen hyvinvointi paranee.

Lely Astronaut

Oikeanlainen ruokinta

Alue lypsyrobottia ennen

Rehu vaikuttaa rehuhyötysuhteen lisäksi lehmän yleiseen terveyteen, tiinehtymiseen

Alue lypsyrobotin jälkeen

ja aineenvaihduntaan. Ruokinta vaikuttaa myös robotissa käyntiin. Automaattinen

Lely Grazeway

Lely Vector -ruokintajärjestelmä varmistaa, että lehmien saatavilla on jatkuvasti
tuoretta rehua vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä. Järjestelmä toimii

Erottelu

täydellisessä yhteistyössä Astronaut-lypsyjärjestelmän kanssa.
Laidun 1

Laidun 2
Laidun 3

LAIDUNTAVAN LEHMÄN SEITSEMÄN
ETUOIKEUTTA (”COW SIGNALS DIAMOND®”)

Rehu

Vesi

Miten voimme huolehtia lehmän terveydestä ja
elinikäisestä tuottavuudesta? Kun haluamme lisätä
eläinten terveyttä ja hyvinvointia, meidän on otettava
huomioon laiduntavan lehmän seitsemän etuoikeutta
(”Cow Signals Diamond®”): riittävästi vettä, valoa, tilaa,

Tila

Valo

Terveys

rehua, lepoa ja ilmaa sekä hyvä terveys. Jos esimerkiksi
navetassa on liian täyttä ja odotusajat lypsylle ja
ruokintapöydälle ovat pitkät, lehmille jää tutkimusten
mukaan vähemmän aikaa syömiseen ja lepäämiseen.
Lepo

Ilma

© copyright cowsignals.com, Alankomaat
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Lely Astronaut A4
-robottilypsyjärjestelmä

KOLME TÄRKEINTÄ
SYYTÄ MIKSI

Lehmän ehdoilla

Erinomainen maidon
laatu

Olemme sitoutuneet tekemään robottilypsystä
menestyksen myös sinun tilallasi
Lely toi yli 20 vuotta sitten markkinoille maailman ensimmäisen lypsyrobotin:
Lely Astronaut -robotin. Olemme kehittäneet järjestelmää sen jälkeen monin
tavoin. Nykyiset Astronaut-mallit perustuvat silti samoihin hyviksi koettuihin
periaatteisiin. Lely Astronaut parantaa elämänlaatuasi ja turvaa samalla eläinten

Enemmän tietoa

hyvinvoinnin sekä varmistaa investointisi tuottavuuden. Hyödyt lisäksi ainutlaatuisista
tuotannonhallintavälineistä, joilla voit esimerkiksi valvoa maidon laatua ja seurata
yksittäisten lehmien tai koko karjan rehuhyötysuhdetta.

10

11

Lely Astronaut A4

Järjestelmä toimii

lehmän
ehdoilla

Emme ole halunneet automatisoida vain lypsytapahtumaa, vaan
Lely on suunnitellut koko järjestelmän lehmän ehdoilla. Olemme
halunneet tällä tavoin varmistaa, että lehmät haluavat tulla
lypsetyiksi järjestelmässä. Ainutlaatuinen robottikäsivarsi sekä
I-ﬂow-konsepti, jossa lehmän on helppo tulla robottiin ja poistua
siitä, ovat hyviä esimerkkejä tästä strategiasta.

Optimaaliset olosuhteet esteettömässä
ympäristössä
Robottilypsy poikkeaa perinteisestä lypsystä monella tapaa. Yksi tärkeä erottava
tekijä on se, että lehmät voidaan lypsää paremmin niiden lajityypillistä
käyttäytymistä vastaavalla tavalla. Jotta tästä saatava etu voidaan hyödyntää
mahdollisimman tehokkaasti, Lely tutkii jatkuvasti mahdollisuuksia luoda ympäristö,
jossa lehmä voidaan lypsää ihanteellisissa olosuhteissa mahdollisimman
esteettömästi.

Enemmän lypsykäyntejä
Lely Astronaut A4 -järjestelmässä lypsykarsinan mullistavin ominaisuus on
suunnittelemamme kulkureitti – I-flow-konsepti. Lehmät siis kävelevät suoraan
lypsyrobottiin ja siitä pois tekemättä käännöksiä. Robottiin kulku on lehmälle
helppoa, minkä ansiosta lehmä oppii nopeasti käymään lypsyllä. Tämä lisää
lehmäliikennettä ja robotin kapasiteettia.

150 KG ENEMMÄN MAITOA PÄIVÄSSÄ
Tilanteen selkeyttämiseksi Lely laati vertailevan
tutkimuksen, jossa tuhansia I-flow-robotteja verrattiin

+4%

KAPASITEETTI

EI I-FLOW

I-FLOW

tuhansiin aiempiin robottimalleihin, joissa ei ole käytössä
I-flow-konseptia. Tärkein johtopäätös oli, että
lypsykäyntiin kuluva aika oli lyhentynyt miltei 4 prosenttia

”Meillä oli yksi jääräpäinen lehmä,
joka oli aina vietävä erikseen robottiin.
Nyt kuitenkin – Astronaut A4-robotin
entistä avaramman lypsykarsinan
ansiosta – myös se käy robotissa
säännöllisesti omasta tahdostaan.
Se käy siellä jopa liian usein!”

lehmän jokaista käyntikertaa kohden. Entistä lyhyempi
käsittelyaika vaikuttaa suoraan lypsyrobotin kapasiteettiin.
120 lehmän tilalla tuotantokapasiteetti kasvaa 150 kg
päivää kohden.

Lyndon Williams, Wales, Iso-Britannia
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Lely Astronaut A4
LELY ASTRONAUT -ROBOTTIKÄSIVARREN
KYMMENEN ETUA
1. Lehmän luonnollista käyttäytymistä tukeva rakenne.
2. Vedinkupit sijaitsevat suojassa käsivarressa.
3. Tehokas puhdistus ja stimulointi.

Ainutlaatuinen
Lely Astronaut
-robottikäsivarsi –

4. Nopea vetimien paikannus.
5. Yksilöllisesti mukautettu lypsy dynaamisella
tykytyksellä.
6. Jouheva lypsy ilman turhia käsivarren liikkeitä.
7. Tarkat maidonlaadunmittaukset lähellä utaretta.
8.	 Vedinkuppi ei joudu koskaan lattialle.
9. Tarpeettomien liikkeiden ehkäiseminen säästää
energiaa.
10.	Tukeva rakenne ja kestävät materiaalit.

lähellä toimintaa

Lely Astronaut -käsivarsi on ainutlaatuinen ja hyväksi todettu konsepti. Käsivarsi on koko lypsyn ajan
lehmän alapuolella ja hallitsee koko lypsyprosessia. Miltei kaikki anturit sijaitsevat käsivarressa, minkä
ansiosta mittaus voidaan tehdä tarkasti jo lähellä utaretta.

Nopea kiinnitys ilman tarpeettomia
liikkeitä
Vedinkuppien kiinnitysnopeus ja tarkkuus on ratkaisevan
tärkeä tekijä robotin kapasiteetille. Lelyn kehittämä
vedinten paikannusjärjestelmä TDS (teat detection
system) käyttää kolmikerroksista skannaustekniikkaa,
jolla vedinten paikannus tapahtuu nopeasti ja tarkasti.
Järjestelmän ansiosta käsivarsi ei tee tarpeettomia
liikkeitä, vedinkupit kiinnitetään hellävaraisesti ja kiinnitys
onnistuu nopeasti kaikentyyppisiin utareisiin.

Kestävä rakenne
Käsivarren tukeva, paineilmatoiminen rakenne varmistaa,
ettei käsivarsi vahingoitu, vaikka lehmä sattuisi astumaan
sen päälle.
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Innovaatiot, jotka todella

kannattavat
Joustavuus navetan suunnittelussa

Yksilöllinen lypsy

Keskusyksikkö on tärkeä osa Lely Astronaut A4

Lelyn MQC-maidonlaadunvalvontajärjestelmä tuottaa

-robottilypsyjärjestelmän moduulirakennetta. Se sisältää

tietoja, joiden perusteella Lely 4Effect -tykytin tarjoaa

alipaine- ja pesujärjestelmän kahta robottia varten.

mahdollisuuden dynaamiseen tykytykseen

Keskusyksikkö voidaan asentaa erilleen niin, että kahden

neljänneskohtaisesti. Näin lehmä saa yksilöllisen

robotin kokoonpanossa robottien välinen etäisyys voi olla

käsittelyn ja lypsy mukautetaan tarpeen mukaan.

jopa 30 metriä.

Vapaus ja nopea vetimien
paikannus

I-flow-konsepti helpottaa
liikkumista
I-flow-konseptin ansiosta lehmä voi kävellä suoraan

Hyvä käyntitiheys robotissa kertoo siitä, että lehmät eivät

sisään robottiin ja poistua siitä kääntymättä missään

arastele astua Lely Astronaut -lypsyrobottiin. Onnistumiseen

vaiheessa. Se helpottaa liikkumista ja lyhentää siten

on vaikuttanut paljon lypsykarsinan avaruus, jonka ansiosta

oppimisaikaa, mikä lisää lehmäliikennettä.

lehmällä on paljon tilaa lypsyn aikana.
Kolmelta sivulta avoimen lypsykarsinan tarkoituksena ei
ole pitää lehmää kiinni. Lehmän liikkeitä seurataan
3D-kameralla, joka ohjaa käsivarren asentoa ja varmistaa
nopean vetimien paikannuksen, vedinkuppien
kiinnityksen ja vedinkuppien irrotuksen.

PAREMPI PUHDISTUS JA
STIMULOINTI HARJOILLA.
Tutkimuksen mukaan ainutlaatuiset vastakkain pyörivät
harjat – tarkasti liikkuvassa käsivarressa – puhdistavat ja
stimuloivat vetimet jopa 40% tehokkaammin kuin
perinteiset ratkaisut.

”Valitsimme Lelyn pohjimmiltaan siitä
syystä, että robottikäsivarsi on hyvin
yksinkertainen käyttää. Esimerkiksi
vedinkuppien narut estävät kuppeja
putoamasta lattialle.”

+40%

PUHDISTUS JA STIMULOINTI

Jens Jensen, Tanska

16

17

Lely Astronaut A4

välitämme

Me
maidosta

HELLÄVARAINEN TAPA SIIRTÄÄ MAITO
Maito puhalletaan tilasäiliöön paineilman avulla ilman
maidon rakennetta muokkaavia juoksupyöriä.

Lely tutkii jatkuvasti mahdollisuuksia tuottaa huippulaatuista maitoa parhaalla tavalla.
Tämä pätee esimerkiksi antureihin, innovatiiviseen ja ainutlaatuisen hellävaraiseen
maidon käsittelyyn järjestelmässä ja vetimien puhdistukseen. Lelyn ainutlaatuinen MQCmaidonlaadunvalvontajärjestelmä auttaa sinua toimittamaan aina ensiluokkaista maitoa.
VEDINKUPIT PUHDISTETAAN HÖYRYLLÄ
JOKA LYPSYN JÄLKEEN

Vertaansa vailla oleva
mittaustyökalujen sarja

Tehokas utaretulehdusten seuranta
jokaisella lypsykerralla

Lelyn MQC-maidonlaadunvalvontajärjestelmä on

Utaretulehdusten ehkäiseminen voi säästää paljon rahaa

aikana monentyyppisiä puhdistustehtäviä. Lisävarusteena

rakennettu robottikäsivarren sisään ja toimii aivan

varmistamalla tasaisen maitotuotoksen sekä

saatava Lely Pura -höyrypuhdistusjärjestelmä puhdistaa

utareen vieressä. Järjestelmä valvoo koko lypsyn ajan

vähentämällä hoito- ja työvoimakustannuksia.

vedinkupit kuumalla höyryllä ja huuhtelee ne sitten

maidon laatua neljänneskohtaisesti. Saat järjestelmästä

Lisävarusteena saatava MQC-C mittaa somaattisten

vedellä.

tärkeitä tietoja utaretulehduksista sekä maidon rasva-,

solujen määrää, ja helpottaa näin utareterveyden

valkuais- ja laktoosipitoisuuksista. Tiedot auttavat sinua

hallintaa.

hallitsemaan maidon laatua ja huolehtimaan lehmän

Integroitu järjestelmä mittaa erittäin tehokkaasti

terveydestä. Pystyt reagoimaan poikkeamiin nopeasti ja

somaattisten solujen määrää maidossa lehmän jokaisella

saavuttamaan ihanteellisen maidonlaadun.

lypsykerralla. Järjestelmä kirjaa poikkeamat ja ilmoittaa

Harjat puhdistavat tehokkaasti

Robotin Lelywash-puhdistusjärjestelmä tekee päivän

niistä sinulle. Voit hallita jatkuvasti koko karjan
utareterveyttä pienillä kustannuksilla.

Harjat puhdistavat vetimet liasta ja lannasta, vaikka lika
olisi tarttunut kiinni. Lelyn pesujärjestelmä on ainoa
järjestelmä, jossa harjat puhdistavat myös vetimiä
ympäröivän alueen kuppien asettamista varten sekä
utareen alaosan lähellä vetimiä. Koko järjestelmä
desinfioidaan perusteellisesti jokaisen lehmän jälkeen
ristitartuntojen ehkäisemiseksi.

”Jos veisitte minulta MQC-C-järjestelmän,
joutuisitte ottamaan koko robotin.
En nimittäin tulisi enää toimeen
ilman sitä!”

Wyn Evans, Wales, Iso-Britannia
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tietoa,

Enemmän
enemmän vapautta
Hallitse maitotilaasi Lely T4C
-tuotannonhallintajärjestelmän
avulla

Tietojen yhdistäminen on
tulevaisuutta

Lely T4C (Time for Cows) -tuotannonhallintajärjestelmän

mahdollisuuksia kehittää tilan toimintaa. Kun

avulla voit hallita tilaasi täysin, olitpa sitten navetassa,

maitomäärätiedot yhdistetään automaattisen Lely Vector

toimistossa, pellolla tai kotona. Järjestelmä tietää

-ruokintajärjestelmän jakaman karkearehun määrään, T4C

tarkkaan, mitä navetassa tapahtuu. Se on samalla sekä

kertoo jatkuvasti rehunkäytön tehokkuuden.

Tietojen jakaminen Lely-laitteiden välillä avaa uusia

kirjasto, käyttöjärjestelmä, karjanhoitaja, henkilökohtainen
Päinvastoin, tämä tuotannonhallintajärjestelmä on hyvin

Dynaaminen tuotannonhallinta seuraava askel

helppokäyttöinen.

Seuraava askel tuotannonhallinnassa on lehmäkohtaisesti

assistentti että kouluttaja. Kuulostaako monimutkaiselta?

Lely T4C takaa menestyksen
Yli 20 vuoden aikana kertyneen kokemuksen perusteella
Lely on kehittänyt ainoan erikseen juuri robottilypsyä
varten suunnitellun tuotannonhallintajärjestelmän:
Lely T4C. Se kerää ja kirjaa kaikki Lely Astronaut -robottien
lukuisten antureiden keräämät tiedot. Järjestelmä analysoi
tiedot ja esittää ne selvästi käytännöllisessä muodossa,
mikä auttaa sinua tekemään strategisia ja operatiivisia

mukautuva toiminta. Painopiste siirtyy mahdollisimman
suuren maitomäärän tuottamisesta parhaan
taloudellisen tuloksen saavuttamiseen. Lisävarusteena
saatava DLM-moduuli, mukautuva ruokinta, yhdistää
tuotostiedot maidon ja rehun hintatietoihin. Moduuli
laskee automaattisesti jokaiselle lehmälle optimaalisen
väkirehumäärän sekä optimaalisen lypsyvälin. Jatkuva
seuranta parantaa kustannustehokkuutta.

päätöksiä entistä perustellummin ja nopeammin.

Kehitä toimintaasi; benchmark!

Yhdistä ja hallitse Lely-laitteita

Jos haluat nähdä kehitysmahdollisuutesi, jaa tuloksesi

Lely T4C -tuotannonhallintajärjestelmään yhdistetään
kaikki Lely-laitteet, jotka keräävät tai käyttävät
tietoja. Ne toimivat yhteistyössä. Jos esimerkiksi
yhdistät robottilypsyyn laiduntamisen, Lely Grazeway
-erotteluportti tarkastaa ensin järjestelmästä, saako lehmä

muiden Astronaut-järjestelmiä käyttävien tilojen kanssa.
T4C-järjestelmästä saat jo valmiiksi hyvän yleiskuvan
oman tilasi tuloksista. Muiden tilojen tulosten näkeminen
antaa sinulle kuitenkin erilaisen näkökulman oman tilasi
suorituskykyyn eri osa-alueilla.

poistua navetasta. Jos lehmä on lypsetty äskettäin, T4C
antaa luvan avata portin laitumelle.
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LELY T4C – NYKYAIKAISTA
TUOTANNONHALLINTAA HELPOSTI

Yhdistetyt
Automaattinen Lely Astronaut
-lypsyjärjestelmä

Automaattinen Lely Vector
-ruokintajärjestelmä

laitteet
Lely Cosmix
-ruokintakioski

Lely Grazeway
-laidunnusportti
Lely Calm
-vasikanjuottoautomaatti

Lely Qwes -terveyden- ja
kiimanseurantajärjestelmä

Ainutlaatuisessa Qwes-järjestelmässä lehmän
kaulapantaan asennetaan tunnistin, jonka
perusteella lehmä tunnistetaan. Tunnistimessa
olevan anturin avulla lehmän aktiivisuutta
voidaan seurata. Näin terveysongelmat ja kiima
havaitaan jo varhaisessa vaiheessa.

T4C-laitteet
• T4C - toimiston tietokone.
• T4C – robotin ohjauspaneeli (Manager-malli).
• T4C InHerd – puhelin/tabletti.

Benchmark
Analyysit ja raportit
• Lehmän terveys.
• Maitotuotos.
• Maidon laatu.
• Lehmän aktiivisuus.
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Lely T4C -tuotannonhallintajärjestelmän
benchmarkin avulla voit verrata tilasi
tuloksia muiden tuottajien tuloksiin eri
puolilla maailmaa.

Tietoja Lely Astronaut -järjestelmästä
• Maidon väri (neljänneskohtaisesti).
• Maidon rasva- ja valkuaispitoisuus.
• Maidon laktoosipitoisuus.
• Maidon sähkönjohtavuus
(neljänneskohtaisesti).
• Maidon lämpötila.
• Somaattisten solujen määrän luokittelu
lehmäkohtaisesti.
• Lehmän paino.
• Maitotuotos.
• Rehun syönti.
• Rehujäännös.
• Lypsyaika/tyhjälypsyaika.
• (Maks.) lypsynopeus.
• Lypsyjen määrä.
• Ohikulkujen määrä.

Tietoja Lely Qwes -kaulapannoista
• Märehtimisminuutit.
• Lehmän aktiivisuus.
Tietoja Lely Cosmix -ruokintakioskista
• Rehun syönti.
• Rehujäännös.
Tietoja Lely Vector -ruokintajärjestelmästä
• Syötetyn karkearehun määrä ryhmittäin.
• Rehuhyötysuhde.

Tietoja Lely Grazeway -laidunnusportista
• Edellisestä lypsystä kuluneen ajan
perusteella lehmä ohjataan tietylle
alueelle.
• Asiakkaan tarpeiden ja tilan asetusten
perusteella lehmä ohjataan tietylle
alueelle.
Tietoja Lely Calm
-vasikanjuottoautomaatista
• Juotu maitomäärä.
• Paino.
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Toimistosta

SAATAVILLA OLEVAT LELY T4C INHERD
-TYÖKALUT

lähemmäs
lehmiä

Me Lelyllä olemme sitä mieltä, että tuottajien tulisi työskennellä suurimman osan ajasta

FarmSetup
Luo ja muokkaa käyttäjätilejä ja työvuoroja
tilalla.
Today
Tarkista tehtävät, jotka on tehtävä tänään.

HowTo
Tarkista, kuinka tehtävä tulisi tehdä.

lähempänä lehmiä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Maatilan tuotannon hallinta ei ole
toimistotyötä; siksi Lely T4C -järjestelmässä on kaksi käyttöliittymää. PC-liittymää käyttämällä
voit tarkastella täydellistä yleiskuvaa isolla näytöllä ja tehdä strategisia päätöksiä. Mobiilissa

SystemToday
Tarkista Lely-laitteiden ennakoivat
huoltotyöt, jotka on tehtävä tänään.

InHerd-liittymässä strategiset tiedot esitetään käytännön toimintaa tukevassa, pelkistetyssä
muodossa. Näin saat käyttöösi työkalut, joita tarvitset tarkistusten, toimenpiteiden ja

Cow

parannusten tekemiseen. Aina ja kaikkialla.

määritä oikeat toimenpiteet.

Tarkista tiedot yksittäisistä lehmistä ja

FarmNotes

Tarkista, toimi, kehitä... valmis!

Vaihda tietoja nopeasti ja tehokkaasti

Lely T4C InHerd on mobiilikäyttöä varten suunniteltu

muiden InHerd-käyttäjien kanssa tilalla.

työkalujen yhdistelmä. T4C InHerd -liittymä auttaa sinua
tarkistamaan eniten huomiota vaativat kohteet: hallintaa

Signals

poikkeamien perusteella.

Saat signaalin, kun robotti keskeyttää lypsyn.

Se auttaa sinua toimimaan juuri oikein ohjaten tekemään
oikeat asiat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Voit
saavuttaa entistä parempia tuloksia, kun saat tarkkaa
palautetta tilasi suorituskyvystä. Työ tehostuu ja voit olla
entistä rauhallisemmalla mielellä.

Entistä tehokkaampi ajankäyttö

FarmBeats

”Lely T4C InHerd on auttanut minua
muuttamaan päivittäisiä rutiinejani ja
tehostanut merkittävästi työskentelyäni.”

Tarkista karjan ja lypsyrobottien toiminnan
tehokkuus.

Maanviljelijöille kokopäivätyö ei tarkoita työtä kello
yhdeksästä kello viiteen. Sen vuoksi Lely T4C ei vaivaa
turhilla tiedoilla. Lelyn pitkä kokemus robottilypsystä
on opettanut mitä tietoja milloinkin tarvitaan. Lely T4C
-järjestelmän tuottamat tiedot ovat kehittyneet
kiinnostavista lisätiedoista liiketoiminnalle keskeisen
tärkeiksi tiedoiksi. Järjestelmän tuottamien tietojen
ansiosta tiedät tarkalleen, mitä sinun on tehtävä. Näin
sinulle jää enemmän aikaa myös asioihin, jotka on vain
mukava tehdä. Työn iloa!
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Geeske van de Streek, Alankomaat
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TEE TYÖTÄ ENTISTÄ JÄRKEVÄMMIN!
Karjasta tunnetusti keskimäärin 20 prosenttia vaatii 80
prosenttia työajasta. Siksi on hyvä tietää, että karjaa
on mahdollista hallita vain kymmenellä klikkauksella
per lehmä tuotoskauden aikana. Järkevästi suunniteltu
pohjaratkaisu ja oikeanlainen eläinliikenteen ohjaus,
erottelu ja hoito ovat edellytys tälle. Kun luot loogisen
työnkulun Astronaut-lypsyrobotin ympärille, robotista on
apua myös muussa kuin lypsämisessä.

Ummessa

Rokotus

Sorkkahoito 1

Sorkkahoito 2

Poikiminen

Tiineystarkastus

Navetan toiminnallinen
suunnittelu on osa

tasapainoista

Siemennys 1

”Erinomainen tuotos perustuu suureksi
osaksi järjestelmällisyyteen ja rutiineihin,
jotka ovat menestyksekkään maatilan
johtamisen salaisuus.”

Työn sujuvuus robottilypsyssä

Lely on kehittänyt robottilypsyä ja robottilypsytilojen tuotannonhallintaa yli kahden

Erityisesti robottilypsyä varten suunnitellut työrutiinit

vuosikymmenen ajan. Tänä aikana meille on kertynyt laaja kokemus navettojen
sekä viljelijän että lehmien elämää.
Uusi rakennus mahdollistaa navetan mukauttamisen kokonaan tuotannonhallinnan ja

Ensimmäinen
lypsy

Siemennys 2

maidontuotantoa

pohjaratkaisuista. Robottilypsyyn ja tilan päivittäiseen hallintaan suunniteltu navetta helpottaa

Tuore

antavat sinun ja työntekijöidesi käyttöön tarvittavat
työkalut. Hyvä pohjaratkaisu, tarkkaan harkitut rutiinit ja
Alberto Beunza, Espanja

hyvä järjestys voivat tehostaa työskentelyä merkittävästi.
Prosessi

Tehtävät

Työ

Rutiinit

karjan vaatimusten mukaan. Lely tarjoaa tukea pohjaratkaisun optimointiin suunnittelu- ja
rakennusvaiheessa.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ostosopimus

Neuvonta navetan
pohjaratkaisusta

Robottilypsyn
tuotannonhallintakoulutus

T4C:n valmistelu

Tarkista: rakenne
ja logistiikkasuunnitelma

Neuvonta ruokinnasta
ja karjanhallinnasta

Alkuinnostuksesta

menestyvään
robottilypsyyn

”On välttämätöntä, että asiantuntija-apua
on saatavilla siirtymäjakson aikana, jotta
asiat sujuvat joustavasti ja apua saa heti,
kun sitä tarvitaan.
Lelyn järjestelyt olivat erinomaiset tässä
suhteessa.”

Tehokkaasti toimivalla maitotilalla on keskityttävä tärkeisiin tekijöihin, kuten ruokinnan,
karjan, jalostuksen ja ihmisten hallintaan. Tärkeitä kysymyksiä voivat olla esimerkiksi:
Miten eläinliikenne toimii navetassa parhaiten? Miten sato korjataan ja varastoidaan?
Mitä taitoja tuotannonhallinta vaatii ja mitä osaamista työntekijöiltä vaaditaan?
Tobias Wagner, Saksa

Tällä sivulla olevassa aikajanassa on esitetty onnistuneen projektin eteneminen.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Tarkista: toimitussisältö
ja koulutus

Lypsämisen aloitus

T4C:n käyttö- ja
hallintakoulutus

Etätuki ja -ohjeet

Tarkista tyytyväisyystaso

Analysointi ja neuvot
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olemassa

Olemme
maitotiloja varten

Lelyn juuret ovat maatilalla. Tiedämme, millaista on nousta varhain joka aamu ja työskennellä
monta tuntia navetassa, jotta lehmät varmasti saisivat parhaan mahdollisen hoidon.
Ymmärrämme, miten teet työtä ja miksi. Olemme sitoutuneet tekemään robottilypsystä
menestyksen myös sinun tilallasi!

Palvelua pulttien ja
ohjelmistojen lisäksi
Lelyn asiantuntijat, joilla on käytännön kokemusta
työstä maatiloilla, auttavat kehittämään tilasi
tuotannon mahdollisimman tehokkaaksi. Näin
saat kaikki irti Lelyn tuotteista ja palveluista. Lelyn
intohimoinen suhtautuminen innovaatioihin ei
rajoitu tuotteidemme teknisiin ominaisuuksiin.
Suhtaudumme samalla intohimolla tilasi
kaikkien käytännön yksityiskohtien ja hallinnan
kehittämiseen.

Lely Center -konsepti –
erikoistunut ja asiantunteva
Lely Group on luonut Lely Center -konseptin
varmistaakseen Lely-tuotteiden ammattimaisten
myynti- ja huoltopalvelujen paikallisen saatavuuden
eri puolilla maailmaa. Vakuutamme, että kaikki
huoltoasentajamme ovat perillä uusista tekniikoista.
Koulutamme asentajia ja testaamme heidän
osaamistaan vuosittain Lely Academy -ohjelman
mukaisesti. He ovat palveluksessasi vuorokauden
ympäri kaikkina viikonpäivinä.

”Tuote on vain niin hyvä kuin ihmiset sen
takana ovat. He auttavat sinua, ja sen
Lelyn asentajat juuri tekevät.
Meiltä on kysytty, oliko vaikea
päättää, minkä merkkisen robotin
valitsemme. Valinta ei ollut meille vaikea,
koska näimme sen intohimon, jolla
Lely suhtautuu robotteihin.”

Steve ja Lori Dockendorf, Yhdysvallat

30

31

Lely Astronaut A4

Tarjoamme sinulle

alhaisimmat

käyttökustannukset

Alhaiset huoltokustannukset
Astronaut-robottilypsyjärjestelmä vaatii enintään neljä
huoltokäyntiä vuodessa. Järjestelmän moduulirakenne
helpottaa huoltotehtävien suorittamista. Ainutlaatuinen
huoltosopimus: voit solmia huoltosopimuksen
lypsykäyntien määrän perusteella tai valita täyden
huoltopaketin.

Vähemmän vettä
Lattiaa ei tarvitse pestä, koska vedinkupit eivät pääse

Olemme tietoisia, että Lely Astronaut -lypsyrobotti on merkittävä investointi, mutta pelkän
ostohinnan lisäksi asiaa kannattaa kuitenkin tarkastella laajemmin. Hankintakustannusten
lisäksi myös tulevien vuosien kustannuksilla on merkitystä.

Kestäväksi todettu rakenne
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putoamaan lattialle, eikä vetimien pesuun harjalla tarvita
vettä. Lely Astronaut kuluttaa näin vähemmän vettä.

”Lely Astronaut -robotti tehostaa veden,
pesuaineen, sähkön ja rehun käyttöä
merkittävästi.”

Vähemmän liikkeitä, vähemmän
energiaa
Energiaa säästyy, kun robottikäsivarsi ei tee turhia

Lelyn tuotteissa käytetään parhaita saatavilla olevia

Suunniteltu toimimaan
luotettavasti

materiaaleja, minkä lisäksi kuluvien osien määrä on

Lelyn on jatkuvasti parantanut rakenteita ja

todella kestävän ja pitkäikäisen. Lely säästää lisäksi

rajoitettu minimiin. Nämä varmistavat Lelyn tuotteiden

komponentteja ja niihin käytetty teknologia on

paljon energiaa käyttämällä lypsyroboteissa yhtä

pitkän käyttöiän ja jälleenmyyntiarvon säilymisen.

suunniteltu varmistamaan tuotteiden luotettava toiminta

paineilmajärjestelmää. Lisäksi samaan järjestelmään

Lely Astronaut -roboteista saadun ensimmäisen 20

jatkuvassa käytössä. Joillekin robotin komponenteille,

voidaan yhdistää erotteluportit ja muut karjanhoitoon

vuoden käyttökokemuksen perusteella robottien arvo

kuten alipainepumpulle ja laserille, on myönnetty viiden

liittyvät laitteet navetassa.

voidaan taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna kirjata

vuoden takuu. Robotin rungolla on kymmenen vuoden

poistoihin 15 vuoden jakson aikana.

takuu.

liikkeitä vedinkuppien kiinnittämisen ja irrottamisen
aikana. Tämä tekee Astronaut-robotin käsivarresta

Jean-Philippe Côté, Kanada
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Lely Finance –

luotettava,

turvallinen ja joustava
rahoitusvaihtoehto

Asiantuntijamme ovat valmiita tarjoamaan sinulle rahoitustuotteita ja -palveluja, joita tarvitset
tavoitteidesi saavuttamiseen ja kilpailukykysi säilyttämiseen. Lely Finance tarjoaa sinulle
mahdollisuuden hankkia alan innovatiivisimmat laitteet rahoitusratkaisulla, joka räätälöidään
tilaasi varten.

Joustava rahoitus

Tärkeimmät edut

Lely Finance tarjoaa laajan valikoiman rahoitus-

• Alhaiset kuukausimaksut.

ja leasingvaihtoehtoja, jotka on suunniteltu

• Verohyöty.

vastaamaan tilasi toiminnallisia tarpeita ja kassavirtaa.

• Taseen ulkopuolinen rahoitus.

Voit sopia rahoituksesta Lely-myyjäsi kanssa

• Uusin tekniikka aina käytettävissä.

rahoitusasiantuntijoidemme antamien luotettavien

• 100%:n rahoitusosuus.

neuvojen perusteella.

• Pääomaa säästyy.

Osamaksurahoitus

• Kiinteät maksut.
• Ei syö vakuuksia (robotti toimii vakuutena).

Jos haluat hankkia Lely robotin omaksi, mutta etsit tapaa

• Joustavuus.

jakaa investointikustannukset pitkälle ajanjaksolle, valitse

• Osto- ja uusintavaihtoehdot.

osamaksurahoitus. Sopimusjakson päättyessä omistat
laitteen kokonaan. Laite toimii vakuutena rahoituksen
ajan.

Lypsypalvelu
Jos et halua maksaa käsirahaa etkä sitoa pääomaa, saat
uusimman tekniikan käyttöösi lypsypalvelusopimuksella,
jolloin maksat vain kuukausivuokran laitteen käytöstä.
Sopimusjakson päättyessä voit joko uusia sopimuksen,
pidentää nykyisen sopimuksen voimassaoloaikaa tai ostaa
käytössäsi olleen tuotteen omaksi.

”Rahoitusratkaisun ansiosta tiedän,
kuinka suuri kuukausimaksuni on
seuraavan kymmenen vuoden ajan.
Korkokustannukset ovat kiinteät
eikä minun tarvitse huolehtia
hinnanvaihteluista.”

LELY TAURUS, HOUKUTTAVA VAIHTOEHTO
Lely Taurus Certified -ohjelmassa myydään käytettyjä
Astronaut-lypsyrobotteja, joiden käyttöhistoria
PÄIVITETTY

VALMIS MONIEN
VUOSIEN KÄYTTÖÖN SERTIFIOITU

TAKUU

tunnetaan, jotka voidaan päivittää vastaamaan uuden
omistajan toiveita ja jotka ovat valmiita lypsämään
vuosien ajan. Ohjelman robotit on tarkastettu ja testattu
perusteellisesti ja niille myönnetään vuoden takuu.

34

Sander Bouma, Alankomaat
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5

6

Valikoima Lelyn kehittämiä

parannuksia

nykyaikaiseen
maidontuotantoon
1

1	Automaattinen Lely Vector
-ruokintajärjestelmä.

7

7	Lely Grazeway -laidunnusportti.
8	Lely Calm -vasikanjuottoautomaatti.

2	Automaattinen Lely Juno -rehunsiirtäjä.

9	Lely Commodus -parsi.

3	Lely Cosmix -ruokintakioski.

10	Automaattinen Lely Walkway

4	Lely Discovery -puhdistusrobotti.
5	Lely L4C - Light for Cows
(valaistusjärjestelmä).

8

-sorkkakylpyallas.
11	Lely Luna -harja.
12	 Lely-nurmikoneet.

6	Lely-hoitokarsina.

2

36

3

9

4

11

10

12

37

Lely Astronaut A4

sinulle
ja maatilallesi?
Mikä on tärkeää

Me Lelyllä tiedämme, että maitotilat ovat kaikki erilaisia. Maitotilasi on
yksilöllinen, aivan kuten sinä ja asettamasi tavoitteet. Moderni maidontuotanto
voi olla monimutkaista liiketoimintaa, mutta päivän lopuksi tankissa on oltava
maitoa.
Mieti hetki tilannettasi. Kuvittele, miten tilasi toimisi parhaalla mahdollisella
tavalla. Lely Astronaut -järjestelmän kokoonpano voidaan määrittää
vastaamaan tilasi yksilöllisiä tarpeita asettamiesi tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkenna
hedelmällisyyteen
HEDELMÄLLISYYS-VAIHTOEHTO

Maatilan tuotannonhallinta

Huolehdi
utareterveydestä

LEHMÄN TERVEYS
-VAIHTOEHTO

UTARETERVEYS-VAIHTOEHTO

Laadukas maito on peräisin

Huolehdi tärkeimmästä

edellyttää, että lehmät

terveistä utareista. Ota selvää

omaisuudestasi: lehmistä.

poikivat tasaisesti. Ota

Terveet lehmät säästävät rahaa

käyttöösi työkalut lehmien
tiinehtymisen varmistamiseksi.
Paranna kiimantarkkailua

kustannusten pienentyessä

oikean siemennysajankohdan
löytämiseksi ja siementämällä ne
oikeaan aikaan. Nämä lisäävät
karjasi tiinehtymistä ja säästävät
kustannuksia.

utareterveydestä ja selvitä
tarkkaan, milloin on syytä ryhtyä
toimiin. Tuhoa bakteerit ja estä

sekä aikaa, minkä lisäksi ne

ristikontaminaatio ennen jokaista

tuottavat enemmän maitoa.

ja lehmien tiinehtymistä
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Tunne
karjasi

lypsykertaa. Hallitse utareterveyttä

Hallitse lehmien terveyttä
entistä paremmin ja tee oikeat

ja vähennä kustannuksia.

Kasvata
maitotuotosta

Hallitse
rehuhyötysuhdetta

MAITOMÄÄRÄN LISÄÄMINEN
-VAIHTOEHTO

Saadaksesi parhaan mahdollisen
hyödyn tuotantokapasiteetista,
tulee olemassa olevaa tietoa
ja laitteita käyttää sujuvasti.
Tilaneuvonnan tuella varmistat
optimaalisen tuotantokapasiteetin
hyödyntämisen. Kasvata robotin
kapasiteettia 10-15 % ja optimoi

päätökset kehittyneiden anturien

maidontuotanto. Näin lypsät

ja helppokäyttöisten tietojen

enemmän maitoa.

REHU-VAIHTOEHTO

LAIDUNNUS-VAIHTOEHTO

Ruokintakustannus on maitotilan

Laiduntaminen on lehmille

suurimpia kustannuseriä.

luonnollisin tapa ruokailla.

Huolehdi, että kaikkien lehmien

Laiduntaminen vaikuttaa

ruokinta vastaa todellista

myönteisesti lehmän hyvinvointiin

tarvetta tuotokseen nähden

ja terveyteen. Lehmät voivat

ja varmista rehuhyötysuhteen

ruokailla terveinä ja tyytyväisinä

hallinta. Hyödynnä mahdollisuus

laitumella samalla, kun hallitset

käyttää yksilökohtaista ruokintaa

täydellisesti maidontuotantoa.

ja yhdistä ruokintaan myös

Laiduntaminen vastaa samalla

nestemäinen lisärehu.

kuluttajien kasvaviin odotuksiin
siitä, että laitumilla käyskentelee

perusteella. Näin varmistat

lehmiä.

tuottavan karjan.

Kuinka tärkeää lehmien poikiminen
on sinulle?

Kuinka tärkeää lehmän terveys on
sinulle?

Kuinka tärkeää utareterveys on sinulle?

Kuinka tärkeää maitomäärän kasvu on
sinulle?

Kuinka tärkeää ruokinta on
sinulle?

< ei tärkeä

< ei tärkeä

< ei tärkeä

< ei tärkeä

< ei tärkeä

tärkeä >

Laidunna
lehmiäsi

tärkeä >

tärkeä >

tärkeä >

Kuinka tärkeää laidunnus on
sinulle?

tärkeä >

< ei tärkeä

tä rk e ä >
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Intohimoinen suhtautuminen maanviljelyyn.
Lely on perehtynyt nykyaikaisten viljelijöiden tarpeisiin pitkän historiansa aikana. Tuotteidemme
kehitystyön lähtökohtana ovat olleet lehmät. Tavoitteenamme on tukea lehmän tuotosta toimittamalla
viljelijöille ja aliurakoitsijoille laitteita ja palveluja nurmenkorjuulaitteista ruokinta-, parsi-, hoito-, lypsy- ja
energiaratkaisuihin. Lisäksi jaamme erikoisosaamista ja kokemusta auttamalla viljelijöitä saamaan kaiken
irti laitteistaan. Lelyn syvällinen tuotantoprosessin tuntemus – nurmesta maitolasiin – on vertaansa vailla
maidontuotannossa.
Lely on sitoutunut tukemaan maanviljelyn kestävää, kannattavaa ja innostavaa kehitystä.

Lely välittää ympäristöstä.

Lähin Lely-jälleenmyyjä

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 ja Welger ovat Lely-ryhmän rekisteröityjä tuotemerkkejä.
Lely pidättää kaikki oikeudet näihin tuotemerkkeihin. Lelyn yksinomaisten oikeuksien rikkomiseksi katsotaan Lelyn omistamien
tuotemerkkien luvaton käyttö, samoin kuin sellaisen tuotemerkin käyttö, joka muistuttaa Lelyn omistamia tuotemerkkejä niin paljon,
että sekaannuksen vaara on ilmeinen tai todennäköinen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä esite on ainoastaan tiedotusta varten, eikä

LHQ.B06416.FI.A

sitä voida pitää myyntitarjouksena. Tietyt tuotteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa ja tuotteet voivat olla erilaisia kuin edellä on esitelty.
Tätä esitettä ja sen osia ei saa kopioida painettuna, kopioina, mikrofi lminä tai missään muussakaan muodossa ilman etukäteen saatua
kirjallista lupaan Lely Holding S.à r.l.- yhtiöltä. Vaikka tämä esite on koottu huolellisesti, Lelyä ei voida pitää vastuullisena, eikä näin ollen
korvausvelvollisena, julkaisussa esiintyvistä virheistä ja puutteista.

www.lely.com

Live Life Lely

