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Pregătiţi-vă afacerea 
pentru viitor

În deceniile următoare, agricultura se va confrunta cu provocări enorme. 

Întreprinzătorii agricoli trebuie să ţină pasul cu creşterea rapidă a populaţiei 

şi necesitatea de a oferi alimente la preţuri tot mai competitive. Toate acestea 

vor trebui realizate în mod durabil, prin reducerea la jumătate a amprentei de 

carbon.

Comunitatea agricolă este caracterizată de antreprenori deplin conştienţi că 

îşi vor lăsa afacerea generaţiilor viitoare. La Lely acest lucru nu este diferit. 

Noi continuăm să ne dezvoltăm cunoştinţele şi produsele pentru viitor, astfel 

încât dumneavoastră să puteţi face faţă cu succes noilor provocări.

Comentarii de la utilizatorii noştri din întreaga lume
Dna. Guibert (Franţa) despre îmbunătăţirile în managementul fermelor

Yoshitsugu Mori (Japonia) despre producţia durabilă de lapte

Lyndon Williams (Ţara Galilor, Regatul Unit), despre intrarea deschisă a 

sistemului de muls automatizat Lely Astronaut

Jens Jensen (Danemarca) despre braţul robotului Lely Astronaut

Wyn Evans (Ţara Galilor, Regatul Unit) despre măsurarea numărului de 

celule somatice

Geeske van de Streek, Olanda, despre rutina zilnică din grajd. 

Alberto Beunza (Spania) despre factorii de producţie ridicaţi

Tobias Wagner (Germania) despre perioada de start-up

Steve şi Lori Dockendorf (SUA) despre pasiunea pentru roboţi

Jean-Philippe Côté (Canada) despre efi cienţa costurilor de producţie

Sander Bouma (Olanda) despre leasingul său fi nanciar
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Metoda Lely  
de producţie 
un singur om, două milioane

Se urmăreşte o creştere a productivităţii 

muncii pentru a asigura o afacere sănătoasă 

şi pe viitor. Obţinerea mai multor litri 

de lapte per lucrător printr-o metodă 

prietenoasă cu animalele; aceasta este 

provocarea noastră. Noi suntem convinşi că 

este posibil ca un singur om să mulgă două 

milioane de litri pe an. În fermele de lapte 

convenţionale unde în prezent mulsul se 

face de două ori pe zi, sporuri de producţie 

de 10-15% sunt uşor de obţinut cu ajutorul 

robotului nostru de muls.

„Trebuie să vă setaţi întotdeauna provocarea 

de a îmbunătăţi managementul fermei şi 

performanţa dumneavoastră. Folosim deja de 

doisprezece ani roboţi de muls, dar încă suntem 

dornici de a face îmbunătăţiri.”

Dna. Guibert, Franţa

Cel mai de încredere angajat pe care vi-l puteţi 
imagina
Investiţia într-un robot de muls Lely Astronaut vă va oferi cel mai de încredere angajat 

pe care vi-l puteţi imagina. Acest angajat robot va mulge pentru dumneavoastră 

24/7, ani de-a rândul! Este flexibil şi complet instruit pentru a pregăti vaca pentru 

muls, pentru ataşarea paharelor de muls pe uger, pentru reataşare în cazul în care 

este necesar, pentru desprinderea paharelor după muls şi pentru efectuarea post-

tratamentului.

Complet diferit faţă de automatizarea unei ferme
Mulţumită robotului de muls Lely Astronaut, mulţi factori pot fi monitorizaţi pentru 

fiecare vacă în parte, factori care nu pot fi furnizaţi în cazul unei cirezi de vaci mulse 

convenţional. Succesul mulsului automatizat de succes este garantat de un nou stil 

de management al fermelor, prin care deciziile sunt transferate de la fermier la vacă. 

Este vorba despre semnale timpurii. Puteţi trata vacile individual din nou... şi acest 

lucru va duce la îmbunătăţirea sănătăţii vacilor, intervale de fătare mai scurte şi 

reducerea costurilor pentru furaje, printre altele.
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Aspectele de durabilitate joacă un rol tot mai important în 

producţia laptelui. Sănătatea animalelor şi bunăstarea lor sunt 

din ce în ce mai importante. Consumatorul cere o metodă de 

producţie prietenoasă cu animalele de la industria agricolă. Vaca 

trebuie să aibă o viaţă frumoasă, sănătoasă şi mai lungă, şi în 

acelaşi timp să participe la producţia de lapte pentru o perioadă 

cât mai mare. Provocarea pentru industria laptelui este de a 

îndeplini aceste cerinţe într-un mod profitabil.

Acces nelimitat la nevoile de bază
Lely consideră că vacile ar trebui să aibă acces liber la muls. Pentru ca vacile să poată 

vizita robotul şi grilajul de furajare în mod regulat, este important să se poată odihni 

suficient şi să uşureze presiunea pe picioare. Aşadar, dacă restricţionaţi una sau mai 

multe dintre aceste nevoi de bază, acest lucru va afecta comportamentul vacii şi 

ulterior producţia de lapte. Prin urmare, metoda Lely de producţie durabilă de lapte 

este de a oferi vacilor acces nelimitat la aceste nevoi de bază fără restricţii. Precum 

toate celelalte produse ale noastre, Lely Astronaut este conceput din acest punct de 

vedere.

Provocarea producţiei  

     durabile 
       de lapte

„Obiectivul principal este să avem o ferma 

durabilă şi robotul mă ajută să obţin acest 

lucru prin creşterea longevităţii vacilor şi 

a numărului de fătări, în acelaşi timp cu 

menţinerea unei producţii zilnice de cel puţin 

3.800 kg, cu o medie de 36 kg/vacă.”

Yoshitsugu Mori, Japonia

Construiţi având vaca în centrul acţiunilor 
dumneavoastră
Robotul de muls Lely Astronaut este conceput pentru a îmbunătăţi sănătatea şi 

bunăstarea animalelor. De exemplu, vaca are cea mai uşoară intrare în robot şi nu 

este forţată într-o anumită poziţie în boxa de selecţie. Tratamentul ugerului şi 

ataşarea paharelor de muls se face foarte igienic, pentru a îmbunătăţi sănătatea 

ugerului. O serie extinsă de date este de asemenea colectată, ceea ce va ajuta 

fermierul să prevină bolile şi să îmbunătăţească starea de sănătate a animalelor din 

toată cireada.
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Circulaţia liberă a vacilor
Atunci când este asigurată circulaţia liberă a vacilor, vaca decide când mănâncă, 

când este mulsă sau se odineşte, îmbunătăţind astfel bunăstarea vacilor. Având mai 

multă grijă de vacile noastre şi făcând eforturi suplimentare pentru a asigura vacilor 

mai mult confort, putem extinde perioada de producţie a laptelui. Un spaţiu 

sufi cient în hambar va oferi de asemenea vacilor posibilitatea de a se comporta 

natural, ceea ce duce la o bunăstare îmbunătăţită a vacilor.

Managementul corect al furajelor
Furajele date vacilor afectează nu numai efi cienţa furajelor/laptelui, dar şi starea 

generală de sănătate, funcţia de reproducere şi metabolismul vacilor. Pe lângă faptul 

că infl uenţează comportamentul de vizitare a robotului. Sistemul automatizat de 

furajare Lely Vector asigură 24/7 furaje proaspete, fl exibile, în funcţie de nevoile 

vacilor. Sistemul oferă o sinergie perfectă în combinaţie cu sistemul de muls 

Astronaut.

Furaj Apă

Odihnă Aer

LuminăSpaţiu Sănătate

CELE ŞAPTE PRIVILEGII DE PĂŞUNAT ALE 
VACILOR („THE COW SIGNALS DIAMOND®“)

Aşadar cum putem avea vaci sănătoase şi menţine, de 

asemenea, o viaţă productivă? Pentru a îmbunătăţi 

sănătatea şi bunăstarea animalelor, trebuie să luăm în 

considerare cele şapte privilegii ale păşunatului („The 

Cow Signals Diamond®”): sufi cientă apă, lumină, spaţiu, 

furaje, odihnă, aer şi sănătate. De exemplu, hambarele 

supraaglomerate şi perioadele lungi de aşteptare pentru 

accesul la muls şi hrănire s-au dovedit a afecta timpul pe 

care vacile îl au la dispoziţie pentru a manca şi a se 

odihni.

© copyright cowsignals.com, Ţările de Jos

Separare

Păşune 2

Păşune 1

Păşune 3

Lely Astronaut

Lely Grazeway

Zona de dinainte 
de mulgere

Zona de după 
mulgere

PĂŞUNATUL ŞI MULSUL AUTOMATIZAT
Vacile păscând pe o păşune este o imagine foarte apreciată de 

vaci, agricultori şi consumatori. Avantajul păşunatului cu un 

sistem automatizat este că produsele concentrate din robot nu 

sunt singurul factor motivant. Iarba proaspătă de două sau, 

eventual, de trei ori într-un interval de 24 de ore conduce la 

vizite echilibrate şi regulate, alături de un nivel minim de produse 

concentrate, dacă este necesar.
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Robotul de muls 
Lely Astronaut A4

CELE TREI MOTIVE 
PRINCIPALE

Mai mult control

Vaca este elementul 
cheie

Cea mai bună calitate 
a laptelui

Suntem dedicaţi să vă ajutăm să faceţi un succes din 
mulsul automatizat în ferma dumneavoastră
Acum mai bine de douăzeci de ani am introdus primul robot de muls la nivel 

mondial: Lely Astronaut. Deşi de atunci ne-am îmbunătăţit sistemul în numeroase 

moduri, robotul Astronaut pe care vi-l oferim astăzi se bazează în continuare pe 

aceleaşi idei dovedite. Lely Astronaut îmbunătăţeşte calitatea vieţii în timp ce 

protejează bunăstarea optimă a animalelor şi rentabilitatea investiţiei dumneavoastră. 

Veţi benefi cia de asemenea de un set unic de instrumente de management pentru 

monitorizarea calităţii laptelui şi a raportului de conversie furaj/lapte pentru fi ecare 

vacă în parte sau pentru întreaga cireadă.
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Condiţii optime, cu cât mai puţine obstacole posibil
Mulsul automatizat este diferit de mulsul convenţional din multe puncte de vedere. 

Una dintre principalele diferenţe este că vacile pot fi  mulse respectând mai mult 

comportamentul lor natural. Pentru a maximiza benefi ciile acestui lucru, noi căutăm 

oportunităţi pentru a crea un mediu în care vaca poate fi  mulsă în condiţii optime, 

cu cât mai puţine obstacole posibil.

Cel mai bun comportament de vizitare a robotului 
de muls
Principala caracteristică revoluţionară a boxei de muls Lely Astronaut A4 este 

designul de tranzitare denumit conceptul I-fl ow. Mulţumită acestuia, vaca poate 

traversa direct unitatea fără a trebui să se întoarcă. Acest lucru este uşor pentru 

vacă, scurtează curba de învăţare, creşte debitul şi, ca urmare a acestui lucru, creşte 

capacitatea robotului.

Ne-am abţinut în mod explicit de la automatizarea acţiunilor de 

muls în sine; în schimb, ne-am construit un concept care are vaca 

în centrul atenţiei, pentru a ne asigura că vacile vor fi  mulse 

într-un sistem cu prag mic. Conceptul nostru cu adevărat unic al 

braţului robotului, precum şi conceptul I-fl ow pentru intrarea şi 

ieşirea liberă a vacilor în/din boxă, sunt câteva exemple clare ale 

acestei strategii.

+ 4%
CAPACITATE

FĂRĂ I-FLOW I-FLOW

PRODUCŢIE MARI MARE CU 150 KG PE ZI
Pentru a avea o imagine clară, Lely a efectuat o analiză de 

referinţă pe câteva mii de roboţi cu I-fl ow şi mii de roboţi 

anteriori care nu au conceptul I-fl ow. Concluzia cea mai 

importantă este că timpul în boxa de muls a fost redus cu 

aproape 4% per vizita unei vaci. Un timp de procesare 

scurt are un efect direct asupra capacităţii robotului de 

muls. La o fermă cu 120 de vaci, acest lucru reprezintă o 

capacitate de producţie suplimentară de 150 kg pe zi.

Vaca este 
elementul cheie

„Am avut întotdeauna o vacă pe care 

trebuia mereu să o aducem la robot.

Dar acum – cu intrarea mult mai deschisă 

a robotului Astronaut A4 – chiar şi 

această vacă vizitează voluntar robotul în 

mod regulat. Ba chiar vine prea des!”

Lyndon Williams, Ţara Galilor, Regatul Unit
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Ataşare rapidă, fără mişcări inutile
Viteza de ataşare şi acurateţea reprezintă un factor 

esenţial pentru capacitatea robotului. Sistemul nostru de 

detectare a mameloanelor (TDS) dispune de o tehnologie 

cu trei niveluri de scanare, care asigură detecţia rapidă şi 

precisă a mameloanelor. Elimină, de asemenea, mişcările 

inutile ale braţului, este mult mai blând cu vaca şi 

permite cea mai rapidă ataşare posibilă pentru toate 

tipurile de ugere.

ZECE BENEFICII ALE BRAŢULUI 
ROBOTULUI LELY ASTRONAUT
1.  Design prietenos pentru vacă.

2.  Paharele de muls înmagazinate în siguranţă în 

interiorul braţului.

3.  Curăţare şi stimulare mai eficiente.

4.  Cea mai rapidă detectare a mameloanelor.

5.  Muls personalizat prin pulsaţie dinamică.

6.  Muls relaxat mulţumită numărului redus de 

mişcări ale braţului.

7.  Măsurători precise privind calitatea laptelui, 

efectuate aproape de acţiune.

8.  Niciun pahar de muls pe jos.

9.  Economie de energie mulţumită numărului 

redus de mişcări.

10.  Construcţie robustă şi materiale durabile.

    Braţul robotului  
        Lely Astronaut – 
aproape de acţiune
Braţul robotului Lely Astronaut este un concept unic dovedit; braţul rămâne sub vacă şi controlează 

întregul proces al mulsului. Cu aproape toţi senzorii integraţi în braţ, măsurarea se face aproape de 

uger şi este, prin urmare, mai precisă.

Construcţie durabilă
Chiar dacă se întâmplă ca vaca să se aşeze pe el, 

robusteţea şi controlul pneumatic al braţului asigură 

că nimic nu este deteriorat.
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+ 40%
CURĂŢARE & STIMULARE

O CURĂŢARE ŞI STIMULARE MAI BUNĂ A 
UGERULUI CU AJUTORUL PERIILOR
Cercetările au demonstrat că periile unice rotative în 

sensuri opuse - împreună cu mişcările precise ale braţului 

garantează o curăţare şi o simulare cu până la 40% mai 

efi ciente comparativ cu situaţiile convenţionale.

Inovaţii cu adevărat 

rentabile

„În final am ales Lely mulţumită simplităţii 

braţului robotului, de exemplu, şnururile 

de pe paharele de muls care le împiedică 

să cadă pe jos.”

Jens Jensen, Danemarca

Flexibilitate în amenajarea 
hambarului
Unitatea centrală este o parte esenţială a asamblării 

modulare a sistemului de muls automatizat 

Lely Astronaut A4. Acesta dispune de un sistem central 

de aspirare şi curăţare pentru până la două unităţi de 

vacă. Unitatea centrală este de sine stătătoare şi o 

confi guraţie cu două boxe se poate întinde pe o distanţă 

de până la treizeci de metri. 

Libertate şi detectare rapidă a 
mameloanelor
Un comportament bun de vizitare dovedeşte că vacile 

doresc să viziteze robotul de muls Lely Astronaut. Unul 

din factorii cheie ai succesului este spaţiul de care 

dispune vaca în timp ce este mulsă. Boxa cu trei laturi 

deschise nu are nevoie să ţină vaca pe loc în niciun fel. 

O cameră 3D monitorizează mişcarea vacilor, ceea ce 

conduce la o poziţie perfectă a braţului pentru a asigura 

detectarea, ataşarea şi reataşarea rapidă.

Mulsul personalizat 
Cu ajutorul informaţiilor de la sistemul de control al 

calităţii laptelui Lely MQC, Pulsatorul Lely 4Effect oferă 

pulsaţie dinamică per litră. Acest lucru asigură un 

tratament individual pentru fi ecare vacă în parte şi, ca 

atare, un muls personalizat.

I-flow pentru intrarea şi ieşirea 
liberă a vacilor
Mulţumită conceptului I-fl ow, vaca poate traversa direct 

unitatea fără a trebui să se întoarcă. Acest lucru este uşor 

pentru vacă, scurtează curba de învăţare şi creşte debitul.
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Lely Astronaut A4

Un set unic de instrumente de 
măsurare a calităţii laptelui 
Lely MQC (Controlul calităţii laptelui) este integrat în 

interiorul braţul robotului chiar lângă uger. În timpul 

mulsului, laptele este monitorizat continuu per litră. 

Acest lucru vă oferă informaţii vitale despre mastită, 

conţinutul de grăsime şi proteine şi lactoză pentru 

gestionarea calităţii laptelui şi a sănătăţii vacilor, 

permiţându-vă să reacţionaţi rapid şi să obţineţi calitatea 

optimă a laptelui.

Periile curăţa cel mai bine
Periile vor elimina toată murdăria şi bălegarul, chiar dacă 

se lipeşte. Acesta este singurul sistem de curăţare care 

curăţă zona din jurul mameloanelor, precum şi partea 

inferioară a ugerului din apropierea mamelonului. 

Întregul sistem este complet dezinfectat după curăţarea 

fi ecărei vaci, prevenind contaminarea încrucişată.

Monitorizarea eficientă a mastitei 
la fiecare mulgere
Prevenind mastita, puteţi economisi foarte mult prin 

reducerea costurilor de producţie a laptelui, a costurilor 

medicale şi de manoperă. Măsurătoarea opţională a 

numărului de celule somatice MQC-C are un rol foarte 

important în monitorizarea stării de sănătate a ugerului. 

Sistemul integrat monitorizează numărul de celule 

somatice per muls pentru fi ecare vacă într-o manieră 

extrem de efi cientă. Abaterile alarmante vor fi  observate 

şi raportate. Acest lucru vă oferă un control constant al 

sănătăţii ugerului pentru toate vacile din cireadă, la cel 

mai mic cost.

CURĂŢAREA CU ABURI A PAHARELOR DE 
MULS ÎNTRE FIECARE MULGERE
Sistemul Lelywash de curăţare a robotului efectuează 

diferite tipuri de curăţare în timpul zilei. Sistemul opţional 

de curăţare cu aburi Lely Pura curăţă direct paharele de 

muls cu abur cald, după care le clăteşte scurt cu apă.

METODA BLÂNDĂ DE TRANSPORTARE 
A LAPTELUI
Aerul comprimat împinge laptele spre rezervor fără a 

deteriora calitatea laptelui prin folosirea rotoarelor.

Fie că este vorba despre senzori, modul blând, inovator şi unic în care tratăm laptele în sistem, 

sau modul în care curăţăm ugerul, suntem în permanenţă în căutarea celei mai bune metode de 

a obţine cea mai bună calitate a laptelui. Sistemul nostru unic Lely de control al calităţii laptelui 

(MQC) vă permite să produceţi numai lapte de primă clasă.

Împreună 
avem grijă de lapte

„Dacă veniţi să-mi luaţi funcţia de 

numărare a celulelor somatice MQC-C, 

puteţi să luaţi tot robotul, pentru că nu 

mai pot funcţiona fără ea!”

Wyn Evans, Ţara Galilor, Regatul Unit
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Mai mult control, 
mai multă libertate 
Controlaţi-vă ferma de lapte cu 
Lely T4C
Fie în hambar, în birou, pe teren sau acasă, sistemul de 

management Lely T4C (Time for Cows) vă oferă control 

deplin asupra fermei dumneavoastră de lapte. Sistemul 

ştie exact ce se întâmplă în hambar şi are rol de bibliotecă, 

sistem de operare, pastor, asistent personal şi instructor în 

acelaşi timp. Sună complex? Dimpotrivă, acest sistem de 

management este de fapt foarte uşor de folosit!

Lely T4C este dedicat succesului 
dumneavoastră
Cu peste douăzeci de ani de experienţă, am fost capabili 

să dezvoltăm singurul sistem de management al fermelor 

dedicat mulsului automatizat: Lely T4C. Sistemul 

colectează şi înregistrează toate datele furnizate de 

roboţii Lely Astronaut prin senzorii acestora. Analizează 

şi prezintă doar informaţii clare şi utile pentru a vă ajuta 

să luaţi decizii strategice şi operaţionale mult mai uşor şi 

rapid.

T4C conectează şi controlează 
echipamentele Lely
Sistemul de management Lely T4C conectează toate 

echipamentele Lely care adună sau utilizează informaţii. 

Acest lucru se face foarte uşor. În cazul în care combinaţi, 

de exemplu, mulsul automatizat cu păşunatul, boxa de 

selectare Lely Grazeway verifi că mai întâi dacă o vacă 

are voie să părăsească hambarul. Dacă vaca a fost mulsă 

recent, T4C va da permisiunea de a deschide poarta spre 

păşune. 

Conectarea informaţiilor este 
viitorul
Schimbul de informaţii între echipamentele Lely oferă 

noi perspective pentru îmbunătăţirea funcţionării fermei 

dumneavoastră. Prin combinarea producţiei de lapte cu 

suma de furaje grosiere distribuite de sistemul automatizat 

de furajare Lely Vector, T4C vă spune în permanenţă ce 

efi cienţă a furajului obţineţi.

O abordare dinamică este 
următorul pas
Următorul pas în managementul fermei este o abordare 

dinamică a vacilor. Nu mai este vorba despre vaci 

producătoare de lapte, ci despre obţinerea celor mai bune 

rezultate economice. Modulul opţional DLM conectează 

producţia de lapte la preţurile laptelui şi ale furajelor. 

Modulul calculează automat cantitatea optimă de produse 

concentrate şi intervalul optim între mulgeri pentru fi ecare 

vacă. Monitorizarea constantă va îmbunătăţi raportul cost-

benefi ciu.

Împărtăşiţi rezultatele; verificaţi 
etalonul!
Dacă doriţi cu adevărat să vedeţi oportunităţile de 

îmbunătăţire, vă puteţi împărtăşi propriile rezultate cu alţi 

utilizatori ai robotului Astronaut. Desigur, T4C vă oferă 

deja o bună imagine de ansamblu asupra rezultatelor 

proprii, dar posibilitatea de a vedea şi rezultatele colegilor 

dumneavoastră vă oferă perspective asupra diverselor 

aspecte ale performanţei fermei dumneavoastră.
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LELY T4C - MANAGEMENTUL FERMEI 
MODERNE - NIMIC MAI SIMPLU

Etalonul
Etalonul Lely T4C face posibilă compararea 

informaţiilor de management al fermei cu 

fermele colegilor din întreaga lume.

Sistemul de monitorizare a 
sănătăţii şi a reproducerii 
Lely Qwes
Un senzor unic montat la gâtul vacilor pentru 

identifi carea şi activitatea acestora, pentru 

a determina problemele de sănătate şi 

perioadele de călduri mai devreme. 

Dispozitive de comunicare T4C
• PC T4C.

• Panou de control robot T4C 

 (modelul Manager).

• T4C InHerd telefon/tabletă.

Informaţii Analizate
• Sănătatea vacilor.

• Producţia de lapte.

• Calitatea laptelui.

• Activitatea vacii.

Sistemul automatizat de muls 

Lely Astronaut

Sistem automatizat de 

furajare Lely Vector

Distribuitorul 

Lely Cosmix

Boxa de selecţie 

Lely Grazeway

Distribuitorul automatizat 

pentru viţei Lely Calm

Informaţii de la Lely Astronaut

•  Culoarea laptelui (per litră).

•  Indicaţia conţinutului de grăsime/proteine 

din lapte.

•  Indicaţia lactozei din lapte.

•  Conductivitatea laptelui (per litră).

•  Temperatura laptelui. 

•  Numărul de celule de somatice per vacă.

•  Greutatea vacii.

•  Producţia de lapte.

•  Consumul de furaj.

•  Odihna.

•  Timpul de muls/timpul mort de muls.

•  Viteza (max.) de muls.

•  Numărul de mulgeri.

•  Numărul de refuzuri.

Informaţii de la Lely Qwes

•  Minutele de rumegare ale vacii.

•  Activitatea vacii.

Informaţii de la Lely Cosmix

•  Consumul de furaj.

•  Odihna.

Informaţii de la Lely Vector

•  Furajul grosier per grup.

•  Efi cienţa furajului.

Informaţii de la Lely Grazeway

•  În funcţie de intervalul de la ultima 

mulgere, vaca va fi  direcţionată către 

zonele specifi ce.

•  În funcţie de nevoile clientului 

şi confi guraţia fermei, vaca va fi  

direcţionată către zonele specifi ce.

Informaţii de la Lely Calm

•  Consumul de lapte.

•  Greutatea.

Echipamente    conectate
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INSTRUMENTE LELY T4C INHERD DISPONIBILE

 FarmSetup

  Creaţi şi editaţi conturi de utilizator şi 

modificări pentru ferma dumneavoastră.

 Today

  Verificaţi ce sarcini trebuie făcute astăzi. 

 HowTo

  Verificaţi modul în care trebuie să se 

efectueze o sarcină.

 SystemToday

  Verificaţi care sunt operaţiunile de întreţinere 

preventivă de care are nevoie echipamentul 

Lely astăzi.

 Cow

  Verificaţi informaţiile despre fiecare vacă în 

parte şi stabiliţi acţiunile corecte.

  FarmNotes

  Comunicaţi rapid şi eficient cu alţi utilizatori 

InHerd de pe ferma dumneavoastră.

 Signals

  Ştiţi când un robot s-a oprit din muls. 

 

 FarmBeats

  Verificaţi performanţa cirezii dumneavoastră 

şi a roboţilor de muls.

Noi credem că agricultorii trebuie să-şi petreacă majoritatea timpului cu cireada lor, având 

grijă de vaci. Managementul unei ferme nu este un job de birou, de aceea Lely T4C oferă 

două interfeţe bazate pe acelaşi sistem. Versiunea pentru PC ofera confortul unei imagini de 

ansamblu perfecte pe un ecran mare pentru luarea deciziilor strategice. Versiunea de mobil 

InHerd prezintă informaţiile strategice sub format operaţional, toate datele pe care trebuie să 

le ştiţi, şi vă oferă instrumentele de care aveţi nevoie pentru a verifica, a acţiona şi a îmbunătăţi. 

Oriunde, oricând.

De la birou  

       la cireadă

„Mulţumită Lely T4C InHerd, mi-am 

schimbat rutina zilnică, care a făcut mai 

eficient modul meu de lucru.”

Geeske van de Streek, Olanda

Verificaţi, acţionaţi, îmbunătăţiţi... 
gata!
Lely T4C InHerd este o combinaţie de instrumente pentru 

dispozitivul dumneavoastră mobil. T4C InHerd vă permite 

să verificaţi acele aspecte care au cea mai mare nevoie 

de atenţia dvs.: un management de excepţie. Vă ajută 

să acţionaţi corect, antrenându-vă să faceţi ceea ce 

trebuie, la momentul potrivit şi la locul potrivit. Vă ajută 

să vă îmbunătăţiţi rezultatele oferindu-vă mai multe 

informaţii despre performanţa dumneavoastră. Acest lucru 

facilitează un flux de lucru mai eficient şi mai multă linişte 

sufletească.

Un flux de lucru mai eficient
Pentru fermieri, „full time” nu înseamnă de la nouă 

la cinci. Acesta este motivul pentru care Lely T4C nu-i 

deranjează cu informaţii irelevante. Mulţumită experienţei 

noastre îndelungate în mulsul automatizat, am învăţat ce, 

cum şi când este nevoie de informaţii. Informaţiile emise 

de Lely T4C au evoluat de la informaţii bine-de-ştiut la 

informaţii necesar-de-ştiut. În acest fel ştiţi exact ce trebuie 

să faceţi şi, prin urmare, aveţi mai mult timp pentru 

lucrurile pe care vă face plăcere să le faceţi. Bucuraţi-vă!
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Proiectele noastre 
de hambar oferă sisteme 
de producţie a lactatelor 

perfect echilibrate

„Două dintre motivele din spatele 

producţiei ridicată de la ferma mea sunt 

disciplina şi rutina, care sunt factorii cheie 

ai unui management de succes al fermei.”

Alberto Beunza, Spania

Timp de peste două decenii, Lely s-a implicat în mulsul automatizat şi managementul fermelor 

de lapte automatizate şi a câştigat o vastă experienţă în amenajarea hambarelor. Un hambar 

orientat spre mulsul automatizat şi managementul zilnic facilitează atât confortul fermierului 

cât şi al vacilor. Construcţii noi oferă posibilitatea de a adapta hambarul în întregime în funcţie 

de nevoile de management şi ale animalelor. Lely va oferi sprijin în optimizarea configuraţiei 

hambarului în timpul procesului de planificare şi construcţie.

Pauză

Fătare

Proaspăt

Prima mulgere

Reproducere 1

Reproducere 2

Test de 
gestatie

Îngrĳirea 
copitelor 2

Îngrĳirea 
copitelor 1

Vaccinare

LUCRAŢI MAI INTELIGENT!
Este bine cunoscut faptul că, în medie, 20% din cireadă 

necesită 80% din forţa de muncă disponibilă. Prin 

urmare, este bine să ştiţi că este posibil să gestionaţi 

cireada cu maxim zece atingeri per vacă per lactaţie. 

O confi guraţie inteligentă a hambarului şi pricepere în 

stabilirea rutei, separare şi tratament este esenţial pentru 

realizarea acestui lucru. Prin crearea unui fl ux de lucru 

logic în jurul robotului de muls Astronaut, veţi obţine mai 

mult decât un muls.

Fluxuri de lucru pentru mulsul 
automatizat
Fluxurile noastre de lucru, special dezvoltate pentru mulsul 

automatizat, vă vor oferi dumneavoastră şi angajaţilor 

dumneavoastră instrumentele necesare. O confi guraţie 

inteligentă a grajdului cu rutine şi discipline bine gândite 

pot face o mare diferenţă pentru efi cienţa muncii. 

Proces Sarcini Lucru Rutine



1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Acord cu privire 
la detaliile de cumpărare

Verificare: 
produsele livrate şi instruirea

Sfaturi privind 
aspectul grajdului

Începeţi să mulgeţi

Instruire pentru managementul 
fermei automatizate

Instruire în utilizarea 
şi gestionarea T4C

Pregătirea T4C

Suport şi consiliere 
de la distanţă

Verificare: 
planul de construcţie şi logistic

Verificaţi nivelul 
de satisfacţie

Sfaturi despre gestionarea 
furajelor şi a vacilor

Analiză şi consultanţă

„Este esenţial să aveţi disponibili specialişti 

în perioada de tranziţie, care să vă 

asigure că lucrurile merg bine şi care 

să vă ajute imediat ori de cate ori este 

nevoie de ajutor.

Lely a făcut demersuri excelente 

în acest sens.”

Tobias Wagner, Germania

O ferma de lapte de succes va trebui să se concentreze pe factorii importanţi, cum ar fi 

managementul furajelor, managementul cirezii, managementul reproducerii şi oamenii. 

Întrebările la care trebuie găsit răspuns ar putea fi, de exemplu: 

Care este cea mai bună rută în grajd? Cum culeg şi cum depozitez recoltele?

Ce fel de abilităţi trebuie să aibă conducerea şi angajaţii?

Planul de pe aceasta pagină prezintă succesiunea ideală de evenimente pentru un start-up 

de succes.

De la interesul iniţial 
la un muls automatizat 

       de succes
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Venind de la o fermă, ştim cum este să te trezeşti dimineaţa devreme. Ştim ce înseamnă să 

petreci ore în şir în grajd, zi şi noapte, asigurând un tratament optim pentru cireada ta. 

Noi înţelegem cum lucraţi, şi de ce. Suntem dedicaţi să vă ajutăm să faceţi un succes din mulsul 

automatizat în ferma dumneavoastră!

Noi trăim pentru 
producţia de lapte

„Produsul este la fel de bun ca şi oamenii 

care stau în spatele lui. Cei de la Lely se ţin 

de cuvânt şi vă vor ajuta. 

Oamenii ne întrebă dacă a fost o decizie 

grea atunci când am ales marca de robot 

pe care să o folosim. Pentru noi nu a fost, 

pentru că am văzut pasiunea pe care o are 

Lely pentru roboţi.”

Steve şi Lori Dockendorf, SUA

Dincolo de şuruburi şi software
Consultanţii noştri specialişti, cu experienţă practică 
vă vor ajuta în optimizarea performanţelor cirezii 
dumneavoastră, asigurându-vă că veţi obţine un 
beneficiu maxim din produsele şi serviciile noastre. 
Pasiunea noastră pentru inovaţie nu se opreşte la 
caracteristicile tehnice ale produselor noastre, ci 
continuă dincolo de asta pentru a acoperi toate 
aspectele practice şi de management ale fermei 
dumneavoastră de lapte.

Conceptul Lely Center – dedicat 
şi educat
Grupul Lely a dezvoltat conceptul Lely Center 
pentru a asigura disponibilitatea locală a vânzărilor 
profesionale şi a serviciilor pentru produsele Lely în 
întreaga lume. Ne asigurăm că toţi inginerii noştri 
de service sunt în permanenţă la curent cu cele 
mai noi tehnici, sunt instruiţi în fiecare an şi testaţi 
pentru evaluarea cunoştinţelor lor actuale, conform 
regulamentului Lely Academy. Desigur, sunt la 
dispoziţia dumneavoastră 24/7.
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Noi vă oferim 

cel mai mic cost 
de proprietate
Suntem conştienţi de faptul că o robotul de muls Lely Astronaut este iniţial o investiţie destul 

de mare; cu toate acestea, vă rugăm să nu vă uitaţi doar la investiţie. Nu contează numai 

investiţia iniţială, ci şi toate costurile din anii care vor veni! 

„Cu Lely Astronaut, eficienţa costurilor 

de producţie, cum ar fi apa, săpunul, 

energia electrică şi furajele pentru 

animale este excelentă.”

Jean-Philippe Côté, Canada

Durabilitate dovedită
Prin utilizarea unor materiale de primă clasă şi prin 

limitarea numărului de piese în mişcare, vă garantăm o 

viaţă lungă şi o valoare de răscumpărare semnifi cativă. Pe 

baza primilor douăzeci de ani de roboţi Lely Astronaut, 

se poate concluziona că din punct de vedere fi nanciar, 

roboţii ar trebui să fi e amortizaţi pe o perioada de 

cincisprezece ani. 

Proiectate pentru a fi fiabile
Evident, prin îmbunătăţiri continue în design şi 

componente, tehnologia Lely este concepută pentru 

fi abilitate pe tot parcursul anului. Unele componente 

cheie din robot, cum ar fi  pompa de aspirare şi laserul, 

vin cu o garanţie de cinci ani. Cadrul robotului vine cu o 

garanţie de zece ani.

Cele mai mici costuri de service
Sistemul de muls automatizat Astronaut necesită numai 

un maxim de patru apeluri de întreţinere pe an. Designul 

modular al sistemului facilitează operaţiunile de service. 

Unic în sectorul produselor lactate: contractele de 

service sunt pe bază de numărul de mulgeri, şi aveţi de 

asemenea opţiunea de a încheia un contract de servicii cu 

drepturi depline, all-included!

Utilizează mai puţină apă
Pentru că nu este nevoie de curăţarea podelei deoarece 

colectoarele de lapte nu pot cădea pe podea şi ugerele 

sunt periate în loc de a fi  spălate cu apă, Lely Astronaut 

este foarte efi cient în utilizarea apei.

Mai puţine mişcări, mai puţină 
energie
Cheia în economisirea energiei este numărul semnifi cativ 

mai mic de mişcări pentru ataşarea şi îndepărtarea 

paharelor de muls. Mulţumită acestui lucru, conceptul 

braţului robotului Astronaut este cel mai durabil. Pe 

lângă acest lucru, Lely salvează foarte multă energie prin 

utilizarea unui singur sistem pneumatic pentru mai mulţi 

roboţi de muls, precum şi echipamentele aferente din 

hambar, cum ar fi  porţile de selecţie.
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PREGĂTIŢI PENTRU 
MULȚI ANIUPGRADED CERTIFICAŢI GARANŢIE

LELY TAURUS, O ALTERNATIVĂ ATRACTIVĂ
Roboţii de muls Astronaut Lely Taurus autorizaţi au un 

istoric cunoscut, pot fi înlocuiţi cu o variantă superioară 

în funcţie de dorinţele noului proprietar şi sunt pregătiţi 

să mulgă pentru mulţi ani. Ei sunt inspectaţi şi testaţi 

temeinic şi vin cu o garanţie de un an.

Lely Finance –  

           fiabil, 
           sigur şi flexibil

„Cu acest aranjament de leasing financiar 

ştiu exact ce rate lunare voi avea pentru 

următorii zece ani. Cheltuielile cu 

dobânzile sunt fixe şi nu am nicio grijă 

cu privire la fluctuaţiile de preţ.”

Sander Bouma, Olanda

Finanţare flexibilă
Lely Finance vă oferă o gamă largă de programe de 

finanţare şi leasing concepute pentru a vă satisface 

nevoile operaţionale şi de flux monetar. Aveţi posibilitatea 

de a stabili modalitatea de finanţare la punctul de vânzare 

pe baza recomandărilor fiabile şi sigure ale specialiştilor 

noştri în finanţe. 

Leasing financiar
Dacă doriţi să achiziţionaţi propriile echipamente Lely dar 

sunteţi în căutarea unei modalităţi de a distribui investiţia 

pe o perioadă mai lungă de timp, alegeţi un contract de 

leasing financiar. La sfârşitul contractului, veţi avea drept 

deplin de proprietate asupra echipamentelor respective.

Leasing operaţional
Dacă vă doriţi economii semnificative de flux monetar, 

dacă nu sunteţi interesaţi să dobândiţi dreptul de 

proprietate asupra echipamentelor Lely dar doriţi să 

obţineţi cele mai recente tehnologii, alegeţi un contract 

de leasing operaţional. La terminarea contractului, puteţi 

alege fie să reînnoiţi contractul şi să primiţi cel mai nou 

model disponibil, să prelungiţi contractul existent sau să 

cumpăraţi echipamentul pe care l-aţi avut în uz. 

Beneficii cheie
•  Rate lunare mici.

•  Avantaje fiscale.

•  Finanţare extrabilanţieră.

•  Întotdeauna alegerea pentru cele mai recente 

tehnologii.

•  100% finanţare.

•  Conservarea capitalului.

•  Rate fixe.

•  Păstrează credit.

•  Flexibilitate.

•  Opţiuni de achiziţionare şi reînnoire.

Specialiştii noştri versaţi din industrie sunt pregătiţi să vă ofere produsele şi serviciile financiare 

de care aveţi nevoie pentru a vă îndeplini obiectivele de afaceri şi a vă menţine competitivi. 

Lely Finance vă oferă posibilitatea de a achiziţiona cele mai inovatoare echipamente pentru 

producţia laptelui, folosind o soluţie de finanţare adaptată pentru afacerea dumneavoastră.
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O selecţie a 

îmbunătăţirilor  
  noastre pentru fermele  
      de lapte moderne

1.  Sistem automatizat de furajare 

Lely Vector.

2.  Robotul de împingere automată a 

furajelor Lely Juno.

3.  Distribuitorul Lely Cosmix.

4.  Robotul de curăţare a adăposturilor 

Lely Discovery.

5.  Lely L4C – Light for Cows.

6.  Boxa de tratament Lely.

7.  Boxa de selecţie Lely Grazeway.

8.  Distribuitorul automatizat pentru viţei 

Lely Calm.

9.  Cuşeta Lely Commodus.

10.  Pediluviul automat Lely Walkway.

11.  Peria pentru vaci Lely Luna.

12.  Echipamentul de recoltare Lely.
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Ce este important pentru 

dumneavoastră şi 

ferma dumneavoastră?

  ALEGEREA REPRODUCERII

Vă bazați pe reproducere pentru 

a controla ferma. Faceți rost de 

un set suplimentar de ochi pentru 

a face ca vacile să fi e gestante. 

Adăugați acuratețe procesului 

de reproducere şi veți putea 

să observați momentul în care 

vacile sunt în călduri pentru a le 

insemina. Acest lucru va duce la 

creşterea ratei de concepție şi vă 

va ajuta să economisiți timp.

  ALEGEREA PĂŞUNATULUI

Păşunatul este cel mai natural 

mod de a hrăni vacile. Păşunatul 

are un impact pozitiv asupra 

bunăstării şi sănătății vacilor. 

Scoateți vacile sănătoase şi 

fericite pe câmp şi, în acelaşi timp, 

păstrați controlul complet asupra 

producției dumneavoastră de 

lapte. Păşunatul reprezintă din 

ce în ce mai mult o aşteptare a 

societății, întrucât oamenii sunt 

obişnuiți să vadă vacile păscând 

pe câmp.

 ALEGEREA CONTROLULUI 
UGERULUI

Laptele de calitate superioară 

provine dintr-un uger sănătos. 

Obțineți informații privind sănătatea 

ugerului şi înțelegeți când trebuie 

să acționați. Eliminați bacteriile şi 

evitați contaminarea vacilor înainte 

de fi ecare muls. Controlați sănătatea 

ugerului şi astfel reduceți costurile. 

 ALEGEREA CREŞTERII 
PRODUCȚIEI DE LAPTE

Obținerea capacității maxime de 

producție implică o interacțiune 

optimă între capacitatea ugerului, 

datele disponibile şi hardware. 

Şi susținerea din partea unei 

gestionări profesioniste a 

fermei. Creşteți capacitatea 

robotului dumneavoastră cu un 

procent suplimentar de 10-15%, 

optimizați producția efectivului 

dumneavoastră de vaci şi obțineți 

mai mult lapte.

Adăugați precizie 
procesului de 
reproducere

Asigurați sănătatea 
ugerului

Susțineți strategia 
de păşunat

  ALEGEREA HRĂNIRII

Hrănirea este unul dintre costurile 

principale asociate activității 

unei ferme de lactate. Prin 

urmare, hrăniți fi ecare vacă în 

conformitate cu nevoile sale 

reale şi monitorizați efi ciența 

hrănirii. Creați posibilitatea de a 

sigura rații mai avansate, chiar în 

combinație cu hrană lichidă.

Modifi cați 
efi ciența furajării

  ALEGEREA SĂNĂTĂȚII VACILOR

Aveți grijă de cea mai valoroasă 

proprietate a dumneavoastră: 

vacile. Vacile sănătoase 

contribuie la scăderea costurilor, 

la economisirea timpului şi la 

creşterea producției de lapte. 

Controlați mai bine sănătatea 

vacilor şi luați deciziile potrivite 

cu ajutorul senzorilor avansați, 

care fac utilizarea informațiilor 

mai uşoară. Acest lucru vă asigură 

veniturile.

Cunoaşteți-vă 
vacile

Creşteți cantitatea 
de lapte

Cât de importantă este producerea 
unei cantități mai mari de lapte 
pentru dumneavoastră

Cât de importantă este reproducerea 
pentru dumneavoastră

Cât de importantă este sănătatea 
vacilor pentru dumneavoastră

Cât de important este păşunatul 
pentru dumneavoastră

Cât de important este controlul 
ugerului pentru dumneavoastră

Cât de importantă este hrănirea 
pentru dumneavoastră

< neimportant important > < neimportant important > < neimportant important >< neimportant important > < neimportant important > < neimportant important >

La Lely, ştim că fi ecare fermă de lactate este diferită. Ferma dumneavoastră 

este unică, la fel ca şi dumneavoastră şi obiectivele pe care vi le-ați stabilit. Dar, 

deşi activitatea unei ferme de lactate moderne poate fi  o afacere complexă, la 

sfârşitul fi ecărei zile trebuie să existe lapte în rezervor.

Vă rugăm să analizați cu atenție situația dumneavoastră. Imaginați-vă că ferma 

dumneavoastră ar opera la capacitate maximă. Lely Astronaut poate fi  astfel 

confi gurat încât să corespundă necesităților dumneavoastră de a vă atinge 

obiectivele.
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Pasionaţi de agricultură

Lely are o istorie îndelungată şi intensă de recunoaştere a nevoilor fermierilor moderni. Produsele noastre sunt 

dezvoltate considerând vaca punct de plecare. Ne străduim să o lăsăm să exceleze şi, ca atare, furnizăm produse 

pentru fermieri şi antreprenori începând de la recoltarea furajului, la distribuirea furajelor, adăposturi, îngrijire, 

muls şi surse de energie. În plus, deţinem cunoştinţe şi experienţă specifice în sprijinirea fermierilor pentru a 

obţine cele mai bune rezultate cu ajutorul echipamentelor lor. Ca atare, cunoştinţele noastre aprofundate despre 

ciclul complet al fermei - de la iarbă la sticlă - nu are rival pe piaţa afacerilor din domeniul agricol. 

Suntem dedicaţi unui viitor durabil, profitabil şi frumos în agricultură.

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 şi Welger sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului Lely. Lely îşi rezervă 

toate drepturile referitoare la mărcile sale comerciale. Orice utilizare neautorizată a unei mărci aparținând Lely sau eventuala utilizare a 

unor mărci asemănătoare care pot crea confuzie sau sunt susceptibile de a crea confuzie cu o marcă Lely constituie o încălcare a drepturilor 

exclusive ale Lely. Toate drepturile rezervate. Informațiile din această publicație sunt furnizate numai în scop informativ şi nu constituie o 

ofertă de vânzare. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în unele țări, iar produsele furnizate să difere de cele din imaginile 

din broşură. Este interzisă reproducerea sau publicarea vreunei părți din această publicație prin tipărire, fotocopiere, microfilm sau în orice 

alt mod fără permisiunea prealabilă scrisă a Lely Holding S.à r.l. Deşi informațiile din această publicație au fost compilate cu cea mai mare 

grijă posibilă, Lely nu îşi poate asuma răspunderea pentru nicio pagubă care ar putea rezulta din eventualele erori sau omisiuni prezente în 

această publicație.

Lely are grijă de mediul înconjurător. Distribuitorul dumneavoastră Lely


