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“Yem �tme sıklığını �k� katına 
çıkarıp ayrıca gece de yem�n 
�t�lmes�n� sağladığımız �ç�n 

�nekler ş�md� daha �y� yem y�yor.”

Yem �tme sıklığının artırılması gerçekten de yapılan 
harcamanın karşılığını ver�yor. Gün �ç�nde ve gece 
boyunca daha sık yem yenmes�n� teşv�k ederek, 
sürünün daha fazla yem tüketmes�n� sağlar. 
Bunun hayvan sağlığı, üreme, süt üret�m� ve ayrıca 
mal�yetler�n�z üzer�nde olumlu b�r etk�s� olur.

Çok m�ktarda hızlı fermende olab�len yem�n tüket�lmes� sonucunda 
rumen pH’sında aşırı b�r düşme olur, bu da subkl�n�k rumen 
as�dozunun şek�llenmes�ne neden olur. L�fl er�n s�nd�r�m�nden 
sorumlu m�kroorgan�zmalar düşük pH sev�yeler�nde etk�s�z 
kalır, bu durumda yem rumenden daha hızlı b�r şek�lde geçer. 

Max�me Auff ra�s
Châteaubr�ant, Fransa

“İk� yıl önce her sabah, öğlen ve akşam 
yem� �tmek �ç�n traktör arkası b�r ek�pman 
kullandık. Juno otomat�k yem �t�c�n�n 
gelmes�yle b�rl�kte, yem �tme sıklığını �k� 
katına çıkardık ve �neklerle �lg�lenmek �ç�n 
daha fazla zaman kazandık. 
Gece boyunca yem� �� �ğ� �ç�n �nekler daha 
�y� yem y�yor. Sanırım Juno’nun ses�, 
�nekler� yem yoluna daha sık gelmeye 
teşv�k ed�yor. Daha az artık yem oluyor 
ve ha� a süt sağım robotuna z�yaret 
sıklığında b�le artış oldu.”

Bu durum, yemden daha az yararlanılmasına neden olur. İy� 
ve dengel� b�r pH sev�yes�n� sağlamak ve yemlerden daha etk�n 
b�r şek�lde yararlanab�lmek �ç�n �nekler�n gün �ç�nde 10 �la 
14 defa yem yemeler� gerek�r. Yem �tme sıklığının ar� ırılması, 
�nekler�n yem yoluna daha sık gelmeler�n� ve yem tüket�mler�n�n 
ar� ırılmasını teşv�k eder. Tekrarlanan bu �ş� otomat�kleşt�rerek, 
yem �tme sıklığını ar� ırırken �şgücü gereks�n�mler�n�z� ve yakıt 
mal�yetler�n�z� öneml� ölçüde azaltab�l�rs�n�z. 

Bu yolla Lely Juno otomat�k yem �t�c�, günler�n�z� daha esnek, 
yemlemey� daha etk�l� ve �şletmen�z� daha başarılı hale get�r�r.

Akıllı yemleme her zaman �şe yarar

Yemleme stratej�n�z, sonuçlarınıza büyük ölçüde etk� eder
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7/24 rasyonun sürekl� hazır 
bulunması
Her �nek �deal rumen sagl�g�, büyüme 
ve üret�m �ç�n gereks�n�m duydugu 
rasyonu y�yeb�lmel�d�r. Yem�n düzenl� 
olarak �t�lmes� �nekler�n yeme her zaman 
er�seb�lmes�n� saglar. Yemleme ve yem 
�tme yem yoluna g�d�p, rumen� tekrar 
doldurmalar� �ç�n �nekler� uyar�r.

İdeal yem alımı
Yemleme, �nekler�n yem yoluna gelmes� 
�ç�n en �y� mot�vasyon unsurudur. Eğer 
yem vagonu �le yemleme yapılıyorsa, 
günde 2-3 defa yemleme yapmak, �ş yükü 
�le opt�mum yem tüket�m� arasındak� en 
�deal dengey� sağlar. Bu da, gün �ç�nde 
yemler�n 6 �la 8 kez �� �r�lmes� gerekt�ğ� 
anlamına gel�r. 

İşç�l�kten tasarruf
Çoğu zaman, �nekler�n gün boyu yeme 
er�ş�leb�lmes�ndek� en büyük etken 
�şç�l�kt�r. Günde üç defa 10 dak�kalık 
yapılan yem �� �rme �şlem�, otomat�k yem 
�� �rme robotu �le �kame ed�ld�ğ�nde  yılda 
en az 180 saat tasarruf sağlanır. Bu, y�lda 
b�r tam zamanl� çal�san�n ayl�k ücret�nden 
daha fazlad�r. Günde 6 kez yem �tme 
uygulamas�na geçersen�z, bu m�ktar �k� 
kat�na ç�kar!

Daha fazla esnekl�k
Tekrarlanan yem �tme �s�n� 
otomat�klest�rerek, gün �ç�ndek� d�ğer 
faal�yetler�n�ze ara vermek zorunda 
kalmadan devam edeb�l�rs�n�z. Ç�ftç�l�k 
becer�ler�n�z�, ç�ftl�ğ�n d�ğer fırsat 
gördüğünüz alanlarında kullanın. 
Örneg�n, mera yönet�m�, sürü yönet�m�, 
üreme yönet�m�, besleme yönet�m�. Bütün 
bunlar, yem �tme �s�n� s�z�n yapman�zdan 
daha değerl�d�r.

“Juno çalışmaya başladığında 
�nekler b�p ses�ne gel�yor.”

Jérôme Auff ra�s, Fransa
120 sağmal �nek ve 400 genç hayvan

Yem �tme sıklığını 
artırmak s�z ve 
�nekler�n�z �ç�n b�rçok 
avantaj sağlar
Otomat�k yem �tmen�n avantajları
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Süt sağım robotunun daha sık kullanımı
Süt sag�m robotu �le b�rl�kte kullan�ld�g�nda 
Lely Juno’ nun sag�m robotunun z�yaret oran�n� 
ar� �rd�g� kan�tlanm�st�r. Daha fazla sağım robotu 
z�yaret�, özell�kle daha çek�ngen olan ürkek �nekler 
�ç�n daha yüksek süt üret�m� demekt�r. Ek olarak, 
süt sağım robotu daha ver�ml� kullanılır ve sağım 
�ç�n daha az sayıda �neğ�n toplanması gerek�r.

Daha az stres
Inekler gruplar hal�nde yem yer, d�nlen�r 
ve dolasırlar. Yem sınırlı veya er�s�lmes� zor 
oldugunda stres ve saldırganlık görülür. 
Ürkek �nekler, dom�nant �nekler d�nlenmeye 
geçene kadar yem yemek �ç�n bekleyecekt�r. 
Bu hayvanlar genell�kle daha hızlı ve daha az 
yerler. Bu durum, probleml� hayvan sayısını 
ar� ırır. Her zaman yeterl� m�ktarda er�s�leb�l�r 
lezzetl� yem olursa, yem k�l�tler�n�n daha az 
sayıda olmasının etk�ler�n� sınırlandırırsınız.

Yem seçme ve artık yem
Yem �tme �şlem�n�n daha sık yapılması yem 
tüket�m�n� uyarır ve artık yem m�ktarını azaltır. 
İnekler�n yem� seçmek �ç�n daha az fırsatı 
olacağından, yenen rasyon opt�m�ze ed�len rasyona 
hemen hemen eş�t olur. Yen� yem� dağıtmadan önce 
%3 �la 5 oranında atık yem olmasını hedefl ey�n. 
İnekler %5 �la 10 oranında artık yem varken yen� 
yem �ç�n bekl�yorsa, yem�n karışım kal�tes�nde veya 
lezzet�nde b�r sorun olab�l�r. Kötü yem artıkları 
çöptür ve atılmaları gerek�r.

İy�leşt�r�lm�ş hayvan sağlığı
Süt �nekler�n�n enerj� gereks�n�mler�n�n %50-70’� 
karbonh�dratlar�n fermantasyonu sonucu 
oluşan uçucu yag as�tler�nden gel�r. L�fl er�n 
s�nd�r�m�nden sorumlu m�kroorgan�zmalar 
düsük pH deger�nde etk�s�zd�r. Küçük m�ktarda 
çok say�da ögün, �nekler�n yed�kler� yemden daha 
�y� yararlanmalar�n� saglayarak rumen pH’sının 
daha yüksek ve dengel� olmasına neden olur. Sık 
yem �tme, daha sık yem yemeler� �ç�n �nekler� 
uyarır ve yemden en �y� şek�lde yararlanmalarına 
yardımcı olur.

Otomat�k yem �tmen�n d�ğer avantajları
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Gönül rahatlığı
Günlük faal�yetlerde gönül 
rahatlığı en öneml� şeyd�r. 
Bu, çalışanlara, mak�nelere 
ayrıca h�zmet ve destekte 
�st�krarlı b�r ortağa 
güveneb�lmek anlamına gel�r. 
Lely Juno’nun arkasında 
güveneb�leceğ�n�z b�r ş�rket 
olduğunu b�lmek �y�d�r.

Sert�f�kalı tekn�syenler
Bölgen�zdek� Lely Center 
aracılığıyla, Lely'n�n sert�f�kalı 
tekn�syenler�nden kolayca h�zmet 
alab�leceks�n�z. Mükemmel b�r 
kurulum yapılmasını sağlar, 
arzu ed�len rotaları ayarlar 
ayrıca uzun ve sorunsuz b�r 
kullanım ömrü �ç�n doğru serv�s 
h�zmet�n� sunarlar.

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

“Serv�s mühend�sler�nden çok 
anlaşılır b�r açıklama aldık.”

W�m W�jnhout, Hollanda - 200 sağmal

Bölgesel b�lg� b�r�k�m� 
ve deney�m
Ayrıca, bölgen�zdek� Lely 
Center’ın Ç�ftl�k Yönet�m� 
danışmanlarından b�lg�, yardım ve 
destek de alab�l�rs�n�z. Juno’nuzun 
ç�ftl�ğ�n�z�n üretkenl�ğ�n� ve 
karlılığını opt�m�ze etmedek� rolünü 
oynamasını sağlarlar.

Süt ç�ftç�l�ğ� kanımızda var
Lely personel�n�n b�rçoğu, ç�ftç�l�kten 
gelmekted�r. Ç�ftl�kler�n nasıl �şled�ğ�n� 
b�l�r, eğ�t�m alır ve bu b�lg�ler üzer�nden 
test ed�l�rler. Hem yen� hem de mevcut 
müşter�lere destek olmak �ç�n gereken 
güven�l�rl�k ve uzmanlığa sah�pt�rler. Yerel 
tekn�syenler ve danışmanların bölgen�zde 
kurulu d�ğer s�stemlerle �lg�l� çok fazla 
deney�mler� olduğu �ç�n en son gel�şmelere 
hak�m olurlar.

Süt sığırcılığı otomasyonunda 
en deney�ml�
Lely, süt sığırcılığı otomasyonunda 
pazarın l�der�d�r. Otomat�k yem �tme 
konusunda Juno �le 10 yıldan fazla 
ayrıca Lely Vector otomat�k yemleme 
s�stem� �le 5 yıllık b�r deney�m kazandık. 
Tüm bu b�lg�ler bu üçüncü nes�l Juno’yu 
gel�şt�rmek �ç�n kullanıldı. 
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Çalışma şekl�
Lely Juno, yem yolunda otomat�k olarak 
hareket eder, dolayısı �le yem k�l�tler�n� 
tak�p eder. Mak�nen�n alt kısmında zem�n 
üzer�nde hareket eden döner yüzey, kaba 
yem� yem k�l�d�ne doğru �ter. Ağır beton b�r 
blok, yem �t�c� robotun ‘gövdes�n�’ oluşturur 
ve mak�nen�n yem� �tmek �ç�n yeterl� 
kütleye sah�p olmasını sağlar.

Düşük enerj� tüket�m�
Yem yolunda duvara veya zem�ne monte ed�leb�len 
şarj �stasyonu, her b�r yemleme rotası �ç�n 
başlangıç ve varış noktası olarak �şlev görür. 
Juno hızlı ve kolay şarj olur ve son derece enerj� 
ver�ml� olan motoru yılda 102 Kwh gerekt�r�r. Bu 
özell�k, traktörle yem �tme �le karşılaştırıldığında 
çok yüksek m�ktarda yakıt tasarrufu sağlar ve 
ahır �ç�ndek� CO2 em�syonları üzer�nde olumlu b�r 
etk�s� vardır.

Lely Juno

Yem tüket�m�n� arttırmak 
h�ç bu kadar kolay 
olmamıştı

Yem� kend� başınıza �tmek artık geçm�ş-
te kaldı. Lely Juno’yu kullanarak, yem 
�tme sıklığını artırab�l�r, �şç�l�k ve enerj� 
mal�yetler�n�z� azaltab�l�rs�n�z.

Güvenl�k
Lely Juno, ahır �ç�nde kolayca er�ş�leb�len 
yem yolunda hareket eder. Bu nedenle, 
güvenl�k çok öneml�d�r. Sonuç olarak, yem 
�t�c�de b�r çarpma algılayıcı bulunur. Bu, 
yem �t�c�n�n b�r engele çarpar çarpmaz 
durmasını sağlar.

Her t�p ahıra uygun tasarım
Lely Juno bağımsız b�r mak�ne olduğu �ç�n, 
ahır �ç�nde nad�ren değ�ş�kl�k yapılması 
gerek�r ve bu ürün neredeyse her t�p ahırda 
kullanılab�l�r. Lely Juno’nun her t�p yem 
yoluna kolaylıkla uyum sağlayab�lmes�, onu 
her t�p ahır �ç�n uygun hale get�r�r. Yem yolu 
küçük olan ahırlarda b�le.



LELY JUNO 1312

Ultrason�k sensörler
Lely Juno, rotayı değ�şt�rmeden 
duvarları ve yem k�l�tler�n� �stenen 
mesafede tak�p etmek �ç�n ultrason�k 
sensörler kullanır.

Metal kılavuz şer�tler�
Lely Juno, şarj �stasyonuna ve gerek�rse 
d�ğer ahırlara g�deb�lmek �ç�n metal 
kılavuz şer�tler� tak�p etmek üzere b�r 
�ndükt�f sensör kullanır.

Rotayı tem�zleme
Juno ayrıca, örneğ�n yemleme 
zamanından b�r saat önce yem yolunu 
da tem�zleyeb�l�r. Tem�zleme rotası yem 
yolunun dışından başlar ve her şey� yem 
k�l�d�ne doğru �ter.

Gece ve gündüz çalışma 
Yem k�l�d�ne �stenen her mesafede 
çeş�tl� rotalar üzer�nde 7/24 çalışır
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Lely 
Control 
Plus
Lely Juno, Bluetooth bağlantısı yoluyla 
‘Lely Control Plus’ uygulaması �le de 
kontrol ed�leb�l�r. Bu, Lely Juno’yu b�r 
veya b�rden çok akıllı telefondan da 
çalıştırab�leceğ�n�z anlamına gel�r. B�r 
rota oluşturmak ve ayarlamak önceden 
ayarlanmış eylemlerle kolayca yapılab�l�r 
ve Juno'yu ekranınızdan tek parmağınızla 
yönlend�reb�l�rs�n�z. Her yem yolundak� 
her b�r rota �ç�n farklı yem �tme sıklıkları 
düzenleyeb�l�r ve yem k�l�d�ne olan 
mesafeler� ayarlayab�l�rs�n�z.

Lely Control Plus, Google Play ve 
uygulama mağazasından �nd�r�leb�l�r 
ayrıca uygulama �le D�scovery gübre 
sıyırıcı ve Vector yemleme robotu da 
kontrol edeb�l�r.

D�nam�k �tme
Yem, tüm yem yolu üzer�nde h�ç 
b�r zaman dengel� b�r şek�lde 
dağılmaz. Akıllı yazılım sayes�nde 
bunun b� rönem� yoktur. Her 
b�r tora �ç�n yem k�l�d�ne g�den 
m�n�mum mesafey�, �tme 
sıklığını ve grup başına yem 
t�p�n� ayarlayab�l�rs�n�z. Yazılım, 

bu yer�lere dayanarak d�renç 
sev�yes�n� ve �tme gücünü bel�rler. 
Juno, bel�rl� b�r noktadak� yem 
m�ktarına dayanarak yem k�l�d�ne 
olan �deal mesafey� otomat�k 
olarak düzelt�r. Bu Juno’nun yem� 
tüm yem yolu boyunca doğru 
şek�lde �tmes�n� sağlar. Her zaman.
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B�rçok ç�ftl�k zaman �ç�nde 
büyümüştür ve hayvan gruplarına 
farklı ahırlarda bakmaktadır. Juno 
her türlü ahır ve yeml�k tasarımında 
çalışab�l�r. Ancak Juno’nun farklı 
ahırlarda çalışab�lmes� �ç�n aşağıdak� 
ops�yonlarla özelleşt�r�lmes� gerek�r.

Flex paket
Flex paket, elektr�kl� kapıları açmak ve kapatmak �ç�n ahır kapısı kontrolü 
har�ç tüm seçenekler� �çer�r. Seçenekler� ayrı olarak s�par�ş etmek ve 
kurulumdan sonra eklemek de mümkündür.

Tüm seçenekler, Lely Juno’nun fl ex paket�ne entegre ed�leb�l�r. 
Bu seçenekler fabr�kada d�kkatl�ce monte ed�l�r. Çok çeş�tl� seçenekler� ayrı 
olarak s�par�ş etmek mümkündür. Bölgen�zdek� Lely Center, Lely Juno’nun 
kurulumu sırasında �stenen seçenekler� ekler.

Etek kaldırıcı
Etek kaldırma özell�ğ� sayes�nde, Juno zem�n 
rayları g�b� küçük engeller� geçeb�l�r. Ayrıca% 15'e 
varan eğ�me sah�p yamaçlarda sürüş sırasında 
yeterl� zem�n boşluğu sağlar. Bu etek kaldırma 
özell�ğ� sayes�nde  ayrıca, yem�n k�rlenmemes� �ç�n 
eteğe çamur ve gübre bulaşmasını da önler.

Sol ve sağ �tme
İk� yönlü �tme özell�ğ� sayes�nde daha fazla 
kapas�teye ulaşılab�l�r. Ayrıca, �k� yönlü duvar 
tak�b� Juno’nun hem sol hem de sağ taraftak� yem 
yollarını tak�p etmes�ne olanak tanır.

Ahır kapısı kontrolü
Juno, ahır kapısı kontrolü sayes�nde b�r 
barınaktan d�ğer�ne g�derken elektr�kl� 
barınak kapılarını açıp kapayab�l�r.

LED lamba
Entegre LED lambas� Juno’nun karanl�kta daha 
görünür olmas�n� saglar. Bu özell�k, karanl�kta 
b�r ah�rdan d�ger�ne g�d�ş esnasında ah�r 
güvenl�g�n� art�r�r.

Elektr�kl� çarpmalara karşı koruma
Elektr�kl� çarpmalara karşı koruma özell�ğ�, 
tampon üzer�ne monte ed�len elektr�k s�nyall� 
metal b�r şer�� �r. S�nyal �neklere ya da �nsanlara 
zarar vermez, sadece �nekler�n tampona 
dokunarak mak�ney� durdurmasını engeller.

Tekn�k özell�kler Juno

Çap (cm) 110

Yüksekl�k (cm) 110 - 177

Ağırlık (kg) 620

İtme plakasının yüksekl�ğ� (cm) 63 - 67 

Sürüş Elektr�kl� motor

Hız 12 (m/dk)

Akü 12V/55Ah

Hareket yönünün bel�rlenmes� J�roskop ve ultrason

Maks�mum zem�n eğ�m� %15 (8,5 derece)

Yem yolunun m�n�mum gen�şl�ğ� 1,25 m + yem gen�şl�ğ�

Şarj etmeden sürüş süres� 1 Saat

Maks. sürüş mesafes� 1 KM

İz�n ver�len çalışma sıcaklığı -20 �la +50 derece

D�nam�k �tme Standart

Sol ve sağ �tme Ops�yonel

Elektr�kl� çarpmalara 
karşı koruma

Ops�yonel

LED lamba Ops�yonel

Kapı kontrolü Ops�yonel

Etek kaldırma Ops�yonel

Etek eğme Ops�yonel

Kend� 
Juno’nuzu 
oluşturun
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Akıllı yemleme Lely Juno �le çalışır
Sık yem �tme, gün �ç�nde ve gece boyunca kuru madde tüket�m�n� 
ar� ırmak �ç�n sürüyü teşv�k eder. Bu durum rumen sağlığını ve 
yemden yararlanmayı �y�leşt�r�r ve süt ver�m�n� ar� ırır. Tekrarlanan 
bu �ş� otomat�kleşt�rerek hayatınızı kolaylaştırır ve ver�ml�l�ğ�n�z� 
ar� ırırsınız. Akıllı yemleme hakkında daha fazla b�lg� �ç�n:
www.lely.com/tr/cozumler/yemleme/
Geleceğ� parlak ç�ftç�l�ğ� seçmek s�z�n el�n�zde.

Bölgen�zdek� Lely Center �le akıllı yemlemeye 
başlayın

“Yem� �tmek yer�ne, 
�neklere daha fazla zaman 

ayırmayı terc�h eder�m.”
Max�me Auff ra�s, Fransa



Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor, 

Grazeway, Hubble, I-fl ow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shu� le, T4C, Vector, 

Viseo, Voyager ve Walkway Lely Group’a ait tescilli ticari markalardır.

Lely, tescilli markalarına ilişkin tüm haklarını saklı tutar. Lely’nin sahip olduğu ticari markaların yetkisiz olarak kullanımı veya 

Lely’nin sahip olduğu ticari markalara karışıklık yaratacak derecede benzeyen veya kafa karışıklığı yaratma ihtimali olan ticari 

markaların kullanımı Lely’nin haklarının ihlali olarak kabul edilecektir. Tüm hakları saklıdır.

Bu belgede verilen bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve satış teklifi  değildir. Belirli ürünler bazı ülkelerde bulunmayabilir 

ve teslim edilen ürünler gösterilenlerden farklı olabilir. Lely Holding S.à r.l’nin yazılı izni olmadan bu belge kısmen veya tamamen 

kopyalanamaz ve basım, fotokopi, mikrofi lm veya başka yöntemlerle yayınlanamaz. Hazırlanması sırasında gösterilen tüm özene 

rağmen Lely, bu belgedeki eksiklik veya hatalardan kaynaklanabilecek zararlar ile ilgili hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
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Türkiye' deki Lely Center Ağı

1 Lely Türkiye Genel Merkezi
t  +90 216 250 42 16
e  lelyturkiye@lely.com
 www.lely.com/tr

2 Lely Center Trakya
t  +90 288 415 55 51
e info@tra.lelycenter.com

3 Lely Center Balıkesir
t  +90 266 688 10 10
e  info@bal.lelycenter.com
 www.lely.com/tr/centers/balikesir

4 Lely Center İzmir
t  +90 232 854 66 84
e   info@izm.lelycenter.com
 www.lely.com/tr/centers/izmir

5 Lely Center Konya
t  +90 332 236 53 59
e   info@kon.lelycenter.com
 www.lely.com/tr/centers/konya

6 Lely Center Kayseri
t  +90 352 503 02 02
e  info@kay.lelycenter.com
 www.lely.com/tr/centers/kayseri
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