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Tudjuk, hogy a tiszta istállópadlónak 
köszönhetően az állatok lábai, tőgye és farka 
is tisztább, ezáltal kevesebb trágya kerül a 
bokszokba. Azt is tudjuk, hogy ez segíti a 
higiéniai hiányosságokból fakadó láb- és 
tőgyfertőzések kialakulását, és hozzájárul a 
tehenek egészséges, természetes viselkedéséhez. 
Ezáltal könnyebbé válik az ivarzás felismerése, 
amelynek révén lerövidíthető az ellési 
intervallum. A lábak és tőgyek jó egészségi 
állapota jelentős mértékben hozzájárul a 
tejtermelő gazdaság jövedelmezőségéhez.

A padló rendszeres takarítása megakadályozza a baktériumok 
szaporodását, és hozzájárul a lábak, a tőgy és a farok tisztán 
tartásához. Ez nem csak a lábak egészségi állapotát javítja, 
hanem a teljes állomány összességében vett hozammutatóit is.

A legújabb technológia alkalmazásával az istálló padozata 
automatikusan tisztán tartható. A Lely Discovery trágyagyűjtő 
robotgépei éjjel-nappal, folyamatosan végzik az istálló 
padlójának takarítását. A teljesen automatizált trágyagyűjtő 
robot az istálló minden részéhez hozzáfér és egyértelműen javítja 
a padló, az állások és az állatok higiéniáját.

Az okos gazdálkodás választás kérdése

Az állatok egészségének javítását lentről kell kezdeni.Etienne Simon
Saint‑Germain‑en‑Coglès, 
Franciaország

„Úgy határoztunk, hogy a trágyalehúzó 
berendezéseket egy Discovery készülékre 
cseréljük le, mert a tehenek állandóan 
átléptek a lehúzón és valahányszor az 
elhaladt, összepiszkolta a mellső és a hátsó 
lábaikat. Ez meglehetősen bosszantó volt, 
mert ha az állat lába piszkos, akkor az állása 
is az lesz. Jól látható, hogy az állatok lábai 
most sokkal tisztábbak. A hátsó lábaik csak 
egy kicsit szennyeződnek, amikor bélsárt 
ürítenek, de a mellső lábaik valóban tiszták és 
szárazak maradnak.“

„Ha a tehenek lába piszkos, akkor 

a bokszok is azok lesznek, és ezt 

nagyon nem szeretem.”
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Az egészséges tejelő tehenek optimális termelékenységet biztosítanak, kevesebb 
figyelmet igényelnek és öröm velük dolgozni. Elég bosszantó, hogy a tőgygyulladás, 
a meddőség és a lábvég problémák még mindig a selejtezés legfontosabb három 
okának számítanak a tejelő tehenészetekben. A tiszta istállópadozat révén 
tisztábbak maradnak a lábak, a combok, a tőgy és a farok; és ez a tisztaság segít a 
baktériumok szaporodásának megelőzésében. Mindez csökkenti a lábak és a tőgy 
higiéniájával összefüggő problémákat.

A tőgy egészsége
A tőgygyulladás leggyakrabban a tőgybe bejutó 
baktériumok által okozott betegség. A baktériumok 
szaporodásának megakadályozásában különösen 
fontos a jó higiéniai állapot. Ha az istálló padozata 
tiszta, akkor az állatok nem hordják be a trágyát 
a pihenőbokszokba. A farok és a tőgy is tisztább 
marad. Ez pedig csökkenti a fertőzés lehetőségét.

Termékenység
A tehenek sokkal inkább a természetes 
viselkedésüket mutatják, ha a lábaik egészségesek 
és a padló nem csúszik. Így aztán könnyebben 
felismerhetők az ivarzó egyedek, ez pedig lehetővé 
teszi a két ellés közti idő csökkentését.

A lábvég-egészség
Ha az állat lábai egészségesek, akkor szabadon 
mozoghat, pihenhet, ehet, ihat és elsétálhat a 
fejőállásokhoz. Számos gazda nem is tudja, hogy 
milyen gyakoriak az állományában az állatok 
lábával kapcsolatos különféle egészségügyi 
problémák. Kutatási eredmények szerint a tejelő 
tehenészetekben a gazdák az állományaikban fellépő 
lábegészségügyi problémáknak csupán mintegy 25%-
át ismerik fel (Jessica Fabian, 2012). Ez az egyik oka 
annak, hogy nem tesznek megfelelő intézkedéseket. 
Becslések szerint egy átlagos évben a tejtermelő 
tehenészetek hozzávétőlegesen 80%-ában lépnek fel 
különféle, az állatok lábait érintő problémák. Ezeknek 
a következménye a lesántult tehenek jelenléte, és az 
ebből fakadó gazdasági veszteségek.

Ha az állatok lábai egészségesek, akkor 
ilyen költségek és veszteségek nem 
merülnek fel
A Cornell Egyetemen folytatott kutatások szerint egy 
átlagos tejtermelő tehenészetben a tehenek 20%-
át érinti mozgáskorlátozottság és az ebből fakadó 
gazdasági veszteség egyedenként 250 és 380 euró 
közé tehető. Ennek következtében az állatok lábaival 
kapcsolatos egészségügyi problémák a tőgygyulladás 
és a korlátozott fertilitás mellett a három 
legköltségesebb tejelő teheneket érintő betegség 
egyike. A beteg lábak kezelésének közvetlen költségei 
mellett különféle közvetett költségek is felmerülnek. 
Ilyen lehet például az alacsonyabb fogamzási arány, 
a magasabb állatorvosi költségek és a megemelkedő 
állománypótlási rátákból fakadó többletköltségek.

A tiszta istállópadló 
jelentősége

A patákkal kapcsolatos egészségügyi 
problémákból fakadó költség számított 
összege egyedenként 53,17 euró

€ 23,70 kieső tejhozam
€ 11,33 selejtezési költség
€ 6,56 ellési intervallummal kapcsolatos költségek
€ 6,31 munkaköltség
€ 2,02 a megsemmisített tejjel kapcsolatos költség
€ 1,68 pataápolási költségek
€ 0,84 állatorvosi költségek
€ 0,73 gyógyszerköltségek

Kieső 
tejhozam

Selejtezési 
költségek

Az ellési 
intervallummal 
kapcsolatos 
költségek

Munkaköltségek

A megsemmisített tejjel kapcsolatos költségek
A körmöléssel kapcsolatos költségek

Állatorvosi költségek
 Gyógyszerköltségek
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Lelki nyugalom
A lelki nyugalom vállalkozásának 
működtetése során 
nélkülözhetetlen. Ehhez az 
szükséges, hogy megbízhasson 
az embereiben, a gépekben 
és a berendezésekben, és 
rendelkezzen egy állandó, 
megbízható szolgáltató és 
támogató partnerrel. Jó tudni, 
hogy a Lely Discovery készüléke 
mögött egy olyan szervezet áll, 
amelyben feltétlenül megbízhat.

Minősített technikusok
A helyi Lely Centeren keresztül 
elérheti a Lely tanúsított 
szervizszakembereit. Ők 
gondoskodnak a tökéletes 
telepítésről, meghatározzák 
a kívánatos útvonalakat és 
optimális szolgáltatásaikkal 
biztosítják a hosszú és gondtalan 
élettartamot.

A tejtermelő gazdaságok 
automatizálási szakértői 
az Ön hazájában.
A helyi Lely Center az a gazdaság-automatizálási partner, akire bizton 
számíthat. Az évek során a Lely szakemberekből álló, a gazdaság-
automatizálási ismereteket a helyi szaktudással egyesítő, minden részletre 
kiterjedő hálózatot épített ki. Fő célja az, hogy Ön a Lely berendezések által 
kínált összes lehetőséget, a gépek minden előnyét kihasználhassa

„Mindezeket 
időbe telik 

elmagyarázni.”
Severin Batzill

Schlier, Németország

Tudás és tapasztalat 
helyben
A helyi Lely Center Farm 
Management Support 
tanácsadóinak tudására, 
segítségére és támogatására 
is számíthat. E tanácsadók 
gondoskodnak róla, hogy 
a Discovery betöltse a tőle 
elvárt szerepet a gazdaság 
teljesítőképességének 
és nyereségességének 
optimalizálásában.

A tejtermelés a vérünkben van
A Lely számos alkalmazottja maga is 
gazdálkodói háttérrel rendelkezik. Értik, 
hogyan működik egy gazdaság, képzésben 
részesülnek, és tudásukról számot adnak. 
A megbízhatóságot és a szakértelmet 
kínálják mind meglévő, mind pedig jövőbeni 
ügyfeleinknek. A helyi szakértők rendelkeznek 
a térség más, hasonló projektjeiből nyert 
tapasztalatokkal és rálátással, így az 
Ön munkáját is mindenkor a leginkább 
naprakész tanácsadással segíthetik.

 A legnagyobb tapasztalat 
a tejtermelő gazdaságok 
automatizálásában
A Lely a tejipari automatizálás 
piacvezetője. Az automatikus 
istállótakarítás terén immár 
több, mint 10 éves tapasztalattal 
rendelkezünk. Mindennek a tudásnak 
a segítségével fejlesztettük ki a 
Discovery istállótakarító gépek legújabb 
generációját.
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Vízpermetezés a hatékonyabb tisztításért
A Discovery 90 SW készüléket egy vízpermetező fúvókával 
láttuk el a még tisztább istállóért. Bizonyos körülmények között, 
például szárazabb környezetben, kevés állat jelenlétében vagy 
széles járófelületek esetén egy száraz trágyaréteg alakulhat 
ki a padlófelületen. Ez a vékony réteg csúszóssá teszi a padlót. 
A kaparóelem elé permetezett víz a padló alaposabb tisztítását 
teszi lehetővé és megelőzi annak csúszóssá válását.
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Discovery 90 S és SW

Okos design
A Lely Discovery 90 a hét minden napján 24 órában tisztán 
tartja az istállópadlót. Ez a teljes mértékben automatizált 
trágyaeltávolító robot az istálló minden részébe eljut, és javítja 
annak higiéniai állapotát. A gép elején található meghajlított 
gyűrű megakadályozza a gép elakadását, egyúttal biztosítja 
a tökéletes takarítást a falak mentén is. A kompakt kialakítás 
lehetővé teszi a Discovery 90 számára, hogy bármilyen 
elválasztó kapu alatt áthaladva az istálló területének lehető 
legnagyobb részét kitakarítsa.

Hogyan tájékozódik?
A takarító robot a padlóban vagy alatta telepített láncok, 
kábelek és érzékelők nélkül végzi munkáját. A beépített 
ultrahangos érzékelő biztosítja, hogy a Discovery 
90 meghatározott távolságban kövesse a falak és a 
karámrendszer kontúrját. A beépített giroszkóp segítségével a 
berendezés folyamatosan számon tartja a saját helyzetét.

Teljesen kézben tartja az istállóhigiéniát
Annak ellenére, hogy az istállóban egy robot végzi a munkát, 
az útvonalakat és a takarítás gyakoriságát Ön határozza 
meg. Sok ügyfelünk az etetési rendszerhez igazítja a takarítás 
időzítését. Ez elősegíti azt, hogy a teheneket ne zavarja a robot 
mozgása. A forgalmasabb útvonalakra gyakoribb takarítást 
állíthat be, ezáltal biztosíthatja, hogy a padló mindenkor tiszta 
és száraz legyen.

Működési elv
A Discovery 90 mobil istállótakarító gépet akkumulátor 
működteti. A telepítést követően a Lely Center gondoskodik az 
istálló takarítási útvonalainak programozásáról. A telefonjára 
telepített alkalmazás segítségével az útvonalakat saját 
igényei szerint szabályozhatja. Egy-egy útvonal takarításának 
befejezését követően a Discovery visszatér a töltőhöz. 
A töltőállomás egyúttal minden egyes takarítási útvonal 
kiinduló pontja.

A kézi erővel végzett takarítás intenzív, nem túl kellemes munka, 
amely csak rövid időre biztosítja az istállópadló száraz és tiszta 
állapotát. A hagyományos rendszerek ma már inkább akadályozó 
tényezők, rengeteg karbantartást igényelnek és a keresztező 
útvonalak takarítása nem biztosított. Ezért fejlesztettük ki a 
Discovery 90 S és SW automatizált istállótakarító rendszereket 
rácspadozatokhoz.
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Lehúzás helyett összegyűjtés
Ahelyett, hogy a trágyát maga előtt 
tolná, a Collector egy vákuumszivattyú 
segítségével a tartályába gyűjti 
a trágyát. Ennek köszönhetően a 
hagyományos rendszereknél sokkal 
alaposabb tisztítás érhető el.

Vízhasználat a fokozott 
tisztaságért és az erősebb 
tapadásért
A Discovery Collector képes maga 
előtt, és maga után is vizet permetezni. 
A maga elé permetezett víz segítségével 
hatékonyabban veszi fel a trágyát, 
a maga mögé permetezett víz erősebb 
tapadást eredményez.

Akadálytalan munkavégzés, 
maximális rugalmasság
A Discovery Collector beépített 
érzékelők segítségével önállóan 
irányítja mozgását. Ráadásul ennek 
használatával nincs szükség kábelekre, 
a sarkokon elhelyezett csigákra és 
megemelt felületrészekre úgy, mint a 
trágyalehúzó rendszerek esetében. 

A trágya kézi erővel végzett összegyűjtése időigényes, a kötéllel 
vagy lánccal működő lehúzóknak különböző hátrányai vannak. 
A láncok és a sarkokban elhelyezett csigák útban vannak, 
a várakozó területek tisztítására nem kerül sor, és valahányszor 
a trágyaszán elhalad, a tehenek több centiméter mélyen a 
trágyában gázolnak. Ezért fejlesztette ki a Lely a Discovey 
120 Collector gépet, a szilárd istállópadlók tisztítására kialakított, 
forradalmian új berendezést.

Discovery 120 Collector
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Elindulás
A Collector minden menetet a töltőállomástól 
indít. A takarító program útvonalai és ütemezése 
egyszerűen a gazdaság napi rutinjához és a tehenek 
mozgásához igazítható.

A munkavégzés alapelve 
Kaparás vagy letolás helyett a Discovery 120 Collector 
összegyűjti és egy gyűjtőhelyre viszi a trágyát.

Navigációs technológia
Két ultrahangos érzékelő, a giroszkóp és a fejlett 
szoftveres technológia egyedülálló kombinációja 
mindenkor megbízható mozgásirányítást biztosít. 
A gép a saját beprogramozott útvonalain mozog, 
anélkül, hogy ehhez az istállóban bármiféle átalakítást 
kellene végrehajtani.

Irányítás okostelefonról
A Collector okostelefonra telepített alkalmazással 
üzemeltethető. A Lely Control alkalmazás vezeték 
nélkül, Bluetooth kapcsolaton keresztül működik, tehát 
a gép minden, az istállóban használt okostelefonról 
vezérelhető.

Vízpermetezés
A készülék elején található fúvóka a csúszós trágyabevonatot 
feloldó vízpermetet szór a készülék elé, ennek köszönhetően 
a berendezés alaposabb tisztítást végez. A hátsó oldalon 
található fúvóka nedvesíti a padlót, ezáltal csökkenti annak 
csúszósságát. Ez megakadályozza a trágya gyors letapadását. 
A trágyatartály megtelésével párhuzamosan csökken a 
víztartályban lévő víz mennyisége, így nagyobb térfogat 
áll rendelkezésre a trágya összegyűjtéséhez. A tehenek 
könnyedén kikerülik a Collector berendezést, amely ráadásul 
akadálytalanul halad át az elválasztó kapuk alatt.

A trágya leürítése
A lerakóhely elérésekor megnyílik egy légelzáró szelep, 
ekkor megszűnik a készülékben fenntartott vákuum. Ezt 
követően a készülékben lévő trágya két percen belül a lerakó 
aknába ürül. A légelzáró szelep a vákuumrendszerben 
kondenzálódott vizet is eltávolítja. A lerakótelep elhagyását 
követően a légelzáró szelep zár, a vákuumszivattyú és a 
vízpumpa bekapcsol, és a Discovery folytatja a munkáját.

Vízfeltöltés
Amikor a vízpermetező rendszer bekapcsolt 
állapotban van, a Collector először a vízfeltöltő 
állomáshoz megy, ahol feltölti a trágyatartályban 
elhelyezett két víztároló ballont. A víztartályok 
feltöltését követően a Collector az adott járatra előírt 
útvonalon halad tovább. 

A trágya összegyűjtése
A vákuumszivattyú a tartályhoz csatlakozik és vákuumot hoz 
létre, amely azután felszívja a trágyát a padlóról. Amikor a 
tank megtelt, a szintérzékelő kikapcsolja a vákuumszivattyút 
és a vízpumát. A tartályban fenntartott vákuum a tartályban 
tartja a trágyát, amíg a készülék a trágyalerakó-helyhez gurul.

A menet befejezése
Mindegyik menet a töltőállomásnál végződik, ahol a 
Collector az ütemezés szerint következő menet kezdetéig 
tölti az akkumulátorát.

Optimális manőverezőképesség
A Collector eleje egyenes, ezáltal pontosabb tisztító 
munkát végez a sarkoknál. A gép hátsó része 
lekerekített formájú, így forduláskor a takarítási felület 
a lehető legnagyobbra növelhető. Tekintve, hogy a gép 
ezt a műveletet hátrafelé irányuló mozgás nélkül képes 
elvégezni, a trágyát maga elől gyűjti, mögötte pedig 
tiszta padlót hagy.
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Tisztább padló, egészségesebb állatok
Tudjuk, hogy a tiszta istállópadlónak köszönhetően az állatok lábai, tőgye és farka is tisztább, ezáltal 
kevesebb trágya kerül a bokszokba. Azt is tudjuk, hogy mindez megelőzi a rossz higiéniai körülményekből 
fakadó láb- és tőgyfertőzéseket, továbbá elősegíti a tehenek természetes viselkedésmódjának 
érvényesülését. Így az ivarzó állatok is könnyebben azonosíthatók.
A hagyományos trágyalehúzó rendszerek használata számos hátránnyal jár. A láncok és a sarkokon 
elhelyezett csigák akadályozzák a szabad mozgást, a várakozó területek takarítása kimarad, 
valahányszor a trágyaszán elhalad, a tehenek több centiméter mélyen trágyában állnak. Ezért fejlesztette 
ki a Lely a Discovery és a Discovery Collector termékcsaládokat.

Az okos gazdálkodás döntés kérdése.

Javítsa az istállóhigiéniát a Lely Center 
segítségével

„Soha nem volt ilyen tiszta 
az állatok lába, mint most.”

Etienne Simon
Saint‑Germain‑en‑Coglès, Franciaország
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A Lely fenntartja a védjegyeivel kapcsolatos összes jogot. A Lely tulajdonában lévő bármely védjegy jogosulatlan 
használata, vagy egy olyan védjegy bármilyen jellegű használata, amely megtévesztően hasonlít a Lely 
tulajdonában lévő egyik védjegyhez vagy valószínűleg összetéveszthető azzal, a Lely kizárólagos tulajdonjogainak 
megsértését jelenti. Minden jog fenntartva.
Az ebben a kiadványban szereplő információk célja csupán a tájékoztatás, azok nem képeznek értékesítési 
ajánlatot. Lehetséges, hogy egyes termékek bizonyos országokban nem kaphatóak, illetve a leszállított termékek 
különbözhetnek a képeken szereplőktől. A jelen közlemény semelyik része nem másolható vagy tehető közzé 
nyomtatásban, fénymásolatban, mikrofi lmen vagy bármiféle más eljárással a Lely Holding S.à r.l. előzetes 
írásbeli hozzájárulása nélkül. Jóllehet a jelen közlemény tartalmát a lehetséges legnagyobb gondossággal 
gyűjtöttük össze, a Lely nem vállalhatja a felelősséget a jelen közleményben lévő hibák vagy hiányosságok 
következményeiért.


