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Tekrarlayan �şler� otomat�kleşt�rerek,

Yem �tme sıklığını artırmak s�z ve

Lely Juno her t�p ahırda yem �tme �ş�n�

fırsat gördüğünüz alanlara daha fazla

�nekler�n�z �ç�n b�rçok avantaj sağlar.

yapar ve hatta b�r ahırdan d�ğer�ne

zaman ayırab�l�rs�n�z.

g�deb�l�r.

Otomat�k yem �tme

Lely Juno

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

www.lely.com
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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.”

Yemleme stratej�n�z, sonuçlarınıza büyük ölçüde etk� eder
Max�me Auﬀra�s
Châteaubr�ant, Fransa
“İk yıl önce her sabah, öğlen ve akşam
yem tmek çn traktör arkası br ekpman
kullandık. Juno otomatk yem tcnn
gelmesyle brlkte, yem tme sıklığını k
katına çıkardık ve neklerle lglenmek çn
daha fazla zaman kazandık.
Gece boyunca yem tt ğ çn nekler daha
y yem yyor. Sanırım Juno’nun ses,
nekler yem yoluna daha sık gelmeye
teşvk edyor. Daha az artık yem oluyor
ve hatta süt sağım robotuna zyaret
sıklığında ble artış oldu.”

Yem tme sıklığının artırılması gerçekten de yapılan
harcamanın karşılığını veryor. Gün çnde ve gece
boyunca daha sık yem yenmesn teşvk ederek,
sürünün daha fazla yem tüketmesn sağlar.
Bunun hayvan sağlığı, üreme, süt üretm ve ayrıca
malyetlernz üzernde olumlu br etks olur.
Çok mktarda hızlı fermende olablen yemn tüketlmes sonucunda
rumen pH’sında aşırı br düşme olur, bu da subklnk rumen
asdozunun şekllenmesne neden olur. Lflern sndrmnden
sorumlu mkroorganzmalar düşük pH sevyelernde etksz
kalır, bu durumda yem rumenden daha hızlı br şeklde geçer.

Bu durum, yemden daha az yararlanılmasına neden olur. İy
ve dengel br pH sevyesn sağlamak ve yemlerden daha etkn
br şeklde yararlanablmek çn neklern gün çnde 10 la
14 defa yem yemeler gerekr. Yem tme sıklığının arttırılması,
neklern yem yoluna daha sık gelmelern ve yem tüketmlernn
arttırılmasını teşvk eder. Tekrarlanan bu ş otomatkleştrerek,
yem tme sıklığını arttırırken şgücü gereksnmlernz ve yakıt
malyetlernz öneml ölçüde azaltablrsnz.
Bu yolla Lely Juno otomatk yem tc, günlernz daha esnek,
yemlemey daha etkl ve şletmenz daha başarılı hale getrr.
Akıllı yemleme her zaman �şe yarar

LELY JUNO
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“Juno çalışmaya başladığında
�nekler b�p ses�ne gel�yor.”
Jérôme Auﬀra�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

7/24 rasyonun sürekl� hazır
bulunması
Her nek deal rumen saglg, büyüme
ve üretm çn gereksnm duydugu
rasyonu yyeblmeldr. Yemn düzenl
olarak tlmes neklern yeme her zaman
erseblmesn saglar. Yemleme ve yem
tme yem yoluna gdp, rumen tekrar
doldurmalar çn nekler uyarr.

İdeal yem alımı
Yemleme, neklern yem yoluna gelmes
çn en y motvasyon unsurudur. Eğer
yem vagonu le yemleme yapılıyorsa,
günde 2-3 defa yemleme yapmak, ş yükü
le optmum yem tüketm arasındak en
deal dengey sağlar. Bu da, gün çnde
yemlern 6 la 8 kez tt rlmes gerektğ
anlamına gelr.

İşç�l�kten tasarruf
Çoğu zaman, neklern gün boyu yeme
erşleblmesndek en büyük etken
şçlktr. Günde üç defa 10 dakkalık
yapılan yem tt rme şlem, otomatk yem
tt rme robotu le kame edldğnde yılda
en az 180 saat tasarruf sağlanır. Bu, ylda
br tam zamanl çalsann aylk ücretnden
daha fazladr. Günde 6 kez yem tme
uygulamasna geçersenz, bu mktar k
katna çkar!

Daha fazla esnekl�k
Tekrarlanan yem tme sn
otomatklestrerek, gün çndek dğer
faalyetlernze ara vermek zorunda
kalmadan devam edeblrsnz. Çftçlk
becerlernz, çftlğn dğer fırsat
gördüğünüz alanlarında kullanın.
Örnegn, mera yönetm, sürü yönetm,
üreme yönetm, besleme yönetm. Bütün
bunlar, yem tme sn szn yapmanzdan
daha değerldr.
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Otomat�k yem �tmen�n d�ğer avantajları
Süt sağım robotunun daha sık kullanımı

Yem seçme ve artık yem

İy�leşt�r�lm�ş hayvan sağlığı

Daha az stres

Süt sagm robotu le brlkte kullanldgnda
Lely Juno’ nun sagm robotunun zyaret orann
artt rdg kantlanmstr. Daha fazla sağım robotu
zyaret, özellkle daha çekngen olan ürkek nekler
çn daha yüksek süt üretm demektr. Ek olarak,
süt sağım robotu daha verml kullanılır ve sağım
çn daha az sayıda neğn toplanması gerekr.

Yem tme şlemnn daha sık yapılması yem
tüketmn uyarır ve artık yem mktarını azaltır.
İneklern yem seçmek çn daha az fırsatı
olacağından, yenen rasyon optmze edlen rasyona
hemen hemen eşt olur. Yen yem dağıtmadan önce
%3 la 5 oranında atık yem olmasını hedefleyn.
İnekler %5 la 10 oranında artık yem varken yen
yem çn beklyorsa, yemn karışım kaltesnde veya
lezzetnde br sorun olablr. Kötü yem artıkları
çöptür ve atılmaları gerekr.

Süt neklernn enerj gereksnmlernn %50-70’
karbonhdratlarn fermantasyonu sonucu
oluşan uçucu yag astlernden gelr. Lflern
sndrmnden sorumlu mkroorganzmalar
düsük pH degernde etkszdr. Küçük mktarda
çok sayda ögün, neklern yedkler yemden daha
y yararlanmalarn saglayarak rumen pH’sının
daha yüksek ve dengel olmasına neden olur. Sık
yem tme, daha sık yem yemeler çn nekler
uyarır ve yemden en y şeklde yararlanmalarına
yardımcı olur.

Inekler gruplar halnde yem yer, dnlenr
ve dolasırlar. Yem sınırlı veya erslmes zor
oldugunda stres ve saldırganlık görülür.
Ürkek nekler, domnant nekler dnlenmeye
geçene kadar yem yemek çn bekleyecektr.
Bu hayvanlar genellkle daha hızlı ve daha az
yerler. Bu durum, probleml hayvan sayısını
artt ırır. Her zaman yeterl mktarda ersleblr
lezzetl yem olursa, yem kltlernn daha az
sayıda olmasının etklern sınırlandırırsınız.
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“Serv�s mühend�sler�nden çok
anlaşılır b�r açıklama aldık.”
W�m W�jnhout, Hollanda - 200 sağmal

Bölgen�zdek�
sağım ve yemleme
uzmanları
Bölgenzdek Lely Center, süt sığırcılığı otomasyonunda güvenebleceğnz
ş ortağınızdır. Yıllar çnde Lely, süt sığırcılığı otomasyonundak
deneymlern yerel blglerle brleştren kapsamlı br uzman ağı kurdu.
Hedefler, Lely ekpmanlarının tüm avantajlarından faydalanablmenze
yardımcı olmaktır.

Gönül rahatlığı

Sert�f�kalı tekn�syenler

Günlük faalyetlerde gönül
rahatlığı en öneml şeydr.
Bu, çalışanlara, maknelere
ayrıca hzmet ve destekte
stkrarlı br ortağa
güveneblmek anlamına gelr.
Lely Juno’nun arkasında
güvenebleceğnz br şrket
olduğunu blmek ydr.

Bölgenzdek Lely Center
aracılığıyla, Lely'nn sertfkalı
teknsyenlernden kolayca hzmet
alableceksnz. Mükemmel br
kurulum yapılmasını sağlar,
arzu edlen rotaları ayarlar
ayrıca uzun ve sorunsuz br
kullanım ömrü çn doğru servs
hzmetn sunarlar.

Bölgesel b�lg� b�r�k�m�
ve deney�m
Ayrıca, bölgenzdek Lely
Center’ın Çftlk Yönetm
danışmanlarından blg, yardım ve
destek de alablrsnz. Juno’nuzun
çftlğnzn üretkenlğn ve
karlılığını optmze etmedek rolünü
oynamasını sağlarlar.

Süt ç�ftç�l�ğ� kanımızda var
Lely personelnn brçoğu, çftçlkten
gelmektedr. Çftlklern nasıl şledğn
blr, eğtm alır ve bu blgler üzernden
test edlrler. Hem yen hem de mevcut
müşterlere destek olmak çn gereken
güvenlrlk ve uzmanlığa sahptrler. Yerel
teknsyenler ve danışmanların bölgenzde
kurulu dğer sstemlerle lgl çok fazla
deneymler olduğu çn en son gelşmelere
hakm olurlar.

Süt sığırcılığı otomasyonunda
en deney�ml�
Lely, süt sığırcılığı otomasyonunda
pazarın lderdr. Otomatk yem tme
konusunda Juno le 10 yıldan fazla
ayrıca Lely Vector otomatk yemleme
sstem le 5 yıllık br deneym kazandık.
Tüm bu blgler bu üçüncü nesl Juno’yu
gelştrmek çn kullanıldı.
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Lely Juno
Yem tüket�m�n� arttırmak
h�ç bu kadar kolay
olmamıştı
Yem kend başınıza tmek artık geçmşte kaldı. Lely Juno’yu kullanarak, yem
tme sıklığını artırablr, şçlk ve enerj
malyetlernz azaltablrsnz.

Düşük enerj� tüket�m�

Her t�p ahıra uygun tasarım

Yem yolunda duvara veya zemne monte edleblen
şarj stasyonu, her br yemleme rotası çn
başlangıç ve varış noktası olarak şlev görür.
Juno hızlı ve kolay şarj olur ve son derece enerj
verml olan motoru yılda 102 Kwh gerektrr. Bu
özellk, traktörle yem tme le karşılaştırıldığında
çok yüksek mktarda yakıt tasarrufu sağlar ve
ahır çndek CO2 emsyonları üzernde olumlu br
etks vardır.

Lely Juno bağımsız br makne olduğu çn,
ahır çnde nadren değşklk yapılması
gerekr ve bu ürün neredeyse her tp ahırda
kullanılablr. Lely Juno’nun her tp yem
yoluna kolaylıkla uyum sağlayablmes, onu
her tp ahır çn uygun hale getrr. Yem yolu
küçük olan ahırlarda ble.

Çalışma şekl�

Güvenl�k

Lely Juno, yem yolunda otomatk olarak
hareket eder, dolayısı le yem kltlern
takp eder. Maknenn alt kısmında zemn
üzernde hareket eden döner yüzey, kaba
yem yem kldne doğru ter. Ağır beton br
blok, yem tc robotun ‘gövdesn’ oluşturur
ve maknenn yem tmek çn yeterl
kütleye sahp olmasını sağlar.

Lely Juno, ahır çnde kolayca erşleblen
yem yolunda hareket eder. Bu nedenle,
güvenlk çok önemldr. Sonuç olarak, yem
tcde br çarpma algılayıcı bulunur. Bu,
yem tcnn br engele çarpar çarpmaz
durmasını sağlar.
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Gece ve gündüz çalışma
Yem k�l�d�ne �stenen her mesafede
çeş�tl� rotalar üzer�nde 7/24 çalışır

Metal kılavuz şer�tler�

Ultrason�k sensörler

Rotayı tem�zleme

Lely Juno, şarj stasyonuna ve gerekrse
dğer ahırlara gdeblmek çn metal
kılavuz şertler takp etmek üzere br
ndüktf sensör kullanır.

Lely Juno, rotayı değştrmeden
duvarları ve yem kltlern stenen
mesafede takp etmek çn ultrasonk
sensörler kullanır.

Juno ayrıca, örneğn yemleme
zamanından br saat önce yem yolunu
da temzleyeblr. Temzleme rotası yem
yolunun dışından başlar ve her şey yem
kldne doğru ter.

13

LELY JUNO

14

Lely
Control
Plus
D�nam�k �tme
Yem, tüm yem yolu üzernde hç
br zaman dengel br şeklde
dağılmaz. Akıllı yazılım sayesnde
bunun b rönem yoktur. Her
br tora çn yem kldne gden
mnmum mesafey, tme
sıklığını ve grup başına yem
tpn ayarlayablrsnz. Yazılım,

bu yerlere dayanarak drenç
sevyesn ve tme gücünü belrler.
Juno, belrl br noktadak yem
mktarına dayanarak yem kldne
olan deal mesafey otomatk
olarak düzeltr. Bu Juno’nun yem
tüm yem yolu boyunca doğru
şeklde tmesn sağlar. Her zaman.

Lely Juno, Bluetooth bağlantısı yoluyla
‘Lely Control Plus’ uygulaması le de
kontrol edleblr. Bu, Lely Juno’yu br
veya brden çok akıllı telefondan da
çalıştırableceğnz anlamına gelr. Br
rota oluşturmak ve ayarlamak önceden
ayarlanmış eylemlerle kolayca yapılablr
ve Juno'yu ekranınızdan tek parmağınızla
yönlendreblrsnz. Her yem yolundak
her br rota çn farklı yem tme sıklıkları
düzenleyeblr ve yem kldne olan
mesafeler ayarlayablrsnz.
Lely Control Plus, Google Play ve
uygulama mağazasından ndrleblr
ayrıca uygulama le Dscovery gübre
sıyırıcı ve Vector yemleme robotu da
kontrol edeblr.
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Kend�
Juno’nuzu
oluşturun
Brçok çftlk zaman çnde
büyümüştür ve hayvan gruplarına
farklı ahırlarda bakmaktadır. Juno
her türlü ahır ve yemlk tasarımında
çalışablr. Ancak Juno’nun farklı
ahırlarda çalışablmes çn aşağıdak
opsyonlarla özelleştrlmes gerekr.

Etek kaldırıcı
Etek kaldırma özellğ sayesnde, Juno zemn
rayları gb küçük engeller geçeblr. Ayrıca% 15'e
varan eğme sahp yamaçlarda sürüş sırasında
yeterl zemn boşluğu sağlar. Bu etek kaldırma
özellğ sayesnde ayrıca, yemn krlenmemes çn
eteğe çamur ve gübre bulaşmasını da önler.

Sol ve sağ �tme
İk yönlü tme özellğ sayesnde daha fazla
kapasteye ulaşılablr. Ayrıca, k yönlü duvar
takb Juno’nun hem sol hem de sağ taraftak yem
yollarını takp etmesne olanak tanır.

Flex paket
Flex paket, elektrkl kapıları açmak ve kapatmak çn ahır kapısı kontrolü
harç tüm seçenekler çerr. Seçenekler ayrı olarak sparş etmek ve
kurulumdan sonra eklemek de mümkündür.
Tüm seçenekler, Lely Juno’nun flex paketne entegre edleblr.
Bu seçenekler fabrkada dkkatlce monte edlr. Çok çeştl seçenekler ayrı
olarak sparş etmek mümkündür. Bölgenzdek Lely Center, Lely Juno’nun
kurulumu sırasında stenen seçenekler ekler.

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

Ahır kapısı kontrolü

Maks. sürüş mesafes�

1 KM

Juno, ahır kapısı kontrolü sayesnde br
barınaktan dğerne gderken elektrkl
barınak kapılarını açıp kapayablr.

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

LED lamba
Entegre LED lambas Juno’nun karanlkta daha
görünür olmasn saglar. Bu özellk, karanlkta
br ahrdan dgerne gdş esnasında ahr
güvenlgn artrr.

Elektr�kl� çarpmalara karşı koruma
Elektrkl çarpmalara karşı koruma özellğ,
tampon üzerne monte edlen elektrk snyall
metal br şertt r. Snyal neklere ya da nsanlara
zarar vermez, sadece neklern tampona
dokunarak makney durdurmasını engeller.
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“Yem� �tmek yer�ne,
�neklere daha fazla zaman
ayırmayı terc�h eder�m.”
Max�me Auﬀra�s, Fransa

Akıllı yemleme Lely Juno �le çalışır
Sık yem tme, gün çnde ve gece boyunca kuru madde tüketmn
arttırmak çn sürüyü teşvk eder. Bu durum rumen sağlığını ve
yemden yararlanmayı yleştrr ve süt vermn arttırır. Tekrarlanan
bu ş otomatkleştrerek hayatınızı kolaylaştırır ve vermllğnz
arttırırsınız. Akıllı yemleme hakkında daha fazla blg çn:
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
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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

3

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

5

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

2

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

4

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

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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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor,
Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shutt 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, mikrofilm 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.

www.lely.com

