LELY SLAUKŠANAS
IEKĀRTAS
Kūts, govju slaukšanas un
ēdināšanas risinājumi

Veido savas piena fermas nākotni

LHQ.B99014.LV.A

Jūsu Lely izplatītājs

Lely patiesi rūp apkārtējā vide.

www.lely.com
innovators in agriculture

www.lely.com

LELY DAIRY EQUIPMENT

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo,
Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway un Welger ir Lely Group reģistrētas preču zīmes. Ekskluzīvās izmantošanas tiesības pieder Lely
Group uzņēmumiem. Visas tiesības ir aizsargātas. Informācija šajā publikācijā ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nav uzskatāma par
pārdošanas piedāvājumu. Daži produkti var nebūt pieejami atsevišķās valstīs, un piegādātās preces var atšķirties no attēlotajām ilustrācijās. Nevienu
šī izdevuma daļu nedrīkst kopēt vai izplatīt izmantojot drukas, kopēšanas, mikrofilmu vai citas ierīces bez iepriekšējas Lely Holding S.à r.l. rakstiskas
atļaujas. Lai gan šīs publikācijas saturs ir apkopots ar vislielāko rūpību, Lely neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu, kas varētu rasties kļūdu vai
neprecizitāšu dēļ šajā izdevumā.
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Sagatavojiet savu uzņē
Kā lauksaimnieks, Jūs katru dienu saskaraties ar izaicinājumiem. Tuvākās desmitgades laikā lauksaimniecībā ir
daudz izaicinājumu, lai spētu uzturēt strauji pieaugošo populāciju un piegādāt pārtiku par konkurētspējīgām
cenām. To visu ir jāpanāk ilgtspējīgā veidā, samazinot izdalīto oglekli.
Uzņēmums Lely strādā pie tehniskās revolūcijas, kas palīdzēs Jums veiksmīgi attīstīties, piedāvājot Jums
iekārtas ražas novākšanai, govju slaukšanai, ēdināšanai un kūts aprīkošanai. Ar govi kā pašu pamatu mūsu
attīstībai, šie produkti atļaus Jums palielināt darbības apjomu, saglabājot optimālu dzīvnieku labklājību.
Sadarbojoties ar Lely, Jūsu mērķa sasniegšanai, Jūs gūsiet arī priekšrocības no unikālajiem Lely produktiem
piena kvalitātes uzturēšanai, optimālai govju ēdināšanai, kā arī atsevišķi katrai govij barā.
Lauksaimniecības sabiedrību raksturo uzņēmēji, kas apzinās, ka uzņēmums tiks atstāts nākošajām paaudzēm.
Lely nerīkojas savādāk. Mēs turpinām attīstīt savas zināšanas un produkciju, lai arī Jūs turpmāk varētu
veiksmīgi tikt galā ar sarežģījumiem.
Attīstīties.
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mumu nākotnei
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Ilgtspējīga, ienesīga un patīkama nākotne
lauksaimniecībā
Vēsture pierāda, ka katru desmitgadi mēs esam spējuši ieviest nozarē jaunu produktu
ar ievērojamu ietekmi uz darba metodēm lauksaimniecībā. Mūsu vīzija akcentē nozīmi
ilgtspējīgai lauksaimniecībai, kamēr tiek saglabāts uzsvars uz preces attīstību, lai uzlabotu
mūsu klientu finanšu un sociālo labklājību.
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Ko nozīmē mūsu vīzija?

izstrādes procesā mūsu uzmanība tiek vērsta

Ilgtspējīgi – saglabājot vidi turpmākajām paaudzēm.

vispirms uz drošumu un ilgmūžību, mēs piedāvājam

Tas nozīmē rīkoties atbildīgi, padarot govi un cilvēku

Jums produktus ar visaugstāko vērtību, nodrošinot

par pamatu visam, ko darām, attīstot ilgi lietojamas

viszemāko enerģijas un ūdens patēriņu, kā arī

preces, saglabājot energoresursus un palīdzot

ierobežotas apkalpošanas prasības.

lauksaimniecības sektoram kļūt energoneitrālam.
Izdevīgi – nodrošinot inovatīvu preci un metodes, lai

Jo mēs vēlamies, lai Jūs paļaujaties
uz mums

uzlabotu tradicionālo lauksaimniecību. Lai uzturētu

Būtisks ražošanas aspekts ir visu izmantoto materiālu

un palielinātu mūsu klienta ienākumus ar izdevumu

rūpīga kvalitātes pārbaude. Turklāt, visi mūsu

samazināšanu un augstāku darba ražīgumu.

produkti tiek pārbaudīti, līdzko tie atstāj mūsu
ražotnes. Praksē, pareiza pārvaldība un apkalpošana

Patīkami – attīstīt preces, kas ir uzticamas, viegli

ir tikpat svarīga kā efektīva produktu koncepta

darbināmas un labi izveidotas. Stingra mašīnas

attīstīšana un rūpīga izgatavošana. Tādēļ Lely ļoti

struktūra nodrošina nepārspējamu ražīgumu,

rūpīgi atlasa apkalpojošo personālu un to pastāvīgi

sniedzot prieku strādāt gan uzņēmējiem, gan

izglīto. Mūsu sertificētie inženieri – unikāli piena

lauksaimniekiem.

lopkopības nozarē – ir pieejami 24 stundas, 7 dienas

Uzmanības centrā ir govs
Pirmkārt, Lely mērķis nav automatizēt visus procesus.
Mūsu pūles galvenokārt ir vērstas uz labi pārdomātu

nedēļā. Papildus mums vēl ir lopkopības konsultanti,
kas Jums var palīdzēt sasniegt maksimālus rezultātus
Jūsu ganāmpulkā.

koncepciju govij (t.i. sākuma punkts). Labs piemērs

Izbaudiet savu ikdienu

šai stratēģijai ir tā saucamā Astronaut A4 robota

Motivācija ir mūsu produktu izstrādes pamatā:

I-flow koncepts, kas nodrošina ērtu govju ieiešanu

atvieglot Jūsu ikdienas darba slodzi, palielināt

un iziešanu no robota.

slaukšanas procesa pastāvīgumu, ekonomiju un

Mēs piedāvājam Jums viszemākās
ekspluatācijas izmaksas

efektivitāti, respektējot dzīvnieku labklājība un
apkārtējo vidi. Mēs saprotam, ka labākas iekārtas
ļauj Jums būt daudz produktīvākiem, un mēs

Lemjot par investīcijām, iegādājoties slaukšanas

saprotam, ka, ja Jūsu ikdienas darbus uzņemas

robotu vai izejmateriālus, lūdzu, izvērtējiet ne

uzticami risinājumi, Jums ir daudz vairāk laika baudīt

tikai sākotnējās izmaksas, bet arī tās, kas sekos

pilnvērtīgu dzīvi.

turpmākajos gados. Pateicoties tam, ka produkta
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Slaukšanas aprīkojums
Pirms 20 gadiem, 1992. gadā, Lely iepazīstināja pasauli ar Lely Astronaut slaukšanas robotu.
Šis revolucionārais produkts tika atzīts par svarīgāko lauksaimniecības izgudrojumu 20.gs.
Kopš tā laika mēs Lely ir turpinājuši inovāciju ieviešanu, izmantojot specifiskās zināšanas,
ko ir devuši mūsu cītīgie darbinieki un atsauksmes no mūsu klientiem. Tā rezultātā esam
spējuši radīt iespaidīgu produkcijas apjomu. Viss mūsu slaukšanas inventārs ir veidots,
lai palīdzētu lauksaimniekiem optimizēt visus svarīgos faktorus, kas iesaistīti slaukšanas
procesā.
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LELY ASTRONAUT A4

Līdzīgi kā visi mūsu ar piena ražošanu saistītie risinājumi, Lely Astronaut A4 slaukšanas

Slaukšanas aprīkojums

Lely Astronaut A4 automatizētā slaukšanas sistēma
robots tika izstrādāts, koncentrējoties uz govi un tās īpatnībām. 10. lpp.

Lely T4C – “Laiks Govīm” menedžmenta sistēma

LELY T4C

Šī gudrā sistēma ļauj Jums būt kopā ar savām govīm, kurām tiešām ir nepieciešama Jūsu
uzmanība. 16. lpp.

Lely Grazeway selekcijas bokss

LELY GRAZEWAY

Lely Grazeway selekcijas bokss ir vienkāršākais un efektīvākais risinājums ar vienkāršu
uzstādīšanu, lai veiktu efektīvu ganīšanu. 20. lpp.

Lely Nautilus piena tvertne

LELY NAUTILUS

Bez kompromisiem – dzesēšanas process sākas tiklīdz pirmā piena pile ir nokļuvusi piena
tvertnē. 22. lpp.

Slaukšanas higiēna – tīrs no iekšpuses un ārpuses

MILKING HYGIENE

Būt daļai no pārtikas piegādes ķēdes ir liela atbildība. Lely ir attīstījis dažādas tīrīšanas
preces slaukšanas aprīkojumam. 26. lpp.

Rūpes – tesmeņa pilnvērtīga aprūpe

CARING

Liels apjoms ar augstas kvalitātes, rūpīgi izstrādātām precēm, kas balstītas uz gadu gaitā
iegūtu pieredzi. 30. lpp.
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Lely Astronaut A4 automatizētā slaukšanas
sistēma – dabiskas slaukšanas veids
Slaukšana ir ierasts darbs, kam jānorit labā kvalitātē un noteiktā secībā. Ar
Lely Astronaut A4 šķiet, ka Jūs esat noalgojis vispatstāvīgāko un uzticamāko
darbinieku un viņš ir gatavs strādāt 24 stundas un septiņas dienas nedēļā visus
turpmākos gadus.
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Slaukšanas aprīkojums

Priekšrocības lopkopim
Jums ir daudz vairāk laika baudīt dzīvi, ja slaukšanu, kas ir viens no
galvenajiem Jūsu piena lopkopības procesiem, veic Lely Astronaut A4.
Jūs varat organizēt savu darba dienu, kā Jums tīk. Tas ļauj Jums
būt elastīgākam, un vairs nav nepieciešams būt atkarīgam no
konkrētiem slaukšanas laikiem. Šo ietaupīto laiku Jūs varat izmantot
sava ganāmpulka novērošanai, kā arī optimizēt visus lēmumu
pieņemšanas faktorus, lai padarītu Jūsu piena lopkopību par ienesīgu
biznesu. Mūsu klienti ir pārliecinājušies, ka mūsu divdesmit gadu
garā robotizētās slaukšanas pieredze, ļaujot lēmumu pieņemt
govij, ir veicinājusi gan komfortu, gan produktivitāti ikvienā piena
lopkopības fermā. Govis pašas izlemj, vai atpūsties, vai doties uz
slaukšanu, vai uzņemt barību, tādējādi nodrošinot maksimālu atdevi
no visām govīm. Pēc Lely Astronaut A4 robotizētās slaukšanas
sistēmas uzstādīšanas, govs produktivitāte pieaug par 10%. Īpaši
teles ir ieguvējas no vairākkārtējas slaukšanas dienā. Izmantojot

Brīvība Jums.

attīstīto robotu tehnoloģiju kūtī, lopkopji iegūst elastīgumu, līdz ar
to var veltīt laiku citām darbībām, kā arī izslauktā piena pieaugumu
līdz pat 2 miljoniem litru dienā, kas viss tiek iegūts ar govīm drošām
metodēm.

Kādēļ izvēlēties Lely Astronaut slaukšanas
robotu?
Piena lopkopji, kuri ļauj savām govīm brīvi staigāt pa kūti, sasniedz
daudz labākus rezultātus. Tāpat kā cilvēkiem, govīm nepatīk, ka tās
tiek stumdītas. Pateicoties Lely konceptam, Jūsu govs var ēst, dzert,
atpūsties un doties uz slaukšanu visu cauru dienu. Visi dati, nospiežot
tikai vienu taustiņu, tikmēr ir redzami, izmantojot T4C menedžmenta
programmu. Izvēloties Lely slaukšanas robotu 24 stundas 7 dienas
nedēļā, Jūs iegūstat mieru, ko nodrošina mūsu 24 stundas/7 dienas
atbalsta sistēma. Lely ir vienīgie, kas spēj Jums piedāvāt pilnvērtīgu
servisa līgumu, balstītu uz ”maksāt par vienu slaukšanas reizi“
koncepciju. Lely Astronaut A4 ir pārāks par saviem konkurentiem.
Tās panākums ir unikālā Lely Astronaut A4 slaukšanas manipulatora
izturība un ērtā ekspluatācija. Pirmapstrādes un tīrīšanas procedūra,

Govs – uzmanības centrā.

pilnīga govju brīvība boksos, kā arī inovatīvie atklājumi slaukšanas
tehnikā – tas ir Lely Astronaut A4 – mūsdienās vismodernākā
slaukšanas tehnoloģija. Mēs lepojamies par daudzo gadu pieredzi
un izciliem rezultātiem gan lielās, gan mazās piena saimniecībās.

Nodrošināta visaugstākā piena kvalitāte.
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Lely I-flow koncepts – palielina
piena ražošanu
Galvenā revolucionārā Lely Astronaut A4 īpatnība –

nodrošinām visātrāko iespējamo stobriņu uzlikšanu,
kā arī pilnu slaukšanas procesa kontroli.

”I-flow“ konceptu. Prakse un pētījumi liecina, ka

Lely birstes – ir radītas vairāk nekā
tikai tīrīšanai

govis patiesībā nevar veikt pagriezienus šaurā vietā.

Birstes efektīvi noņem pat piekaltušus netīrumus

Konstrukcija ļauj govij ieiet boksā un iziet no tā, ejot

un mēslus. Tā ir vienīgā sistēma, kas notīra vietu

tikai uz priekšu, izslēdzot jebkādus nevajadzīgus

ap pupiem, kur piekļaujas slaukšanas stobriņi, kā

šķēršļus. Boksa ērtā konstrukcija dod iespēju

arī notīra tesmeņa apakšējo daļu. Bez tam birstes

govij būt nepārtrauktā mijiedarbībā ar pārējo

nodrošina ātru un ļoti efektīvu piena atdeves

ganāmpulku un novērš nevajadzīgu stresu. Lopkopji,

refleksa stimulāciju, kas ir svarīgi pie oksitocīna

kas izmantojuši Lely Astronaut A4 robotu ar ”I-flow”

hormona atbrīvošanās. Šāda stimulācija samazina

vairāk kā gadu, atzīst, ka piena apjoma pieaugums ir

stobriņu uzlikšanas laiku, palielina slaukšanas

pārspējis viņu gaidītos rezultātus.

ātrumu un izslaukšanas pilnību, tādā veidā palielinot

”caurejama“ konstrukcija, kas tiek saukta par

Lely Astronaut slaukšanas
manipulators – muskuļi un
smadzenes!

robota caurlaides spēju.

Lely kustīgā barības sile –
pamudinājums govij iziet no boksa

Kopš 1992. gada Lely ir pierādījis sava slaukšanas

Pēc slaukšanas barības sile tiek atvirzīta uz sāniem,

manipulatora koncepciju: slaukšanas manipulators

kas veicina govs iziešanu no boksa. Jo ātrāk govs izies

atrodas zem govs un kontrolē visu slaukšanas

no boksa, jo ātrāk tajā ieies nākamā govs. Lai gan

procesu. Slaukšanas manipulators netiks sabojāts pat

šāda priekšrocība var šķist nesvarīgs, laika patēriņš

tad, ja govs tam uzkāps virsū. Ja slaukšanas stobriņi

vienas govs slaukšanai samazinās par 5 sekundēm,

nokrīt no pupiem, tie bez jebkāda piesārņojuma

tomēr dienas laikā tas ļaus Jums ieekonomēt

dažu sekunžu laikā tiek uzlikti atpakaļ. Mēs

15 minūtes vai realizēt vienu papildu slaukšanu.

Lely Astronaut slaukšanas manipulators
Sevi attaisnojusī koncepcija: unikālais slaukšanas manipulators
atrodas zem govs un kontrolē visu slaukšanas procesu.

"I-flow" ātra ieeja un izeja
Pateicoties ”I-flow”, govs boksā var ieiet un iziet, neizdarot pagriezienus. Tas padara
šo procesu govij vieglāku, jo tas samazina mācīšanās procesu un palielina ražīgumu.
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veiksmīgas robotizētās slaukšanas atslēga.

Katra govs, nepārprotami, ir atšķirīga. Katrai

kādas problēmas. Tādēļ Lely jau no paša sākuma

govij ir nepieciešami atšķirīgi uzstādījumi, lai

rūpīgi pēta piena kvalitātes mērīšanas problēmu

tiktu nodrošināta optimāla slaukšana. Lely 4Effect

un piedāvā savu risinājumu, tādejādi esot vadošais

pulsators – pirmais revolucionārais slaukšanas

ražotājs un nodrošinot šīs tehnoloģijas pieejamību

tehnoloģiju izrāviens pēdējo 30 gadu laikā.

visiem piena lopkopjiem.

Informācijas iegūšana no piena kvalitātes izmaiņām
ir optimālākais ceļš, lai noskaidrotu vai govij ir

Milking equipment
Slaukšanas
aprīkojums

Lely 4Effect pulsators – piemērots
katra tesmeņa ceturkšņa
slaukšanai ar savu režīmu

Pateicoties informācijas plūsmai no sistēmas
Lely MQC, pulsācija tiek regulēta dinamiski un

Lely MQC mēra svarīgos parametrus kā, piemēram,

individuāli katram tesmeņa ceturksnim. Tas

taukus un proteīnu, vadītspēju, piena krāsu,

patiešām nodrošina individuālu pieeju katrai govij

slaukšanas laiku ceturksnī un nederīgā piena laiku.

un tās individuālu slaukšanas režīmu. Šo efektu

Lely MQC-C mēra somatisko šūnu skaitu, katrā

pastiprina pulsācijas sistēmas novietojums slaukšanas

slaukšanas reizē. Pēc slaukšanas, informācija ir tieši

manipulatorā pēc iespējas tuvāk govs tesmenim.

pieejama Jūsu T4C pārvaldes sistēmā.

Sekojoši tiek panākts optimāls piena izvadīšanas
ātrums no ceturkšņa, īsāks slaukšanai nepieciešamais

Lely ir pirmais uzņēmums, kas piedāvā iebūvētu

laiks, īsāks slaukšanas stobriņa pārturēšanas

sistēmu, kura nosaka olbaltumvielu un tauku saturu

laiks uz katru pupu, un robota caurlaides spējas

pienā. Katrā slaukšanas reizē tiek analizēti tauku,

palielināšanās.

olbaltumvielu un laktozes rādītāji, kas savukārt

Lely MQC un Lely MQC-C – piens
kā informācijas avots
Govs labsajūta un teicama piena kvalitāte ir

ļauj Jums kontrolēt ganāmpulka produktivitāti.
Rezultātā Jums ir vesela govs, kas nozīmē maksimālu
produktivitāti un zemus veterināro pakalpojumu
tēriņus.

Optimāla tīrīšana ar birstēm
Šī ir vienīgā pieejamā sistēma, kura pēc katras tesmeņa apstrādes tiek
dezinficēta ar hloru nesaturošiem līdzekļiem, kas savukārt infekcijas
izplatīšanos.

Piens kā informācijas plūsma
Lely MQC mēra katra ceturkšņa svarīgākos parametrus:
• Piena krāsu.
• Vadītspēju.
• Slaukšanas laiku.
• Piena neslaukšanas laiku.
• Slaukšanas ātrumu ceturksnī.
• Temperatūru.
• Taukvielas un proteīnu.
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Lely T4C menedžmenta
programma – laiks Jūsu govīm

Apdrošināšanas programma Marsh

T4C ir neaizstājams Jūsu ganāmpulka pārvaldīšanai.

ko rada tehniskas kļūmes vai ārējie faktori. Daži

Informācija tiek pasniegta praktiski un ātri.

mazsvarīgi remontdarbi var radīt nepatīkamas sekas –

Viena no T4C papildu priekšrocībām ir iespēja

dārgus remontus. Standarta apdrošināšana nesedz

izmantot DLM (dinamiskais ēdināšanas modulis)

visus zaudējumus. Tādēļ Lely Astronaut slaukšanas

un RM (reprodukcijas modulis), lai optimizētu

robotam ir radīta atsevišķa apdrošināšana. Šī

Jūsu ganāmpulka veikumu. Abas programmas ir

apdrošināšana ietver virkni kombinētu apdrošināšanu,

unikālas tirgū! Sīkākai informācijai skatīt 16 – 18 lpp.

kas aptver visbiežākos riskus.

Visi piena lopkopji ir pakļauti zaudējumu riskam,

Lely Taurus – lietots Lely slaukšanas
robots
Lely Taurus sertificētie roboti ir iepriekš lietoti
Lely Astronaut slaukšanas roboti, kas ir izmainīti
un uzlaboti rūpnīcā, un ir gatavi veikt slaukšanu
vēl vairākus gadus. Taurus roboti ir ar zināmu
vēsturi, tos var uzlabot atbilstoši klienta vēlmēm
un tie tiek rūpīgi pārbaudīti. Šiem robotiem ir
zema cena un 1 gada garantija.

Lely T4C informē praktiski, uzskatāmi un ātri.
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LELY DAIRY EQUIPMENT

Centrālās tehniskās iekārtas izmēri un svars:

• Augstums: 237 cm.

• Augstums: 206 cm.

• Garums: 334 cm.

• Garums: 123 cm.

• Platums: 227 cm.

• Platums: 102 cm.
• Svars: ~ 320 kg.

– Slaukšanas manipulators izstieptā veidā ~198 cm.
– Slaukšanas manipulators sakļautā veidā ~180 cm.

Slaukšanas aprīkojums

Robota izmēri un svars:

• Svars: ~ 650 kg.

650 kg

320 kg

206 cm

237 cm

102 cm

123 cm

334 cm
227 cm

Galvenās priekšrocības
• ”I-flow” mazākam stresam un
augstākam piena ražīgumam.
• Slaukšanas vadības elastība.
• Brīvība baudīt savu sociālo dzīvi.
• Efektīva Jūsu darba dienas plānošana.
• Brīvība govīm.
• Ražošanas apjoma pieaugums.
• Stabils ieguldījums.
• Modernākās tehnikas pieejamība.

Stāsta lietotāji:
”Ar mierīgu sirdi es varu uzraudzīt
burtiski katru ganāmpulka govi.”
Nīderlande
”Mūsu govis pie Lely Astronaut
slaukšanas robota pierada ātrāk nekā
es! Produktivitāte pieauga, un mūsu
ganāmpulks ir daudz mierīgāks nekā
bija iepriekš.”
Francija
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Lely T4C menedžmenta programma –
laiks Jūsu govīm
Mūsu pārvaldes programmatūra Lely T4C nodrošina Jūs ar visu informāciju, kas
nepieciešama, lai pārzinātu Jūsu ganāmpulku un ietaupītu laiku. Tā savieno
Lely Astronaut robotus ar Lely Vector barošanas ierīcēm un citām Lely iekārtām visu
vienā programmā. Jūs varat vadīt visu saimniecību no viena centrālā punkta. Laiks
Govīm (Lely T4C) atvieglo efektīvu pārvaldību.
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meklēšanās konstatēšana ir galvenais veiksmīgas

vietu Jūsu ganāmpulka pārvaldībā, jo tā ir vairāk

vairošanās faktors ganāmpulkā un tiek uzskatīts

nekā tikai programma vadībai un slaukšanai Jūsu

par vienīgo svarīgāko reprodukcijas pilnveidošanas

saimniecībā. Bez tā, Lely T4C nodrošina informāciju

faktoru lielākajā daļā piena lopu fermu.

par katru slaukšanu, kas ir veikta, tas arī ir atskaites
punkts barošanas, pārošanas un ganību pārvaldībai.

Reprodukcijas modulis – seko
veikumam

Apvienojumā ar Lely Grazeway selekcijas boksu,

Ganāmpulka auglības stāvokli kontrolē speciāls

Jūs varat viegli kontrolēt savu govju maršrutus,

reprodukcijas modulis, kas iebūvēts T4C. Šis modulis

apvienojot tos ar ganīšanos un slaukšanas robotu.

uzrāda reproduktīvo stāvokli un iepriekšējos

Pārošanās pārvaldība ir padarīta vienkārša ar

rezultātus. Šādā veidā Jūs varat viegli kontrolēt

ārējiem siltuma detektoriem un pārošanas moduli.

ganāmpulka reprodukciju un pamanīt lietas, ko

Ar jauno Lely Vector automātisko barošanas

nepieciešams pilnveidot.

Slaukšanas aprīkojums

Lely T4C vadības programmatūra ieņem centrālo

sistēmu var optimizēt gan koncentrēto, gan
rupjo barību. Kritēriju opcija dod Jums iespēju

Balstoties uz govs aktivitāti un reprodukcijas

salīdzināt sava ganāmpulka ražīgumu ar citiem

vēsturi (kalendāru), govs meklēšanās tiek reģistrēta

lauksaimniekiem, kas izmanto Lely tehniku. Ar

automātiski. Ja pēc apsēklošanas neseko govs

parocīgo mērinstrumentu paneli, Jūs varat viegli

meklēšanās, automātiski tiek fiksēta govs grūsnība.

pārskatīt Jūsu ganāmpulka rādītājus. No turienes Jūs

Grūsnības pārbaude, ko veic veterinārārsts, vairs nav

varat viegli pietuvināt skatu smalkākām detaļām.

nepieciešama. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu.

Katrs notikums no dzimšanas līdz dienai, kad govs
atstāj saimniecību, tiek uzglabāts Lely T4C vadības

Menedžmenta sistēma

programmā.

E-Link menedžeris dod Jums pārskatu par Lely T4C

Ganāmpulka reprodukcija –
vairošanās cikla uzraudzība
Ganāmpulka reprodukcijas jautājumi, kā zināms,

informāciju, lai Jūs varētu pārvaldīt ganāmpulku
pie slaukšanas robota. Lely arī nodrošina iespēju
izmantot PDA moduli, lai ievadītu informāciju T4C
jebkurā vietā un laikā, iekš kūts vai ārpus tās.

ir lielākie laika patērētāji un būtiski ietekmē lopu
fermas ekonomiskos rezultātus. Savlaicīga govs

Lietotāji stāsta:

Galvenās priekšrocības

”Es uzticos Qwes siltuma detektoram un veselības

• Apaugļošana pareizajā laikā.

uzraudzībai vairāk nekā savām acīm.”

• Optimizēta vairošanās.

Dānija

• Saīsināts atnešanās periods.
• Mazākās veselības problēmu pazīmes.
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Lely Qwes veselības un
reprodukcijas uzraudzība –
zināšanu spēks

Dinamiskā ēdināšana

Lely ir izstrādājis unikālu rīku, kas identificē govs

samazināt barības izmaksas. Dinamiskās ēdināšanas

veselības problēmas un meklēšanos visagrākajā

modulis (DLM) ir sistēma, kas automātiski

stadijā. Lely Qwes sistēma nodrošina precīzu govs

maina barības devu katrai govij, atbilstoši viņas

reproduktīvā un veselības stāvokļa novērošanu

optimālajām vajadzībām. Jūs būsiet unikālo resursu

24 stundas un 7 dienas nedēļā.

ieguvējs, kas ļaus Jums palielināt peļņu. Runa nav

Precīza govs aktivitātes mērīšana

Pateicoties efektīvākai ēdināšanai, T4C
menedžmenta programma dod Jums iespēju

vairs par govīm, kas saražo visvairāk piena, bet gan
par govīm ar vislabāko ekonomisko atdevi.

Lely Qwes-H sistēmu veido govs identifikācijas
un aktivitātes mērīšanas sensori. Aktivitātes

Pie dinamiskās ēdināšanas tiek fiksēta dzīvnieku

līmeni nosaka paātrinājuma sensors, kas mēra

individuālās ēdināšanas efektivitāte, reģistrējot kā

kustību ilgumu un intensitāti govs soļošanas

mainās izslaukums atkarībā no izbarotā koncentrātu

laikā. Lely Qwes-HR sistēma bez funkcijām, ko

daudzuma. Sistēma meklē ekonomiski optimālāko

veic Lely Qwes-H, mēra atgremošanas aktivitāti,

barojamā koncentrāta daudzumu, ņemot vērā

kas palīdz savlaicīgi noteikt govs veselības

izslaukumu (piena daudzums un masa kilogramos),

stāvokli. Abas sistēmas uzrauga govs darbību divu

koncentrātu un rupjās lopbarības izmaksas, kā arī

stundu laika periodos un tādējādi nodrošina ļoti

uzņemto sausnes daudzumu.

precīzu priekšstatu par katras govs uzvedību. Kā
Lely Qwes-H, tā Lely Qwes-HR kopā ar raidītāju

Dinamiskā ēdināšana

un atsvaru ir ievietoti apvalkā, kas ir piestiprināts

Pie dinamiskās slaukšanas, govs slaukšanas biežumu

pie govs kakla siksnas. Kakla siksnu ar apvalku

nosaka pēc nepieciešamības. Palielinot vai samazinot

apliek ap govs kakla augšējo daļu tā, lai novērstu

intervālu starp divām slaukšanas reizēm un mērot

nevajadzīgo kustību mērījumus un pasargātu

izslaukumu nākamajā slaukšanas reizē, katrai govij

sistēmas no mehāniskiem bojājumiem. Siksnas un

nepārtraukti tiek noteikts optimālākais slaukšanas

sprādzes ir paredzētas ērtai sistēmu piestiprināšanai

intervāls. Šim aprēķinam ir noteiktas robežas, kas

un noņemšanai, kas nepieciešamības gadījumā ļauj

pieļauj minimālo un maksimālo slaukšanas skaitu

tās viegli pārlikt no vienas govs citai. Lely Qwes-HR

dienā. Ņemot vērā arī slaukšanas ātrumu, tesmeņa

sistēmā bez paātrinājuma sensora vēl ir iebūvēts

sagatavošanas laiku slaukšanai un izslaukumu,

īpašs mikrofons, kas uztver atgremošanas procesa

robota caurlaides spēja un līdz ar to finansiālā peļņa

skaņas, mikroprocesors un atmiņa. Sistēma ieraksta

uz vienu robotu ir palielinājusies.

galveno aktivitātes indeksu, kā arī analizē skaņas
signālus, lai aprēķinātu atgremošanas ilgumu.

Kritēriju opcija T4C dod Jums iespēju salīdzināt
savus rezultātus ar citu lauksaimnieku rezultātiem

Abas sistēmas aprēķina aktivitātes indeksu, kas ļauj

pasaulē, Jūsu Lely centrālajā teritorijā, kā arī Jūsu

Jums pareizā laikā govi apsēklot. Tāpēc reprodukcija

valstī. Īsts veids, kā salīdzināt kurās jomās Jūsu

tiek optimizēta, atnešanās intervāls tiek samazināts

vai citas saimniecības ir labākas – īstā motivācija

līdz minimumam un spermas izmaksas tiek

uzlabojumiem.

ievērojami pazeminātas.
Izmaiņas atgremošanā ir pirmās brīdinājuma pazīmes
par iespējamām problēmām. Jo ātrāk fermeris iegūs
informāciju par iespējamo veselības problēmu, jo
vienkāršāk un lētāk viņš to atrisinās. Tā pat var
noteikt arī govs darbības sekas un ganāmpulka
vispārējo ēstgribu. Atgremošana var sniegt arī
nesalīdzināmu ieskatu par veterinārās ārstēšanas
efektivitāti. Turklāt, sistēma automātiski brīdina par
govīm ar zemu aktivitāti, bieži laikus norādot uz
aizdomām par slimību un potenciālo klibumu.
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Slaukšanas aprīkojums
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Lely Grazeway selekcijas bokss – Jūsu govīm ir
izvēles iespējas
Ganības un automatizētā piena slaukšana iet roku rokā. Lely stimulē govis iet ārā,
tāpēc mēs esam izstrādājuši Lely Grazeway selekcijas boksu kā līdzekli efektīvai ganību
pārvaldīšanai.

20

LELY DAIRY EQUIPMENT

Galvenās priekšrocības

Lely Grazeway selekcijas bokss sniedz iespēju apvienot automatizēto
slaukšanu un optimālās ganības. Pirms ganībām Grazeway identificē

• Efektīva ganību pārraudzība.

govi, lai noteiktu, vai viņa vēl ir jāslauc vai ir atlaižama ganīties.

• Pneimatiska darbība.

Grazeway piedāvā pilnīgu ganību uzraudzību.

• Dubultā vārtu sistēma.

Slaukšanas aprīkojums

Brīva izvēle

Optimālas ganības ar robotu
Lely Grazeway ir uzstādīts kūts izejas galējā punktā, kur govis iziet
ganībās. Ieejot atvērtajā selekcijas boksā, govs tiek atpazīta ar
identifikatora palīdzību. T4C pārvaldības programma nosaka atlases
kritērijus, lai Lely Grazeway būtu izmantojams kā patiesi pielāgojams
ganību rīks.

Ganību aploks

Specifikācija

A-B-ganības: Lely Grazeway piedāvā ērtu dažādu aploku izvēli, kas
tiek mainīti saskaņā ar laika grafiku. Pēc noteikta laika posma govis

Virzienu

automātiski tiks nosūtītas uz nākamo aploku.

3

atdalīšanas skaits

Viegli uzstādāms un ekspluatējams

Identifikācija

Qwes H, Qwes HR,
Qwes ID, Qwes leg,

Pateicoties dubultajai vārtu sistēmai, govis vienmēr tiek aizvadītas
uz pareizo vietu, pat ja viņas cieši seko cita citai. Selekcijas bokss, kas
izgatavots no cinkota tērauda, tāpat kā Lely Astronaut slaukšanas robots
ir pneimatiski vadāma sistēma. Grazeway ir savienojams ar slaukšanas
robota vadības sistēmu un kompresoru. Līdztekus ganību izvēlei

Qwes act
Ganību sistēmas

Aploka ganības,
100% ganības

Pneimatiskā selekcijas sistēma

Lely Grazeway arī veic govju atlasi kūtī. Šeit var atlasīt dažādas govju
produktivitātes grupas, kas no robota atrodas dažādās vietās, vai arī
var izvēlēties govis, kurām nepieciešama īpaša ārstēšana. Lely Grazeway
selekcijas bokss ir visātrāk uzstādāmais, visvienkāršākais un efektīvākais
risinājums.

Dažādu aploku izvēle, piemēram, A-B ganību
sistēma.

A1

A2

A3

B1

B2

B3
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Lely Nautilus piena dzesēšanas tvertne – jo Jums
rūp, lai piens būtu augstākās kvalitātes
Nautilus piena dzesēšanas tvertnes ir īpaši paredzētas izmantošanai kopā ar
Lely Astronaut robotizēto slaukšanas sistēmu. Nautilus ir ļoti uzticams, vienkārši
kopjams un lietošanā ekonomisks. Galvenokārt tas dod Jums optimālāko risinājumu,
lai viegli kontrolētu un uzraudzītu visu procesu vienā integrētā sistēmā, sākot no
govs slaukšanas līdz piena uzglabāšanai un dzesēšanai, tādējādi sniedzot maksimālu
drošību.
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Dzesēšana no pirmās piena lāses

metinātiem iztvaikotāja riņķīšiem, iztvaicētāja

Ar Lely Nautilus piena dzesēšanas tvertnēm mēs

kalpošanas laiks ir ilgāks un aukstuma aģenta

piedāvājam uzticamu produktu un augstus higiēnas

plūsmas ir optimizētas. Turklāt Nautilus piena

standartus, kas ir galvenie faktori augstas kvalitātes

dzesēšanas tvertne darbojas ekonomiskā režīmā, jo

piena ieguvei. Lely Nautilus ir īpaši paredzēts

tai ir zemāks elektroenerģijas un ūdens patēriņš.

izmantošanai kopā ar Lely Astronaut robotizēto
slaukšanas sistēmu.

Nenozīmīga dīkstāve

Absolūta kontrole
Nautilus tvertnei ir tikai viena vienkārši izmantojama
kontroles sistēma. Vadības bloks regulē un pārrauga

Tvertnes tīrīšanas laikā robota dīkstāve ir samazināta

Lely Nautilus piena dzesēšanas tvertni, kontrolē

līdz absolūtam minimumam. Pielāgojama tīrīšanas

tvertnes tīrīšanu, piena dzesēšanu un maisīšanu. Jūsu

sistēma sniedz Jums garantētu, lielisku higiēnas

mobilais tālrunis tiešā veidā uzrauga piena kvalitāti.

rezultātu. Smalka nianse: pēc tīrīšanas piena tvertne

Turklāt, tā kā piena dzesēšanas tvertne ir integrēta

automātiski uzsāks dzesēšanas procesu.

ar Lely T4Cvadības programmu, tā glabā datus par

Kvalitāte bez kompromisiem

dzesēšanas un tīrīšanas temperatūrām, kas palīdz
izsekot procesiem.

Bez kompromisiem: dzesēšanas process sākas tiklīdz
kā pirmais piena piliens ieplūst piena tvertnē, un
vienlaikus tiek novērsta ledus veidošanās. Nautilus
tvertnes dzesēšanas jauda ir pielāgota piena
daudzumam, kas atrodas tvertnē. Nautilus tvertnes
ražošanā ir izmantoti tikai labākie materiāli.
Sprauslas, kas rotē par 360°, ir unikālas un tirgū
labākās. Rūpējoties par apkārtējo vidi, Lely izmanto
labāko pieejamo aukstuma aģentu R134. Pateicoties

Stāsta lietotāji:
”Labākā dzesēšana un saskarsme ar Lely slaukšanas robotu.”
Zviedrija
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Specifikācija
Lely Nautilus piena dzesēšanas tvertnes

• Tīrīšanai paredzētu ūdens sildītāju.

ir pieejamas dažādos izmēros, sākot

• Manuālu piena tilpuma mērīšanu.

no 4.000 līdz 30.000 litriem. Modeļi

• Siltuma reģenerācijas sistēmu

no 4.000 līdz 8.000 litriem ir pieejami

aukstuma aģentam un ūdens

vai nu ar integrētām vai atsevišķām

sildīšanai.

aukstuma mašīnām. Lielākas piena
dzesēšanas tvertnes tiek piegādātas ar

Lai nodrošinātu labu piena kvalitāti

atsevišķu aukstuma mašīnu.

un ekonomisku ekspluatāciju, ir ļoti
svarīgi optimizēt tvertnes lielumu

Lai pielāgotu Lely Nautilus piena

un kondensatoru. Lai iegūtu papildu

dzesēšanas tvertni individuālam

informāciju, lūdzu, sazinieties ar

pasūtījumam, piedāvājam arī:

vietējo Lely iestādi.

Galvenās priekšrocības
• Sakari starp tvertnes kontroli un
mobilo tālruni.

• Iepriekšējo datu izsekojamība.

• Automātiska piena tvertnes

• Ļoti ekonomisks.

ieslēgšanās pēc tīrīšanas.

• Viegli darboties.

• Dzesēšana pielāgota apjomam.
• Lieliska tīrīšana pateicoties unikālajām
izsmidzināšanas sprauslām.

24

• Videi draudzīgs.

LELY DAIRY EQUIPMENT
Slaukšanas aprīkojums

Īpaši Lely Nautilus piena dzesēšanas tvertnes
tīrīšanai ir izveidoti divi produkti:

•	RECA Alkaline* ir spēcīgs, hlorēts, sārmains tīrītājs un
dezinficētājs lielām piena tvertnēm. Tas ir ļoti efektīvs pret
tauku un proteīna paliekām. Mēs iesakām pārmaiņus lietot
RECA Alkaline un RECA Acid, lai iegūtu labāko iespējamo
rezultātu.
•	RECA Acid* ir spēcīgs, skābi saturošs tīrīšanas līdzeklis lielajām
piena tvertnēm. RECA Acid spēj noņemt kaļķi un piena
nogulsnes. Mēs iesakām pārmaiņus lietot RECA Acid un RECA
Alkaline, lai iegūtu labāko iespējamo rezultātu.
*) Brīdinājums: Nelietojiet šo produktu Lely Astronaut slaukšanas robotam.
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Slaukšanas higiēna – tīrs no iekšpuses un
ārpuses
Sastādīt daļu no pārtikas ķēdes ir liela atbildība, un tīra vide ir īpaši svarīga. Lely Astri
un Lely Essentials aprīkojums ir balstīts uz uzticamiem un pēc pasūtījuma izveidotiem
risinājumiem, kas viegli savienojami ar balansēto Astronaut slaukšanas robota sistēmu.
Produkti atbilst pārtikas un vides drošības noteikumiem. Visa produkcija atbilst
starptautiskajiem biosadalīšanās standartiem.
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Nododot darbībā jaunu Lely Astronaut slaukšanas

Lely konsultantu. Visi Lely Astri tīrīšanas līdzekļi, ir
pārbaudīti un apstiprināti no Lely puses.

robotu, apkalpojošais mehāniķis sastrukturēs robotu

Norāde

darbības uzsākšanai. Katru dienu Lely Astronaut

Lely Astronaut slaukšanas robots atskaņo signāltoni,

slaukšanas robots veiks trīs automātiskas tīrīšanas

kad ķīmiskā tvertne ar RECA Alkaline vai acid ir

procedūras, divos ciklos izmantojot tīrāmos

tukša. Lely iesaka izmantot Lely Astri produkciju, jo

līdzekļus ar sārmu, bet vienā ciklā — ar skābi.*

tā atbilst visai tehniskajai specifikācijai, kā arī atbilst

Abus produktus var izmantot notekūdeņu sistēmās

likumdošanā norādītajam un nodrošina maksimālu

saimniecībā.

tīrību.

Automātiskais tīrīšanas cikls
Lely Nautilus

Slaukšanas aprīkojums

Automātiskais tīrīšanas cikls
Lely Astronaut

*) Neizmantojiet hloru vai citas skābes; izmantojiet tikai
fosforskābes vai citronskābes produktus, tīrot Lely Astronaut
slaukšanas robotu.

RECA Alkaline un RECA Acid ir īpaši veidoti Lely
Nautilus piena dzesēšanas tvertnēm. Ir svarīgi
izmantot tīrāmos līdzekļus saskaņā ar Lely
norādījumiem*. Šaubu gadījumā sazinieties ar savu

Lely slotu tīrītāji
Lely Astri-L ir īpaši izveidots pupu tīrīšanai un mikrobioloģiskā
stresa samazināšanai uz birstēm. Šis produkts iedarbojas ļoti īsā
laika posmā, pateicoties īpašām gaistošām vielām, kas viscaur
iekļūst slotās. Produkts nerada bojājumus ne robotam, ne arī
birstēm.
Lely Astri-L līdzekļi neatstāj aiz sevis kaitīgus pārpalikumus (to
atsevišķās sastāvdaļas ir apstiprinātas Pārtikas un zāļu pārvaldē
(FDA)) un, lietojot ieteicamajās devās, tie nekairina pupus
Birstes ar Astri-L tiek tīrītas starp slaukšanas reizēm. Tas nodrošina
optimālu piena kvalitāti un aizsardzību pret piesārņojumu, un
tādējādi tiek aizsargāta dzīvnieku veselība un tiek kontrolēts
baktēriju skaits pienā.
Lely Astri-L tiek piegādāts skaidri atpazīstamos zaļas krāsas
konteineros. To ietilpība ir 22 kg.

Uzņēmums Lely Industries N.V. neuzņemas atbildību un
nesedz garantiju bojājumiem vai kaitējumiem, kas saistīti ar
citu tīrīšanas produktu lietošanu, kas neatbilst Lely prasībām.
Lely Astri drošības informācijas lapas, kā arī tehniskā
specifikācija par produkciju ir pieejama www.lely.com.

Stāsta lietotāji:
”Patiess ieguvums: servisa nodrošinātāji vienmēr
ir punktuāli, un mans pasūtījums vienmēr ir
pieejams. Kopumā: viņi ir pieejami un uzticami.”
Nīderlande
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Lely Essentials Foam Alkaline un Lely Foam Unit
Lely Foam Unit iekārta ir kompakta tīrīšanas sistēma, izveidota tīrīšanas
darbiem piena fermā. Lely Foam Unit iekārtu var ātri uzstādīt jebkurā vietā pie
robotiem un to ir vienkārši izmantot. Tīrāmā līdzekļa koncentrāciju var viegli
mainīt, izmantojot ciparnīcu. Ir arī iespējams izvēlēties piemērotu koncentrāciju
atsevišķiem piesārņojuma un virsmas veidiem. Pēc lietošanas ir iespējams to
izskalot ar tīru ūdeni.
Lely Foam Unit tiek piegādāta komplektā ar sarkanu putu šļūteni, spēcīgu
putu galvenes un nosūkšanas cauruli (ieskaitot filtru un uzgali) tīrīšanas
līdzeklim. Lely Foam Unit ir piemērota tīrīšanai, piemēram, sienām un grīdām
(slaukšanas) staļļos, robotu teritorijās un ārpus Lely Astronaut slaukšanas
robota vai cita slaukšanas inventāra. Sarkanā putu šļūtene ir 20 m gara, un ar
to var piekļūt dažādām vietām. Izmantošanas gaitā tīrāmais līdzeklis tiek visu
laiku pievadīts caur caurspīdīgo sūknēšanas cauruli un tiek sajaukts ar krāna
ūdeni, lai izveidotu izvēlēto koncentrāciju. Lely Foam Unit veido stingras, stipras
putas, kas noturas uz virsmas ilgi. Lely Foam Unit ir zema spiediena tīrītājs, kas
izmanto tikai ūdens spiedienu.
Lely Essentials ir tīrīšanas līdzeklis, kas izstrādāts, lai garantētu rošu un efektīvu
tīrīšanu. Tas ir izveidots, lai efektīvi tīrītu slaukšanas robotu teritorijas un
(slaukšanas) staļļus. Lely Essentials Foam ir efektīvs proteīna un tauku uzkrājumu
tīrīšanai. Pievienotās virsmaktīvās vielas paildzina kontaktlaiku, kā arī pamatīgi
iesūcas netīrumos, tādējādi atvieglojot tīrīšanu. Tīrīšanas līdzeklim ir patīkama
citronu smarža, un tas bioloģiski sadalās. Šo produktu var izmantot ar Lely
Foam Unit. Lely robotu nav ieteicams tīrīt ar augstu spiedienu. Izmantojot šo
produktu, tiek veidotas stipras putas, kas labi noturas uz virsmas. Rezultātā
tiek panākta labāka tīrīšana, jo putas turas pie netīrumiem ilgāk.
Lely Essentials Foam tiek piegādāts 22 kg tvertnēs.

Lely peroksīda tests
Lely peroksīda tests ir izveidots, lai mērītu Lely Astri-L koncentrāciju uz Lely
slotām. Tas tiek darīts, lai pārliecinoties, ka tiek izmantota pareizā koncentrācija.
Lely peroksīda testu piegādā tūbiņā ar 100 testu sloksnēm.

Lely Astri-Cell
Lely Astri-Cell ir šķidrums somatisko šūnu skaita mērīšanai pienā ar
Astronaut slaukšanas robota MQC-C sensora sistēmas palīdzību. Šī sensoru
sistēma mēra SCC katrā slaukšanas reizē. MQC-C testēšanas pamatā ir
CMT testēšanas metode, pazīstama kā Kalifornijas Mastīta Tests (California
Mastitis Test). Lely Astri-Cell pievienošana MQC sistēmai nodrošina precīzu
informāciju par somatisko šūnu skaitu pienā un līdz ar to norāda piena
kvalitāti un tesmeņa veselību. Produkts satur rūpīgi atlasītas un attīstītas
kapilāras vielas ar unikālām īpašībām un nodrošina pilnvērtīgu ķīmisko
reakciju ar leikocītu (balto asinsķermenīšu) šūnu sienām.
Lely Astri-Cell tiek piegādāts koncentrēta produkta veidā (1 litrs).
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Tas ir ļoti svarīgi, lai varētu novērst korozijas rašanos, kā arī lai
nemainītos kalibrētās Lely MQC (Lely piena kvalitātes kontroles
sistēmas), t.i., Lely Astronaut slaukšanas robota galvenās ierīces,
vērtības. Nogulsnes radīs novirzes mērījumos, kā rezultātā dati netiks
pareizi interpretēti. Lely Astri-Cid nav negatīvas ietekmes uz gumijas
savienojumiem un silikonu, turklāt tam ir lieliska īpašība samazināt
baktēriju skaitu.

Slaukšanas aprīkojums

Lely Astri-Cid skābes tīrītājs
Lely-Astri-Cid ir koncentrēts šķidrais tīrītājs uz fosforskābes un
citronskābes bāzes, kas speciāli veidots Lely Astronaut slaukšanas
robota tīrīšanai. Produkts satur īpaši aktīvas skābes organisko netīrumu
tīrīšanai kā, piemēram, kaļķakmens un piena nogulsnes.

Lely Astri-Cid tiek piegādāts labi atpazīstamā sarkanas krāsas
konteinerā, ietilpība 24 kg.

Uzņēmums Lely Industries N.V. neuzņemas atbildību un nesedz
garantiju bojājumiem vai kaitējumiem, kas saistīti ar citu tīrīšanas
produktu lietošanu, kas neatbilst Lely prasībām.
Drošības informācijas lapas par Lely Astri produkciju, un
Lely prasības pieejamas www.lely.com.

Lely Astri-Lin tīrīšanas līdzeklis
Lely Astri-Lin ir šķidrs, koncentrēts, hloru nesaturošs tīrīšanas līdzeklis, kas ir
veidots uz sārmainas bāzes un speciāli paredzēts pamattīrīšanas procesiem
Lely Astronaut robotā. Šim produktam piemīt lieliskas tīrīšanas īpašības, ar
kuru palīdzību, tas viegli notīra piena taukus, kā arī olbaltumvielas. Šis tīrīšanas
līdzeklis ir pārbaudīts un Lely Astronaut robotam tas nekaitē.
Galvenais šī produkta ieguvums ir tas, ka sastāvā nav hlora. Hloru (gāzi) saturoši
produkti izraisa nerūsējoša tērauda bojājumus, kā arī Lely Astronaut slaukšanas
robota daļu koroziju. Testēšanas rezultāti uzrāda, ka korozija izraisa bojājumus
robota daļām, kas savukārt izraisa sūces.
• Lely Astri-Lin ir hloru nesaturošs produkts.
• Lely Astri-Lin ir ļoti augsts pH līmenis, un tas nodrošina īpaši efektīvu tīrīšanu.
Lely Astri-Lin tiek piegādāts atpazīstamās zilas krāsas kannās, kas satur 25 kg
mazgāšanas līdzekļa.

Uzņēmums Lely Industries N.V. neuzņemas atbildību un nesedz garantiju
bojājumiem vai kaitējumiem, kas saistīti ar citu tīrīšanas produktu lietošanu,
kas neatbilst Lely prasībām.
Drošības informācijas lapas par Lely Astri produkciju, un Lely
prasības pieejamas www.lely.com.

Lely Astri-TDS lāzera lēcu tīrītājs
Lely Astri-TDS ir uz skābes bāzes veidots šķidrais tīrīšanas līdzeklis, kas paredzēts
ārējai elektroniskās lēcas, kā arī lāzeru detektora vāciņu tīrīšanai Lely Astronaut
slaukšanas robotā. Ja lāzera lēca ir netīra, paiet ilgāks laiks, lai atrastu govs
pupus. Tas savukārt samazina Lely Astronaut robota darba ražīgumu.
Lely Astri-TDS notīra no lāzera lēcas cietā ūdens nogulsnējumus, urīnu, piena
akmeni un dzelzi. Šis produkts ir plaši pārbaudīts uz robotam izmantotajiem
materiāliem un organiskajām atliekām.
Lely Astri-TDS tiek piegādāts 1 litra pudelēs.
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Aprūpe – tesmeņa visaptveroša aprūpe
Aprūpe nozīmē virkni augstas kvalitātes tesmeņa kopšanas līdzekļu, kuru izstrāde balstīta
uz daudzu gadu pieredzi. Jūsu Lely centra organizācija labprāt konsultēs jautājumos
par piemērotāko tesmeņa aerosola pielietojumu konkrētajai situācijai, lai nodrošinātu
veselīgu ganāmpulku. Lely kopā ar saviem partneriem ir izstrādājis īpašus tesmeņa
aerosolu produktus, kurus var izmantot Lely Astronaut robotiem, un kas atbilst Jūsu
saimniecības apstākļiem. Sazinieties ar vietējo Lely centru, lai iegūtu vairāk informācijas
par tesmeņa higiēnu un visaptverošo produktu klāstu.
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Lely Astri-IO tesmeņa aprūpe
Lely Astri-IO tesmeņa aprūpe ir izveidota Lely Astronaut slaukšanas
robotam. Aerosols sastāv no augstas kvalitātes ādas balzāmiem un ir
balstīts uz PVP jodu, tādējādi šis dezinficējošais produkts nodrošina
labu tesmeņa stāvokli. Āda paliek maiga un mitra glicerīna dēļ.
Lely Astri-IO nodrošina kārtīgu aizsardzību pupu kanāliem pēc
slaukšanas.
Lely Astri-IO tiek piegādāts zilas krāsas konteineros, ietilpība 57 kg.

Lely Astri-Din tesmeņa aprūpe
Lely Astri-Din ir uz pienskābes pamata ražots tesmeņa kopšanas
līdzeklis, kas ir īpaši izstrādāts Lely Astronaut slaukšanas robotam.
Pierādīts, ka pienskābe ir ļoti efektīva dezinficējoša viela, kas palīdz
novērst savstarpējas inficēšanās iespējas. Lely Astri-Din nodrošina
teicamu pupa kanāla aizsardzību. Tajā ir arī citi svarīgi elementi –
piemēram, glicerīns un sorbitols – kas uztur un atbalsta ādas dabisko
mitruma un zemādas tauku regulāciju. Pienskābei ir gandrīz tāda pati
pH vērtība, kā pupa ādai, un tā nodrošina izcilu kosmētisko efektivitāti.
Tā aizsargā ādu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem un mehāniskās
slaukšanas ietekmes.
Lely Astri-Din tiek piegādāts zilas krāsas konteineros, ietilpība 59 kg.

Lely Quaress-Iodine*
Lely Quaress-Iodine ir dezinficētājs, kas gatavs lietošanai priekš
Lely Astronaut slaukšanas robota. Lely Quaress-Iodine ir bāzēts uz
jodu; dezinficējošs līdzeklis ar plašu spektru, lai nodrošinātu labu
pupu dezinfekciju. Lely Quaress-Iodine pasargā pupus, izveidojot
aizsargājošu plēvi. Šis produkts satur emulgatorus un mitrinošas vielas,
kā lanolīnu, sorbitolu un glicerīnu. Šīs īpašības uzlabo ādas elastību,
un pasargā to no izžūšanas. Lely Quaress-Iodine var tikt izmantots, lai
labāk aizsargātu govi no patogēniem tā baktericīdo īpašību dēļ.
Lely Quaress-Iodine piegādā zilās tvertnēs, ietilpība 60 kg.
*) Lely-Quaress-lodine pašlaik nav pieejams Latvijā.

Lely Quaress-Lac*
Lely Quaress-Lac ir dezinficētājs aerosola veidā, kas piemērots
Lely Astronaut slaukšanas robotam. Lely Quaress-Lac ir veidots uz
pienskābes un salicilskābes (LSA) bāzes. Šī sastāvdaļu kombinācija
īpaši labi darbojas pret baktērijām. Papildus labai dezinfekcijai,
Lely Quaress-Lac arī palīdz saglabāt ādas maigumu. Produkts satur
propilēnglikolu, kas ir labs mitrinātājs tesmeņa ādai. Aktīvās vielas
noņem atmirušo ādu un uzlabo ādas elastību. Lely Quaress-Lac
uzlabo kosmētisko efektu un nekairina ādu.

Lely Quaress-Lac plus*
Lely Quaress-Lac plus ir koncentrēts dezinficējošs līdzeklis, kas veidots
Lely Astronaut slaukšanas robotam. Lely Quaress-Lac plus ir veidots uz
pienskābes un dekānskābes bāzes, kas padara šo produktu par spēcīgu
tesmeņa aerosolu, kas savukārt ir efektīgs pret baktērijām. Papildus tam,
pienskābe palīdz uzlabot pupu lokanību.
Lely Quaress-Lac plus arī satur dažādas vielas ar mitrinošām un mīkstinošām
īpašībām, kā propilēns, glikols un lauricidīns. Šīs sastāvdaļas uzlabo pupu
stāvokli un pasargā ādu arī aukstos laika apstākļos.

Lely Quaress-Lac piegādā zilās tvertnēs, ietilpība 60 kg.
Produkts ir ļoti piemērots, lai uzsāktu darbību ar Lely Astronaut slaukšanas robotu.
*) Lely-Quaress-Lac pašlaik nav pieejams Latvijā.
Lely Quaress-Lac plus tiek piegādāts zilās tvertnēs, ietilpība 15 kg.
Šis koncentrētais produkts jāsajauc ar 45 litriem ūdens pirms lietošanas.
*) Lely-Quaress-Lac plus pašlaik nav pieejams Latvijā.
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Ēdināšana
Lopbarības izmaksas ir viens no svarīgākajiem izmaksu faktoriem liellopu audzēšanā,
tāpēc ēdināšanas efektivitāte ir ārkārtīgi nozīmīga. Optimālāko atdevi iespējams panākt,
nodrošinot pareizu govju turēšanu (piena tauku un olbaltumvielu kg, lopu ilgmūžība
un veselība u.c). Ir vispārzināms, ka biežas ēdināšanas rezultātā pieaug saražotā piena
daudzums un tas pozitīvi ietekmē govju veselību. Lely automatizācija nodrošina līdzekļus,
kas sekmē tālāku optimizētu ražošanu, govs veselību, kā arī ēdināšanas efektivitāti.
Bez tam Jūs kā piena ražotājs varat ietaupīt laiku un darboties daudz brīvāk.
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Lely Vector automātiskā ēdināšanas sistēma

LELY VECTOR

Lely Vector automātiskā ēdināšanas sistēma ļauj veikt elastīgu govju ēdināšanu
visu diennakti, ar iespēju govis barot akurāti, precīzi, un ar minimālu fiziskā darba
ieguldījumu. 34. lpp.

LELY JUNO

Lely Juno barības piestūmējs piestumj lopbarību govij sasniedzamā attālumā visu dienu

Ēdināšana

Lely Juno automātiskais barības piestūmējs
un nakti. Pateicoties nepārtrauktai barības piegādei, govs barības uzņemšana palielinās,
lopi kļūst aktīvāki un rezultātā piena izslaukumu apjoms palielinās. 40. lpp.

Lely Cosmix ēdināšanas bokss

LELY COSMIX

Pateicoties Cosmix ēdināšanas boksam, ir iespējama koncentrātu izēdināšana atbilstoši
katras govs vajadzībām. Katru dienu un jebkurā laikā lops saņem optimālo koncentrātu
daudzumu. 46. lpp.

Lely Calm automatizēta teļu ēdināšana

LELY CALM

Visas dienas garumā Lely Calm nodrošina automātisku piena vai piena aizstājēja
izēdināšanu optimālās devās un ar pareizu temperatūru. Rezultātā teļi aug veselīgāki,
tiek veicināta viņu attīstība, palielināta ēdināšanas efektivitāte, kā arī ietaupītas
darbaspēka izmaksas. 50. lpp.

Lely Caltive koncepts

LELY CALTIVE

Izmantojot Lely Calm automatizēto teļu ēdināšanas boksu, Lely ir uzsākusi ļoti
sabalansētu teļu ēdināšanas programmas realizāciju, kas atbilst Lely Caltive konceptam.
Programmas mērķis – nodrošināt optimālus apstākļus teļu attīstībai. 54. lpp.
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Lely Vector automātiskā ēdināšanas sistēma –
elastīga un svaiga ēdināšana
Efektīva augstas kvalitātes piena ražošana ļoti atkarīga no tā vai govis tiek barotas
regulāri, laikā un pietiekami. Lely ir izveidojis unikālu ekonomisku konceptu, kas atļauj
parūpēties par šīm prasībām un pat vēl vairāk – tas ļauj veikt diennakts ēdināšanu akurāti,
precīzi, un ieguldot minimālu fizisko darbu. Lely Vector automātiskā ēdināšanas sistēma
ir koncepts, kas attīstīts ciešā sadarbībā ar mūsu klientiem, un atļauj iegūt optimālus
rezultātus, saglabājot maksimālu respektu pret Jūsu govīm.
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Optimāls elastīgums – ēdināšana bez kompromisiem
Govju ēdināšana ir svarīga ikdienas darbība. Tā ir

Papildus, ar Vector sistēmu, Jūs esat absolūti elastīgi

Jūsu prātā visu diennakti. Ar Lely Vectr automātisko

ēdināšanas stratēģijā, ko Jūs vēlētos ieviest. Tas ir

ēdināšanas sistēmu Jums nepieciešams pievērst

perfekts risinājums jebkurai saimniecībai, kā arī

uzmanību govju ēdināšanai tikai reizi trijās dienās.

elastīgs un piemērots, paplašinoties nākotnē.

Elastīgums ēdināšanas retina
• Ātra un viegla ēdināšanas tipa maiņa – atvērta
virtuve dod brīvību bez robežām.
sava barība, kad nepieciešams.
• Precīza ēdināšana – dzīvnieki saņems tieši to, kas

Ēdināšana

• Barības maiņa, kas notiek tūlītēji – katrai grupai

tiem vajadzīgs.
• Elastīgums grupu izmaiņās – govju pārvietošana
uz citu grupu bez traucēkļiem.

Elastīgums Jūsu ikdienas režīmā
• Brīvība plānot Jūsu darbu, kā arī sociālo dzīvi –
sistēma var uzkrāt pārtiku trīs dienām uz priekšu.
• Nav atkarīga no fiziska darba – vadīšana un
barības izdalīšana ir Jūsu rokās, bet Jums nekas
nav jādara.
• Ēdināšana atkarīga no govju vajadzībām – barības
augstuma sensors zina, kad ir nepieciešama
papildus barība.
• Barības stumšana visu diennakti – mazāk
pārpalikumu, jo dzīvnieki vienmēr var piekļūt
barotnei.

Elastīgums katrai saimniecībai,
tagad un nākotnē
• Ietilpst šaurā barošanas alejā, bez papildus
atbalsta konstrukcijām – papildus brīvība un
konstrukciju izmaksu kritums.
• Vairākas kūtis, bet tikai viena barošanas sistēma –
kā automātiska ierīce, robots var pārvietoties un
pabarot vairākas kūtis.
• Viegli pielāgot maršrutu – izmaiņas kūtīs vai arī
grupu uzstādījumos viegli veicamas.
• Gatavojoties nākotnes paplašinājumiem – robots,
kas spēj pabarot 250 – 300 govis, divi roboti uz
virtuvi lielākām saimniecībām.
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Svaiga pārtika – vairākas reizes dienā
Jūsu naudu Jums pelnīs govis, tāpēc tās pelnījušas

piegādāt pārtiku govīm vairākas reizes dienā (vēl

tādu barību, kādu Jūs vēlētos sev: labi izvēlētu,

jo vairāk, tā kā mikseris ir piepildīts ar dažādiem

svaigu, tikko no virtuves nākušu. Lely Vector sistēma

maziem barības gabaliņiem, porcijai vajag neilgu

atļauj Jums veikt govju ēdināšanu visu diennakti,

laiku, lai to samaisītu).

Svaigas, labi samaisītas porcijas
• Izcili sajauc īsā laikā – viegla sajaukšana sniedz
augstāku sausās barības uzņemšanu.
• Viss garšo labi – nav jāšķiro pārtika un mazāki
pārpalikumi.
• Mazas, svaigas maltītes – mazāk sildītas pārtikas.
• Droši uzglabājama virtuvē vairākas dienas –
pārtika tiek uzglabāta blokos, kas tai palīdz
neizžūt.
• Vairāk uzņemtas barības – pastāvīgā svaigas
barības piegāde iedrošinās uzņemt to vairāk, it
īpaši zemu vērtētajām govīm.

Lielākais ieguvums, ieguldot ēdināšanā
Lauksaimniecība arvien vairāk kļūst par biznesu, kur

svaigas barības samazinās pārpalikumu skaitu, kas

atšķirību finanšu rezultātos nosaka, kā Jūs pārvaldāt

savukārt nozīmē vairāk efektīvu rupjās barības

peļņu. Govis paliek veselīgākas ar patstāvīgu

izmantošanu. Papildus tam tiek panākts ievērojams

barošanu, un lielāks uzņemtās barības apjoms sniedz

ietaupījums enerģijas patēriņā.

labāku atdevi no zemāk vērtētām govīm. Vairāk

Ēdināšana, izveido savu stratēģiju
ienesīgu
• Piemērots visu izmēru grupām – pat mazās grupas
saņems savu īpaši sajauktu pārtikas devu.
• Ēdināšana saskaņā ar ēdināšanas konversijas
proporcijām – Vector sistēma nodrošina labāko
ēdināšanu govīm automātiski.
• Zemas izmaksas – darbojas ar elektrību: tīrs, kluss
un ietaupa enerģiju.
• Ietaupa astoņas darba stundas nedēļā – to
apstiprinājuši mūsu esošie klienti.
• Uzlabota barošanas efektivitāte – rezultāti iegūti
no precīziem ziņojumiem.
• Vairāk slaukšanas robota apmeklējumu – svaiga
barība, kas pasniegta vairākas reizes dienā,
paaugstinās govju aktivitāti.
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Lely Vector – saprātīga un inteliģenti veidota sistēma
3
5

2

Ēdināšana

6

4

1

1

Skābbarības iekraušanas ierīce

2

Ēdināšanas virtuve

3

Kūts ar slaucamajām govīm

4

Kūts ar jaunlopiem un sausām govīm

5

Koncentrāti un minerāli

6

Jaukšanas un ēdināšanas robots

Parametri
Sajaukšanas un barošanas robota izmēri

Nepieciešamais min. barotavas zāles platums

Garums

246 cm

Barošanai abās pusēs

325 cm

Platums

162 cm

Barošanai vienā pusē

310 cm

Koridoram bez barošanas

275 cm

Svars
Augstums ar slīdošajām

1.281 kg
278 cm/193 cm

durvīm atvērtām/aizvērtām
Sajaucēja tilpums

Barošanas virtuvei nepieciešamie barības bloku izmēri
2 m3

Forma
Maks. dziļums

105 cm

(barības rokas platums)

Ietilpība un prasības
Maks. ietilpība uz vienu

Taisni sagriezti bloki

250 – 300

Barība

Labi sagriezta vai
sasmalcināta, ietiecamais

robotu (dzīvnieki)
16

barības garums starp

Grīdas virsma

Plakana

10 un 20 cm

Maks. slīpums

5%

Maks. grupu skaits
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Jaukšanas un ēdināšanas robots
Lely Vector sistēmas jaukšanas un ēdināšanas robots ir pašpietiekama, ar bateriju darbināma ierīce, kas spējīga
automātiski barot sajauktu barību.

Vertikālais mikseris
Nodrošina izcilu samaisīšanu. Pretējie
asmeņi nodrošina iespēju samaisīt
sienu, kā arī cita veida barību.

Antena
Bezvadu saziņai starp Lely Vector
sistēmas komponentiem.

Izplatītājs
Izplata barību pa barotavām. Barības
apjomu nosaka braukšanas ātrums.

Ultraskaņas sensors
Nodrošina, ka maisīšanas un
ēdināšanas robots seko ēdināšanas
žogam pie iepriekš noteiktām
distancēm.

Avārijas stop un pauzes poga
Lai izslēgtu vai apturētu sistēmas
darbību pie nepieciešamības.

Uzlādes šūnas
Sastāda pareizo porciju un nosaka
pareizo barības daudzumu.

Sadursmes buferis
Nodrošina, ka sistēma nekavējoties
apstāsies, ja sastaps šķērsli.

38

Adapters
Savienojas ar uzlādes staciju.

Ēdināšanas augstuma sensors
Mēra ēdiena daudzumu barotavā, un
nosaka, kad un kur ir nepieciešama
papildus barība. Šādā veidā ir
iespējams nodrošināt govīm svaigu
barību patstāvīgi.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Ēdināšanas virtuve
Ēdināšanas virtuve ir vieta, kur barība tiek uzglabāta, izvēlēta, saņemta un iebērta robotā maisīšanai. Atkarībā
no platuma un dziļuma, to var viegli piepildīt trīs dienām.

Barības tvērējs
Izvēlas, paņem barību un ieber maisīšanas un ēdināšanas robotā.
Tā pārbauda noliktavas, kuras atzīmētas noteiktam barības
veidam, un paņem barību no augstākā punkta.

Koncentrāta izdalītājs
Kontrolē koncentrātu dozēšanu, kas tiek uzglabāti lielos
daudzumos. Daudzumus var noteikt un dozēt kopā ar lopbarību
ar vislielāko precizitāti.

Ēdināšana

Drošības durvis
Visa sistēma atbilst stingriem, starptautiskiem standartiem.
Ēdināšanas virtuve tiks atvērta tikai uzpildes brīdī.

Minerālu un piejaukumu izdalītājs
Minerālus un piejaukumus arī var pievienot rupjajai barībai
mazākos daudzumos.

Lely Vector automātiskā
ēdināšanas sistēma

Lietotāji stāsta:
”Esmu pārliecināts, ka ganāmpulka saražotā
piena apjoms pieaugs, pateicoties Lely Vector

Elastīga

automātiskajai ēdināšanas sistēmai. It īpaši
vasarā patstāvīga svaigas pārtikas pieejamība ir

• Elastīga ēdināšanas stratēģijā.

liels ieguvums, kas noteikti atmaksāsies.”

• Elastīga Jūsu ikdienas ritmā.

Nīderlande

• Elastīga katrai saimniecībai un nākotnes paplašinājumiem.

Svaigs

”Ar šo jauno sistēmu mūsu saimniecībā mēs
ietaupām aptuveni 600 stundas un aptuveni

• Svaigs iekraušanas ierīces.

6.000 litru dīzeļdegvielas.”

• Svaigs no virtuves.

Zviedrija

• Svaigs uz barošanas galda.

Ēdināšana

”Es domāju, ka turpmākajām paaudzēm darbu
būs daudz vieglāk pārņemt, jo tas ir tik

• Ēdināšana ar sabalansētām devām.

atvieglots, un ir patīkamāk ar to nodarboties.”

• Ēdināšana saskaņā ar vajadzībām.

Zviedrija

• Ēdināšana, kas labi sadala barību uz barības galda.

Rezultāti

”Pirms pāris gadiem mēs izmantojām sliežu
ēdināšanas sistēmu mūsu iepriekšējā kūtī

• Nekāda stresa ganāmpulkam.

un, salīdzinājumā ar to, šī sistēma ir daudz

• Lielāka govju aktivitāte.

elastīgāka. Izmantojot Lely Vector sistēmu,

• Augsta barības uzņemšana.

mēs pat varam pabarot govis kaimiņa kūtī.”

• Augsta ēdināšanas efektivitāte.

Nīderlande

• Augsta piena apjoma ražošana.
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Lely Juno automātiskie barības piestūmēji –
nodrošināta rupjā lopbarība uz barības galda ar
minimālu fizisko darbu visā diennakts garumā
Ir labi zināms, ka patstāvīgi pieejama rupjā lopbarība uzlabo sausās barības uzņemšanu
un piena ražošanu. Papildus tam, biežai ēdināšanai ir pozitīva ietekme uz dzīvnieku
veselību. Bieži darbs ir ierobežojošais faktors svaigas barības nodrošināšanai uz barības
galda. Pateicoties Lely Juno, šī problēma pieder pagātnei.
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Lely Juno virzās gar barības galdu automātiski. Darbojoties, mašīna
stumj barību uz barošanas galda, netraucējot govis. Tā kā Lely Juno

Galvenās priekšrocības

ir autonoma mašīna, reti nepieciešamas kūts modifikācijas, un to var

• 24/7 darbība.

izmantot gandrīz jebkura veida kūtīs.

• Paaugstināta lopbarības daudzuma

Lely Juno 100 un 150

• Lielāks izslaukums.

2008. gadā Lely veiksmīgi iepazīstināja Lely Juno 150 barības stūmēja

• Vienlīdzīgas kvalitātes rupjā

modeli. Trīs gadus vēlāk – mazāku, finansiāli pievilcīgāku modeli:
Lely Juno 100. Salīdzinoši mazāka diametra dēļ, Lely Juno 100 ir ļoti
labi piemērots kūtīm ar mazām barošanas zālēm.

izēdināšana.

lopbarība, kas pieejama visu
diennakti.
• Mierīgāks ganāmpulks.
• Līdzsvarotāka Lely Astronaut

Abiem modeļiem uzlādes stacija darbojas kā atiešanas un ierašanās
punkts. To uzstāda pieejamā vietā barošanas zālē. Dažādo iebūvēto

robotizētā slaukšanas sistēmas
izmantošana.
• Izmaksu ietaupījums.

ar iepriekš ieinstalētiem maršrutiem, Lely Juno 150, atšķirībā no

• Darbaspēka ietaupījums un lielāks

Juno 100, var veikt maršrutus starp divām kūtīm un braukt caur
atvērtām barošanas zālēm.

darbaspēka elastīgums.

Ēdināšana

sensoru dēļ Lely Juno var braukt dažādus maršrutus. Apvienojumā

• Energo draudzīgs, kā arī niecīga
CO2 emisija.
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Lely Juno saved visu kopā
• Minimāls darbs, minimāls enerģijas patēriņš, minimāla uzturēšanas maksa, maksimāls darba
ražīgums.
• Īsts augstākās tehnoloģijas risinājums, kas dod saimniecībai vairāk elastīguma.
• Uzlabota govju satiksme, kā rezultātā darba daudzums samazinās un tiek uzlabota dzīvnieku
labklājība.
• Gudra un elastīga barības piestumšana patstāvīgi.

Lely Juno priekšrocības Jums un
Jūsu ganāmpulkam
24 stundu darbības laiks un palielināts uzņemtās
barības apjoms
Patstāvīgi pieejama barība stimulē govju satiksmi un palielina sausnas
uzņemšanu (+3,50%*), it īpaši naktī. Papildus tam, tiek samazināts
pārtikas pārpalikumu daudzums.

Uzlabota dzīvnieku labklājība
Rupjā lopbarība, kas tiek stumta visas dienas garumā, uzlabo govju
satiksmi un nodrošina barības pieejamību visu laiku.

Vienādas kvalitātes rupjā lopbarība pieejama
dienu un nakti
Lely Juno patstāvīgi stumj rupjo lopbarību uz barošanas galda. Sekojoši
govīm netiek dota iespēja būt izvēlīgām, jo uz barošanas galda ir pieejams
vienāds barības apjoms dienu un nakti.

Biežāka slaukšanas robota izmantošana
Apvienojumā ar slaukšanas robotu, Lely Juno ir pierādījis, ka tas
palielina robota apmeklējumu skaitu (+10,90%*), dienā un naktī.
Palielināts apmeklējumu skaits sniedz augstāku piena ražīgumu, it īpaši
zemu vērtētām govīm. Papildus tam, slaukšanas robots tiek izmantots
pilnvērtīgi, un govju skaits, kam pastiprināti jāpievērš uzmanība
samazinās.

Klusāks ganāmpulks
Pateicoties Lely Juno regulārajiem cikliem, zemi vērtētas govis arī tiek pie
svaigas rupjās lopbarības, pēc tam, kad augstāk vērtētas govis ir paēdušas.

Izmaksu ietaupījumi
Uzlabota barošanas padeve nozīmē, mazāku rupjās lopbarības
izniekošanu. Lely Juno arī ietaupa darbu, degvielu un daudz inventāru.
Tas ir aprīkots ar energo izdevīgu elektrisko motoru.
*) Rezultāti var atšķirties, ņemot vērā vietējos apstākļus.
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• Labāka dzīvnieku labklājība tā kā barība pieejama visu diennakti.
• Uzlabota barošanas efektivitāte.
• Robotu apmeklējumi saimniecībās ar robotiem par 10,90% vairāk.
• Uzlabota piena ražošana, it īpaši zemu vērtētām govīm.
• Palielināts barības patēriņš.
• Bez darba ieguldījuma, 4 reizes biežāka barības piestumšana.

Ēdināšana

Minimāla enerģijas izmantošana
Lely Juno ir īpaši energo izdevīgs un tam ir pozitīva ietekme uz
CO2 izdalījumiem. Gada laikā traktors izmanto desmitreiz vairāk
enerģijas un izdala aptuveni četras reizes vairāk CO2.

Darba taupīšana un elastīgums
Bāzēts uz trīs barības izdalīšanas reizēm, pa 10 minūtēm katru
dienu, Lely Juno ietaupīs Jums vismaz 183 stundas. Tās ir 22 astoņu
stundu darba dienas gadā. Vēl jo vairāk, Lely Juno nodrošina
nepārspējamu elastīgumu – Jūs varat ļaut Juno stumt barību, cik
bieži un kad Jūs vēlaties, divdesmit četras stundas dienā, septiņas
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Kūts specifikācija

Iezīmes
Lely Juno ir ar baterijām darbināms barības piestūmējs, aprīkots ar

Barošanas zāle

energo izdevīgu elektrisko motoru. Rotējošā virsma uz Lely Juno

• Cieta, vienmērīga betona grīda, ar

apakšdaļas stumj rupjo lopbarību uz priekšu pie barošanas galda

vai bez pārklājuma.

žoga, mašīnai kustoties taisnā līnijā. Smagi betona bluķi veido barības

• Ierobežots slīpums.

piestūmēja “ķermeni”, nodrošinot, ka mašīnai ir gana liela masa, lai tā

• Ārpus fermas: pastāv risks, ka uz

varētu stumt rupjo lopbarību. Lely Juno ir piemērots dažādiem cietiem

asfaltēta klājuma var izveidoties
izbraukumi vai grumbas pie siltām
vai karstām temperatūrām.

barošanas ceļiem un tas stumj rupjo lopbarību augstumā līdz 65 cm.

Dinamiska stumšana
Lely Juno programmatūras optimizācija atļauj veikt dinamisku stumšanu.

Barošanas galds

Tas nozīmē, ka Juno pats aprēķina attālumu, ko nepieciešams atstāt

• Vertikāli stieņi ar maksimālu atstarpi

līdz barošanas žogam, atkarībā no barības daudzuma barotavā.

līdz 60 cm.
• Pārbaudīti: slēdzenes, horizontālie
stieņi, paralēles, U-modelis.
• Horizontālie stieņi augstumā starp

Programmatūra ļauj Jums arī šeit ietaupīt darbu. Neatkarīgi no izvēlētās
ēdināšanas shēmas, Lely Juno barības piestūmējs parūpēsies par pareizu
piestumšanu katrā situācijā.

(mēra no barošanas zāles grīdas):

Drošība

– Juno 100: 80 un 135 cm.

Lely Juno darbojas barošanas zālē, kas ir viegli pieejama daļa no kūts,

– Juno 150: 80 un 150 cm.*

tātad, drošība ir ļoti svarīga. Šī iemesla dēļ, barības piestūmējam ir
iebūvēts speciāls mehānisms: sadursmju detektors. Tas nodrošina, ka

*) Kombinācijā ar neobligāto augstuma līmeņa
sensoru.

barības stūmējs apstāsies, ja tas uzdursies šķērslim.

Lietotāji stāsta:
“Tagad arī manām zemu novērtētajām
govīm ir patstāvīga pieeja rupjajai
lopbarībai.”
Kanāda
“Ar divām govīm uz vienu barošanas
vietu pieprasījums pēc patstāvīgas
barības ir augsts. Lely Juno barības
stūmēji ir risinājums.”
Japāna
Dinamiska stumšana.

“Mēs lietojam Juno jau divus gadus,
un mēs vairs nestrādātu bez tā. Tas
ir neaizstājams un ir viens no mūsu
labākajiem pirkumiem.”
Ziemeļīrija
”Katru reizi tās ir tikai 15 minūtes,
bet es esmu tik laimīgs, ka varu
izlaist pēdējo reizi ap 23:00.“
Nīderlande
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Ēdināšana

Specifikācija
Juno 100

Juno 150

Diametrs (cm)

111

156

Augstums (cm)

104

106

Svars (kg)

574

575

Izbīdāmā asmens augstums (cm)

57

51

Piedziņa

Elektriskā motora

Elektriskā motora

Riteņi

3

3

Ātrums (metri/min.)

12

12

Baterijas

12V/55 Ah

12V/55 Ah

Virziena kustības noteikšana

Ar žiroskopu un ultraskaņu

Ar žiroskopu un ultraskaņu

Nobrauktā attāluma noteikšana

Ar sensoriem uz priekšējiem riteņiem,

Sensori uz priekšējiem riteņiem, plus

plus sadursmes vai atiestatīšanas

indukcijas sensors

punkts maršrutā
Programmējamo maršrutu skaits

16

16

Maršrutu programmēšana

Ar manuālo kontroles sistēmu (E-link)

Ar manuālo kontroles sistēmu (E-link)

Atiestatīšanas punkti (virzienam)

Pie uzlādes stacijas, plus sadursmes vai

Metāla sloksnes; sākumā/beigās

atiestatīšanas punktiem maršrutā

tuvumā uzlādes stacijai

5

3

1,00

1,50

Minimālais barošanas zāles platums (m)

1,25 + barības platums

2,00 + barības platums

Maksimālais barības platums (cm)

200

200

Maksimālais barības augstums (cm)

65

65

Sākuma intervāls

Maināms, maks. 48 reizes dienā

Maināms, maks. 48 reizes dienā

Uzlādes stacija: P x G x A (cm)

28,00 x 27,00 x 21,00

36,90 x 26,00 x 62,30

Var izmantot ārpus telpām

Nē

Jā

Vieta, kas nepieciešama, lai pietuvotos
uzlādes stacijai (m)
Vieta, kas nepieciešama, lai aizbrauktu
no uzlādes stacijas (m)
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Lely Cosmix koncentrātu izēdināšanas bokss – jo
govis ir pelnījušas mazliet vairāk
Dzīvnieku individuāla ēdināšana ir atzīts veids, kā panākt labu ķermeņa stāvokli.
Individuāli izēdinot govīm koncentrātus, tiks uzlabots govju vispārējais veselības
stāvoklis, palielināts izslaukums un reprodukcijas spēja, kā arī uzlabota piena/barības
efektivitāte.
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Izmaksu ziņā efektīva ēdināšana
Izmantojot Lely Cosmix izēdināšanas boksu, var saņemt precīzu
informāciju par izbaroto koncentrātu un piedevu daudzumu katrai
govij. Koncentrātu izēdināšanas boksus izmanto, lai līdzsvarotu
mazāk produktīvu un produktīvāku govju barības devas, kā arī,
lai iedalītu papildu barības veidus govīm, kurām tas nepieciešams.
Lely Cosmix pilnībā sader ar Lely Astronaut slaukšanas robotiem
un ir savienots ar Lely's T4C vadības programmu. Tas nodrošina
regulāru koncentrātu izēdināšanu paralēli slaukšanas robotā
izēdinātajiem koncentrātiem, veicinot stabilu pH līmeni
priekškuņģī. Turklāt, tas Jums ļauj regulēt koncentrātu izēdināšanu
saistībā ar slaukšanas reizēm, tādējādi stimulējot govis biežāk
apmeklēt slaukšanas robotus. Koncentrāti Cosmix netiek izēdināti
tikai pēc izslaukšanas.

Sabalansēta koncentrātu izēdināšana katrai
govij

Stāsta lietotāji:
”Lely Cosmix manām govīm piedāvā

Ēdināšana

laikā, kad govīm jāiet uz slaukšanu. Govīm tie atkal ir pieejami

labāko, tam nepieciešams tikai

Kad govs ieiet Lely Cosmix, tā tiek identificēta pateicoties

neliels papildinājums.”

identifikatoram, kas nostiprināts uz govs kakla vai kājas. Tā kā

Dānija

katras govs dienas barības deva tiek nepārtraukti aprēķināta,
Lely Cosmix nekavējoties novērtēs, vai govij ir jāēd un cik daudz.
Barība netiek izšķiesta, jo to izsniedz saskaņā ar govs ēšanas
ātrumu.

Koncentrāti papildus rupjajai lopbarībai arī
Jūsu cietstāvošajām govīm
Bieži vien pāris nedēļas pirms atnešanās cietstāvošās govis ievieto
atnešanās nodaļā vai atsevišķā salmu aplokā. Šīs govis nevar
robotizēti barot, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņas saņemtu
pietiekamā daudzumā arī koncentrātus. Tāpēc ideālā variantā tur
tiek ielikts papildu Cosmix koncentrātu izēdināšanas bokss.
Lely Cosmix ir stabils un drošs, izgatavots no nerūsējošā tērauda
un izturīga materiāla, tas piedāvā Jūsu saimniecībai ilgtermiņa
risinājumus individuālam ēdināšanas veidam.

Ēdināšana ar nelieliem barības daudzumiem
un paaugstinātu precizitāti

Galvenās priekšrocības

Barību izdala īpašas formas barības silēs. Tas ļauj pabarot lopus
ar ļoti mazām un precīzām porcijām. Pateicoties tam, ir novērsts
barības izbiršanas risks, un izšķērdēšana tiek maksimāli samazināta.

• Labi sabalansēts koncentrāta
piedāvāJums.
• Biežāk apmeklē robotu.
• Stimulē stabilu priekškuņģa pH
līmeni.
• Integrēts T4C tīklā.
• Individuāla ēdināšana.
• Ēdināšana ir saskaņota ar
slaukšanas intervāliem robotā.
• Izturīgs un ilgi kalpo.
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Specifikācija

Pievilcīgas iespējas

Spriegums

Cosmix S (24 V or 230 V),

veida koncentrātu izēdināšanai. Taču to var aprīkot ar vēl trīs

Cosmix P (230 V), Cosmix M

citiem koncentrātu izēdināšanas boksiem. Tādā gadījumā viens

(saules enerģija)

otram blakus tiek iebūvēti četru barības veidu dozatori.

Lely Cosmix koncentrātu izēdināšanas bokss ir paredzēts viena

Identifikācija Qwes H, Qwes HR, Qwes ID,
Qwes leg, Qwes act, Qwes I

Vēl viena iespēja: Lely Cosmix kontrolēta koncentrātu padeve. Tas
ir izdevīgi, jo nav nepieciešami papildus sensori, lai transportierus
iedarbinātu un apturētu.

Lely Cosmix P – pabarot vēl vairāk govis
Tā kā govis barību var uzņemt drošā vidē, Lely Cosmix P paredz
iespēju izdalīt lielākas porcijas vai paēdināt ātrākā režīmā bez
dzīvnieku aizdzīšanas, līdz ar to divkāršojot kopējo ēdināšanas
apjomu. Pateicoties Lely Cosmix P dizainam ar zemu ieejas slieksni,
visām govīm ir viegli piekļūt barotājam.

Lely Cosmix S – viegli pielāgojami sānu vārti
Lely Cosmix S ir regulējami sānu vārti. Tas ļauj sistematizēt
ganāmpulku vai kūts apstākļus, nodrošinot ērtāku pielāgošanos.

Lely Cosmix P – integrēti aizsardzības vārti
Lely Cosmix P ir aprīkots ar unikāliem aizsardzības vārtiem
(M-box). Vārti ir izveidoti tā, lai citas govis netraucētu
tai, kura stāv ēdināšanas boksā. Pētījumi rāda, ka
koncentrātu izēdināšanas bokss ar aizsardzības vārtiem
samazina agresivitāti ganāmpulkā. Vēl svarīgāks faktors
ir tas, ka augstāka ranga govis nepadzen zemāka ranga
govis. Cosmix P samazina konkurenci pie boksa, novērš
stresa situācijas un savainojumu iespējas.
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Lely Cosmix M – mobila
koncentrātu stacija
Saimniecības nevar droši paļauties uz ganību
esamību, jo sezonas laikā mainās zāles pieejamība
un tās kvalitāte. Parasti pavasarī ir vērojama augstas
kvalitātes zāles pārpilnība, bet vasarā un ziemā
lopi cieš no tās trūkuma. Mobilais koncentrātu
izēdināšanas bokss Lely Cosmix M, kas darbojas no
saules enerģijas, dienu un nakti izsniedz ganību
govīm papildu koncentrātus.

Lely Cosmix M – labāka pārvaldība
govs līmenī

precizitāti. Visu dienu tiek sadalītas lielas vai

Lely Cosmix M ir ļoti produktīvs. Šajā ziņā nav

darbību. Tiek izslēgts arī koncentrātu pārēšanās

nepieciešams nodrošināt papildu ēdināšanu

vai nepietiekama uztura faktors.

mazas devas, kas daudz labāk ietekmē priekškuņģa
Ēdināšana

katru dienu. Koncentrētas devas pielāgošanu
konkrētām govīm var veikt ar daudz lielāku

Lely Essentials minerālu bloks

Lely Essentials bloki ir bāzēti uz nātrija un jūraszāļu

Lely Essentials bloki ir pieejami trīs dažādos

kaļķiem. Tādējādi nav nekādu luksusa patēriņu, kā

variantos:

gadījumā ar melasi. Papildus tam, jūraszāļu kaļķi

• Lely Essentials Block-Lac govīm zīdīšanas periodā.

ar to augsto porainumu nodrošina labus apstākļus

• Lely Essentials Block-Dry sausām govīm.

mikroflorai priekškuņģī un satur daudz kalcija un

• Lelly Essentials Block-Grow jaunām govīm.

magnija.
Optimālai izmantošanai novietojiet Lely Essentials
Piedevām, jūraszāļu kaļķa minerālu bloki satur

bloku pareizajā vietā un augstumā kūtī vai ganībās.

unikālu minerālu, antioksidantu un viegli uzņemamu

Vienmēr izmantojiet Lely bloku turētāju.

mikroelementu kopumu. Mikroelementos ietilpst:
kalcijs, fosfors, magnijs, nātrijs, cinks, selēns,
mangāns, jods, varš un kobalts, kas ir svarīgi
dzīvnieka imunitātei, auglībai un vielmaiņai.
Lely Essentials bloki ideāli iederas robotu
saimniecībās, kur vēlama brīva govju satiksme. Tā kā
govis var pašas regulēt to patēriņu, minerālu bloki
nodrošina optimālo minerālu uzņemšanu katram
dzīvniekam atsevišķi. Tai pašā laikā bloki ir labs
indikators minerālu patēriņam uz visu ganāmpulku.
Ja patēriņš ir par lielu vai par mazu, minerālu skaitu
porcijā var pielāgot vajadzīgajam.
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Lely Calm automatizētā teļu ēdināšana – mierīgs
prāts par lopu fermu
Ikvienam, kurš vēlas panākt no govs ilgtspējīgu atdevi, vispirms jāoptimizē jaunlopu
audzēšana. Lely Calm automatizētā teļu ēdināšana garantē šo jaunlopu optimālu
augšanu un attīstību. Teļi joprojām saglabā dabisko uzvedību un kontrolētā veidā pēc
vajadzības padzeras pienu, bet ieguldītais darbs tiek maksimāli samazināts. Galu galā,
šodienas teļi ir rītdienas govis ar svarīgu uzdevumu nākotnē.
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Audzēšana bez stresa

teļiem ātrāk kļūstot par atgremotājiem. Ar Calm

Kad teļš pārtiek no mātes piena, zīšana notiek

teļu barotāju, teļu uzraudzība aizņems tikai dažas

adekvātās porcijās visas dienas garumā. Tomēr

minūtes dienā. Lely Calm ir absolūti nepieciešams

mūsdienu fermās, kad teļš tiek barots manuāli,

katrā fermā, kuras prioritāšu saraksta augšgalā

ēdināšana notiek tikai no vienas līdz divām reizēm

atrodas lopu labturība.

dienā. Tāpēc Lely, ņemot vērā dabiskos teļa
Lely Calm ir ideāls veids, kā sagatavoties piena

ēdināšanas iekārtu, kas nodrošina katram teļam

ražošanas dzīvei ar slaukšanas robotu. Lopi

optimālu barības daudzumu nelielās porcijās visu

agri iemācās saņemt pienu; tādējādi viņi kļūst

dienu. Calm teļu ēdināšana piedāvā teļiem izcilu

pašpārliecinātāki un, pats galvenais, pierod pie

attīstības sākumu, ietaupot darbaspēka izmaksas

automātiskajām barotavām un to radītajiem

un nodrošinot vairākas ekonomiskās priekšrocības.

trokšņiem. Piensaimnieks būs ieguvējs tajā brīdī,

Precīzas un mazas barības devas dienā būtiski veicina

kad pirmo reizi tele ieies automatizētajā slaukšanas

teļu gremošanas orgānu attīstību. No piena teļi tiek

sistēmā.

atradināti pamazām, pakāpeniski samazinot viņiem
paredzētās dienas piena devas. Lēnām samazinot

Lely Calm automatizētā teļu ēdināšana atmaksāsies

izēdināmā piena daudzumu, teļi automātiski

ar veselīgākiem teļiem, ātrāku to attīstību,

palielina savu rupjās lopbarības devu. Lely Caltive

efektīvāku ēdināšanu un darbaspēka izmaksu

koncentrāta izēdināšana kopā ar Lely Calm vēl vairāk

ietaupījumu. Lely Calm piedāvā darba izmaksu

uzlabos atšķiršanas procesu. Jo ātrāk un vairāk Jūsu

ietaupījumus 60 līdz 70% apmērā; tas atmaksāsies

teļi iemācīsies ēst koncentrātu, jo mazāk viņi saņems

trīs gadu laikā. Calm teļu ēdināšana ir uzticams teļu

pienu. Šis koncepts ļaus ietaupīt salīdzinoši dārgo

ēdinātājs ar minimālām apkopes prasībām.

Ēdināšana

instinktus, ieviesa Lely Calm automatizēto teļu

piena pulveri, un paātrinās atšķiršanas procesu,

Stāsta lietotāji:
”Audzēt teļus ar Lely teļu ēdināšanas
boksu palīdzību ir vienkārši prieks, un
tas ļoti iederas manā ikdienā.”
Jaunzēlande
”Es vairs neesmu pārmocījies. Iekārtu
var viegli iztīrīt, un teļiem tā patīk!”
Lielbritānija
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Ēdienkarte

vairākus funkciju taustiņus, ātrās izvēlnes pogas

Tiklīdz teļš ieiet ēdināšanas boksā, viņš tiek

un ierakstus. Lely Calm var savienot ar Lely's T4C

identificēts un saskaņā ar teļa ēdināšanas plānu

vadības programmu, saņemot skaidru pārskatu,

Lely Calm izlemj, vai atļaut un cik daudz atļaut dzert

kā arī ar portatīvā datora palīdzību atvieglot visu

pienu. Katram teļam tiek noteikts minimālais un

teļu uzraudzību. Tas arī ļauj izveidot pārskatus un

maksimālais piena devas lielums vienai apmeklējuma

piena devu grafikus vienam teļam. Ēdināšanai var

reizei, un teļu ēdināšana automātiski to piešķir

izvēlēties svaigu pienu, piena aizvietotāju vai abu

teļam. Ja teļam patiešām ir atļauts šai reizē uzņemt

veidu kombināciju.

barību, tad uzreiz tiek sagatavota svaiga piena
porcija iepriekš noteiktā temperatūrā.

Lely piedāvā divus Calm
ēdināšanas iekārtu modeļus:

Higiēna

vai elementus pret mitrumu.

1–2

35 kg

Teicams pārskats

Vario+

120

1–4

35 kg/50 kg

pulveris
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papildu opcijas, piemēram, mušu aizsardzības sietu

Piena

Dzeršanas

Compact+

ir labāka, un to var uzlabot vēl vairāk, uzstādot

stacijas

Lely Calm

teļi

Lely Calm pats automātiski attīrās, rezultātā higiēna

Calm teļu ēdināšanas bokss sniedz brīvu iespēju
jebkurā brīdī pārbaudīt situāciju teļu ēdināšanā.
Calm pārnēsājamajam terminālim ir liels displejs. Jūs
varat ātri atrast vai mainīt informāciju, izmantojot

Galvenās priekšrocības
• Ietaupīts laiks.
• Ātrāks attīstības temps.
• Labāka priekškuņģa attīstība.
• Darbaspēka elastība.
• Individuāls teļu menedžments.
• Stabila un precīza piena temperatūra.
• Elastīgi ēdināšanas grafiki.
• Teļa atšķiršana no mātes bez stresa.
• Piemērots lietošanai dažāda lieluma
fermās.
Lai iegūtu vairāk informācijas, mēs laipni
aicinām iepazīties ar informāciju brošūrā
”Sekmīga teļu audzēšana“.
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Ēdināšana
53

Lely Caltive koncepts – labākam sākumam
Uzstādīšana, apkalpošana, pielāgošana, kalibrēšana, padomi audzēšanā un pilns piena
aizvietototāju un koncentrātu sortiments teļiem, kopā ar Lely Calm automatizēto teļu
ēdināšanas iekārtu, ir ietverti vienā izstrādātā Lely Caltive konceptā. Teļiem jāaug tā, lai
8 nedēļu laikā tie sasniegtu optimālu attīstības līmeni un priekškuņģa attīstību. Rūpīgi
sabalansēta ēdināšana garantē labāku priekškuņģa papillas attīstību sākumstadijā,
nodrošinot veselīgāku teļu augšanu.
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Lely Caltive Milk
Lely Caltive Milk sastāvā ir procentuāli augsts

Lely Caltive koncentrātu
izēdināšana

izvēlēto sūkalu olbaltumvielu un probiotiku

Lely Caltive koncentrātu izēdinātājam ir viegli

daudzums.

pieejamas trīs ēdināšanas vietas un uz augšu

• Sūkalu olbaltumvielas ir labi sagremojamas un

atverams vāks. Iekārtu var viegli uzpildīt. Savukārt

veicina barības uzņemšanu.
• Probiotikas uzlabo gan teļa imunitāti, gan
veselību.

esošā poga ļauj viegli pielāgot devas uzstādījumus
tā, lai saglabātu svaigu barību. Koncentrātu
izēdināšana stimulē optimālu priekškuņģa attīstību.

• Piena aizvietotājs nodrošina veselīgu un aktīvu
teļu optimālu augšanu un attīstību.

Lely Caltive Concentrates
Lely Caltive Concentrates ir pilnībā jauns
vietā izvēlēsies koncentrātus, jo tiem ir atbilstošs
aromāts un garša, tajos ir Mannan Oligosaccharides

Ēdināšana

koncentrātu veids. Drīzumā jaunie teļi piena

(MOS), nedzīvas rauga šūnas un liels daudzums
hemicelulozes (viegli sagremojama celuloze).
• Tas nodrošina priekškuņģa papillas attīstību ļoti
agrā vecumā.
• Hemiceluloze rūpējas par līdzsvarotu un drošu
priekškuņģa attīstību.
• Galvenokārt koncentrāti rūpējas par optimālu
augšanu un attīstību, kā rezultātā palielinās
barības uzņemšana.
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Kūts aprīkojums
Lely atbalsta lopiem draudzīgu, bet tajā pašā laikā, ļoti praktisku vidi kūtī. Attīstot visus
mūsu produktus, galvenais ir govju komforts. Veselas govis saražo vairāk piena... Šajā
nodaļā uzziniet, kā Lely kūts aprīkojums ir īpaši izstrādāta lopu un Jūsu kā fermera
labklājības veicināšanai.
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Lely Discovery kūts eju tīrītājs

LELY DISCOVERY

Discovery izmantošanas rezultāti: nodalījumos mazāk kūtsmēslu, tīrāki lopu nagi un astes, kā arī tesmeņi.
Rezultātā ganāmpulks ir mierīgāks un klusāks, jo lopi ir pasargāti no nagu un tesmeņu slimībām. 58. lpp.

Lely Luna govju birste

LELY LUNA

Lely Luna nodrošina govij maksimālu komfortu un ilgu birstes kalpošanas laiku. 62. lpp.

Lely L4C – apgaismojums govīm

LELY L4C

Pateicoties sensoriem, kas savienoti ar elektrotīklu, Jums ir pilnībā automatizēta sistēma, kas garantē
optimālu apgaismojuma izplatību bez jebkādām papildu problēmām. 64. lpp.

Lely Walkway automatizētā kāju nagu peldes vanna

LELY WALKWAY

Lely Walkway paredzēts optimālai nagu veselības saglabāšanai pie maksimāli ērtas ekspluatācijas. 68. lpp.

Kūts aprīkojums

Lely veterinārās apstrādes bokss

LELY TREATMENT BOX

Lely veterinārās apstrādes bokss nodrošina iespēju ārstēt govis drošos un profesionālos apstākļos. 72. lpp.

Lely Commodus atpūtas bokss

LELY COMMODUS

Lely Commodus govju atpūtas bokss – mājlopam patiesi draudzīgs bokss, kas nodrošina labu komfortu un
ērtu ieiešanu tajā, lai atgultos. 76. lpp.

Lely Compedes mīkstie paklāji

LELY COMPEDES

Lely Compedes boksu grīdu mīkstais paklājs sniedz govīm komfortu un dabisku vidi, kā rezultātā uzlabojas
to produktivitāte. 80. lpp.
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Lely Discovery – Jūsu personiskais saimniecības
vadītājs
Lely piedāvā saprātīgus risinājumus kūts tīrīšanai, kas atbilstu fermeru augošajām
prasībām pēc optimālas higiēnas govju kūtīs. Lely Discovery mobilais kūts eju tīrītājs ir
raksturīga robotizēta tehnoloģija. Tā elastīgais pielietojums un pamatīgums nodrošina
pēc iespējas tīrāku kūts grīdu. Tas garantē govīm maksimālu komfortu un optimālu
higiēnu.
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Nozīme un vienkāršība
Discovery kūts eju tīrītājs ir ar akumulatora baterijām darbināms
agregāts. Pirms instalācijas tiek izmantota E-link tālvadības pults,
lai ieprogrammētu Discovery veicamos maršrutus. Maršrutus var
viegli pielāgot tā, lai noteiktā laikā dažas vietas kūtī, piemēram,
aiz nodalījumiem, tiktu tīrītas biežāk.

Kad darbs ir padarīts
Pēc kūts iztīrīšanas Discovery atgriežas akumulatoru uzlādes punktā.
Šo uzlādes punktu ierīko kūtī piemērotā vietā un tas pilda arī katra
tīrīšanas maršruta sākuma punkta funkcijas.

Vienmēr uz pareizā ceļa

Iebūvētais ultraskaņas sensors
nodrošina Discovery darbību ar iepriekš
ieprogrammētu attālumu.

Nav nepieciešami nekādi sensori zem redeļu grīdām vai to iekšpusē.
Iebūvētais ultraskaņas sensors nodrošina Discovery darbību
maršrutos ar iepriekš ieprogrammētu attālumu. Discovery kūts
eju tīrītāja konstrukcijas elements ir priekšpusē uzstādītais tā
saucamais gredzens. Šis elements pasargā ierīci no nobloķēšanās.
Turklāt gredzens nodrošina atbilstošu sekošanu sienām, kā arī brīvu
stūrēšanu. Iebūvētais žiroskops ļauj Discovery nepārtraukti sekot
līdz tā atrašanās vietai.

Mitra padeve ciešākai satverei
Discovery 90SW modelis ir aprīkots ar ūdens smidzinātāju,
un tas uzlabo Lely Discovery mobilā kūts eju tīrītāja tīrīšanas
rezultātus. Ir zināms, ka noteiktos apstākļos, kā, piemēram,
sausā vidē, pustukšās kūtīs, kūtīs ar plašām ejam un labi
kārtiņa. Grīda kļūst slidena. Izsmidzinot ūdeni tikai skrēpera
priekšā, grīda tiek labāk notīrīta un nekļūst slidena.

Kūts aprīkojums

ventilētās kūtīs, uz redeļu grīdas veidojas plāna sausu mēslu

Discovery kūts eju tīrītāja konstrukcijas elements
ir priekšpusē uzstādītais tā saucamais gredzens.
Tas nodrošina atbilstošu sekošanu sienām, kā arī
brīvu stūrēšanu.

Skrēpers (elastīgs asmens), kas novietots
Discovery apakšā, stumj kūtsmēslus caur
redeļu grīdas atverēm.

Lely Discovery 90SW ūdens apgādes stacija.

59

Pastāvīgi sauss un tīrs
Izmantojot Lely Discovery mobilo kūts eju tīrītāju, kūts mēslu ejas tiek
iztīrītas, cik bieži tas nepieciešams, tādējādi radot govīm vienmēr tīru
un sausu grīdu. Tīrīšana ar rokām ir intensīvāks un ne tik patīkams
darbs, turklāt grīda saglabājas tīra un sausa tikai īsu brīdi. Tradicionālām
sistēmām ir problēmas, tās prasa ekstensīvu uzturēšanu, un ar to
palīdzību nevar iztīrīt šķērsejas.
Lely Discovery mobilais kūts eju tīrītājs pārvietojas pa
kūti, netraucējot govis.

Govīm vairāk komforta
Discovery lietošanas rezultāti ir uzreiz pamanāmi: nodalījumos mazāk
mēslu, lopiem tīrāki nagi, astes un tesmeņi, mierīgāks un klusāks
ganāmpulks, novērstas nagu un tesmeņu slimības. Tā kā govīm ir
ērtāk uzvesties dabiski uz tīras un sausas grīdas, Jūs varat agrāk atklāt
meklēšanos.
Laba mājlopu veselība ir svarīga visām govīm kopumā, un optimāla
govju kūts higiēna ir absolūti nepieciešama, lai saglabātu labu dzīvnieka

Galvenās priekšrocības

veselību. No šī viedokļa raugoties, Discovery mobilais kūts eju tīrītājs

• Kompakti izmēri.

eju tīrītājs nodrošina elastību un piedāvā risinājumu tīras govju kūts

• Viegli paiet apakšā nošķiršanas vārtiem.

uzturēšanai – 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā.

• Inteliģenta tīrīšana, netraucējot govis.
• Viegli uzstādāms un uzturams.
• Ekonomiski rentabls.
• Optimāls komforts un higiēna govīm.
• Viegli pielāgojami maršruti.
• Tīrīšana visu diennakti.
• Apaļš: viegli apiet šķēršļus.
• Iespēja izsmidzināt ūdeni, lai
nodrošinātu labāku saķeri.
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ir vērtīgs un ar ekonomiski pamatotu ieguldījumu. Discovery kūts
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Akumulators

12 voltu gēla akumulators

12 voltu gēla akumulators

Virziena noteikšana

Vadības riteņa brīva griešanās pa horizontālu
virsmu, žiroskops un ultraskaņa

Vadības riteņa brīva griešanās pa horizontālu
virsmu, žiroskops un ultraskaņa

Apkopjamā grīda

Redeļu grīda ar maksimālu 3. slīpuma* pakāpi

Redeļu grīda ar maksimālu 3. slīpuma* pakāpi

Apkopjamās kūts lielums

ap 240 govīm

ap 240 govīm

Boksu grīdas minimālais augstums

Minimālais augstums – 12,50 cm

Minimālais augstums – 12,50 cm

Ūdens tvertnes tilpums

–

30 litri

Sprauslu skaits

–

2

10

11

1

*) Lely Discovery var arī iztīrīt blīvi veidotas grīdas (maksimālais garums 5 m).
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Lely Luna – rūpējoties par Jūsu meitenēm
Lely Luna govs birste sniedz Jūsu govīm optimālu komfortu. Govs komforts un higiēna
kūtī ir svarīgi jautājumi. Lely Luna govs birste ir izveidota ar nolūku kopt govis, atbrīvojot
tās no putekļiem un niezes. Govīm patīk birste un tās ar baudu izmantos šādu iespēju
vairākas reizes dienā.
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Stāsta lietotāji:
Optimāls govs komforts

”Kā gan var kaitēt savām meitenēm,

Nav šaubu, ka laimīgāka, veselīgāka un produktīvāka ganāmpulka

šad un tad viņas lutinot?”

priekšnosacījumi ir teicams govs komforts. To sekmē arī Lely Luna govs

ASV

birste, nodrošinot lopiem veselīgu un spīdīgu ādu, stimulējot asinsriti,
kā rezultātā ganāmpulks kļūst mierīgāks.

Gudrās tehnoloģijas
Pateicoties savam veiksmīgi izstrādātajam dizainam, Lely Luna govs
birsti virza saskare, un tā rotē uz pretējo pusi, kad govs to spiež. Tas

Galvenās priekšrocības

nodrošina govij maksimālu komfortu un birstei – ilgu kalpošanas

• Klusāks ganāmpulks.

laiku. Tā kā šai birstei ir divas rotēšanas puses, sari saglabāsies ilgāk,

• Izturīgs.

nekā birstēm ar vienu rotēšanas pusi. Turklāt tās uzturēšana ir lēta,

• Govīm nodrošināts maksimāls

jo kustīgās daļas tiek izmantotas minimāli. Maksimāla govs komforta

komforts.
• Zems energo patēriņš.

Lely Luna govs birsti piegādā kā vienu veselu agregātu, un to viegli var

• Stimulē asinsriti.

uzstādīt uz balsta vai piestiprināt pie sienas.

• Tīra un veselīga āda.
• Viegli uzstādāms.
• Apkope par brīvu.
• Aprīkots ar drošības aizsardzību.

Kūts aprīkojums

nodrošināšanai, Luna govs birstei ir dažāda biezuma spirālveida sari.

Specifikācija
Lely Luna govs birsti var viegli uzstādīt
uz 2", 2½", 3" un 2" collu standarta
fiksācijas balstiem un uz kvadrātveida
‘6 un 8’ balstiem. Luna govs birste ir
pieejama arī ar stiprinājumiem pie
sienas. Govs birsti var pieslēgt pie divu
veidu spriegumiem – 230 V un 115 V.
Lai nodrošinātu optimālu drošību,
Luna govs birste ir aprīkota ar drošības
aizsardzību.
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Lely L4C – vairāk nekā apgaismojums
Lely L4C – apgaismojums govīm ir kaut kas vairāk nekā spuldzītes, kas apgaismo kūti –
tā ir pavisam cita pieeja kūts apgaismojumam. Šī jaunā sistēma, pirmā šāda veida, ir
izveidota, lai nodrošinātu optimālu apgaismojumu, izmantojot īpaši izstrādātas spuldzes.
Tādējādi sistēma nodrošina optimālu līmeni visā kūtī, vienlaikus saglabājot pēc iespējas
zemāku enerģijas patēriņu.
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Piena ražošanas apjoma palielināšana

Galvenās priekšrocības

Pareizs kūts apgaismojums nodrošina optimālu govs darbību. Labs
apgaismojums kūts ēkas iekšpusē, ieskaitot optimālu laika grafiku, var

• Produktivitātes pieaugums.

palielināt piena ražošanas apjomu par 6 līdz 10%, kā arī lopbarības

• Pilnībā automatizēts.

izēdināšanu. Lely piedāvā viegli pieejamu variantu, kā nodrošināt

• Energotaupīgs.

govīm iespēju gūt labumu no apgaismojuma apstākļiem, kas mūsdienu

• Uzlabota lopu labturība.

attīstītajās kūtīs jau tiek uzskatīts par standartu. Un šai lieliskajai iespējai

• Palielināta lopbarības uzņemšana.

klāt nāk kontrolēta kūts apgaismojuma sistēma L4C, kas arī nodrošina

• Iespējamas integrētas naktslampas.

telpu ar modernu un pēc pasūtījuma izgatavotu apgaismojuma plānu.

Izvēlēties gaiši apgaismotu kūti
Govis ir jutīgi lopi, un viņu diennakts režīms ir ārkārtīgi svarīgs. Lai
ietekmētu nakts un dienas ritmu atšķirību govs organismā, tiek pielietoti
īpaši apgaismojuma līmeņi. Parasti kūtis ir vāji apgaismotas, lai sasniegtu
dabisko līmeni, īpaši tas attiecas uz ziemas periodu. Ar pareizas
kontroles palīdzību, visvairāk govis iegūst no 150 līdz 200 luksu lielas
intensitātes 16 stundu laika posmā apvienojumā ar astoņu stundu nakts
periodu. Vasarā dabiskais līmenis pats par sevi ir pietiekams, lai gan
apgaismojuma kontrole pat vasarā var sniegt priekšrocības mākoņaino
un apmākušos dienu laikā. Pateicoties sensoru savienojumam ar tīklu un
tā iestatījumiem, Jūsu rīcībā ir pilnībā automatizēta sistēma, kas garantē

Minimāla gaismas
iedarbība

optimālu sadalījumu bez papildu pūlēm.

Individuāls apgaismojuma plāns

Slaucamās

Lukss

S-stundas

> 150

± 16

> 150

±8

govis

Pateicoties apgaismojuma plānam, optimālo apgaismojuma programmu

Cietstāvošās

var izveidot tā, lai nodrošinātu perfektu gaismas izplatīšanos,

govis

izmantojot minimālu spuldžu skaitu. Visas spuldzes ir izgatavotas no
Kūts aprīkojums

augstas kvalitātes un ilgmūžīga materiāla ar maksimālu kalpošanas
ilgumu. Lely L4C pielāgo savu apgaismojuma grafiku ieinstalētajai
programmai un ņem vērā ārējo apgaismojumu, lai spuldzes tiktu
iedegtas tikai nepieciešamības gadījumā. Pateicoties unikālajam faktam,
ka katrai lampai ir savs ar tīklu savienots mezglpunkts, individuālajam
apgaismojumam, saskaņā ar atrašanās vietu kūtī, ir sava programma.

Uzmanība katrai govij
Optimālais apgaismojuma sadalījums sniegs priekšrocības ne tikai
slaucamajām govīm, bet arī jaunlopiem un cietstāvošām govīm.
Apgaismojuma programmas izstrādes procesā šīm grupām tika pievērsta
īpaša uzmanība. Tas ir tāpēc, ka jaunlopiem un cietstāvošām govīm patīk
citāds apgaismojuma sadalījums, kas ir viegli un automātiski pārvaldāms
ar L4C apgaismojuma programmu.

Stāsta lietotāji:
”Tas ir viegli; jo vairāk gaismas, jo
vairāk piena.”
Šveice
”Absolūti automatizēta vai
manuāli vadāma sistēma, atkarībā
no tā, kam dodu priekšroku.”
Norvēģija
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Ilgstošs nakts apgaismojums

Trešā iespēja ir 
3 metāla halogēnlampas ar 250W.

Sarkanā gaisma govīm ir grūti saredzama, tāpēc

Šis apgaismojuma līmenis neietekmē govs piena

ietiecams ar to apgaismot kūti diennakts astoņu

ražošanu un tāpēc ir ļoti piemērots variants teļiem

stundu tumšajā periodā, kad saimniekam nepieciešams

vai cietstāvošām govīm.

iekļūt kūtī. Tas ļauj veikt apgaitas un citus kūts darbus,
netraucējot govis tām nepieciešamajā naktsmierā.

Ceturtais variants: kūtī tiek pievienots nakts

L4C spuldzēm ir iespējama integrēta LED nakts lampa

apgaismojums ar atsevišķām 
4 ALNL nakts lampām,

”Light 4 Cows LED“. Integrētā nakts lampa ietaupa

vai nakts lampa ir iebūvēta 400W lampā. Govis

papildu nakts spuldžu uzstādīšanas izmaksas. LED

neredz sarkano gaismu, bet to pamana cilvēka acs.

gaismām ir mazs energo patēriņš un ilgāks lietošanas

Šis apgaismojuma veids ļauj lopkopim ieiet kūtī un

laiks.

netraucēti uzraudzīt lopus.

Lampa katrai situācijai

*) 1 lukss = 1 lumens/m² (lukss (lx) gaismas daudzums, ko izstaro
lampas virsma, lumens (lm) s enerģijas/spožuma mērvienība).

Lai nodrošinātu optimālu govs darbību, ir nepieciešams
vismaz 150 luksu* apgaismojums. L4C programmas
ietvaros šo līmeni sasniedz, izmantojot divus dažādus
risinājumus: 
1 metāla halogēnlampas vai 
2 augsta
spiediena nātrija lampas. Abās lampās izmanto 250W
vai 400W spuldzes.


2 : Dienas lampas 400W (arī 250 W).


1 un 
3 : Metāla halogēnlampas 400W (arī 250W).


4 : Nakts apgaismojums.
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Kā gaisma veicina piena ražošanas apjoma pieaugumu.

Gaismas iedarbība
uz tīkleni pazemina
melatonīna hormona
sekrēciju.

Tiklīdz melatonīna līmenis
samazinās, govs asinīs
pieaug hormons IGF-I.
IGF-I stimulē govs aktivitāti un
līdz ar to tās produktivitāti.

Melatonīns samazina aktivitāti un rada miegainību, tādēļ,
pazeminot sekrēciju, palielinās govs piena ražošanas spējas.

Kūts plāns ar Lely L4C apgaismošanas sistēmu.
Kūts aprīkojums

D

A

B

C

C. PC ar apgaismojuma
plānu
D. Vadības bloks

A. Gaismas ķermeņi

B. Sensors
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Lely Walkway automatizētā kājas nagu peldes
vanna – nagu aprūpe ar komfortu govīm un
efektivitāti saimniekam
Nagu aprūpe ietilpst trīs svarīgākajos veselības aprūpes uzdevumos piena saimniecībās.
Tai ir ietekme uz auglību, ražīgumu, barības uzņemšanu, aprūpes izmaksām,
u.t.t. Pētījums, ko veikusi Cornell universitāte, pierāda, ka vidēji 20% no govīm ir
klibas, un tas izmaksā no 250 līdz 380 Eiro uz govi. Ideālai higiēnai un optimālai
nagu veselībai nepieciešama nagu vanna. Optimāla nagu veselība ir būtiska robotu
saimniecībā robotu apmeklēšanai.
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Galvenās priekšrocības
• Nerūsējošs tērauds.
• Sagatavojiet kājas nagu peldes vannu, nospiežot vienu pogu.
• Netraucēta govs pārvietošanās.
• Tīra vanna.
• Viegli kontrolējama.
• Vannas tīrīšana un uzpildīšana no jauna, nospiežot vienu
pogu.

Lely Walkway kājas nagu peldes vanna ir ļoti saudzējoša,
pateicoties automātiskajai ūdens un ķīmikāliju uzpildei (divas
dažādas ķimikālijas pareizā koncentrācijā) un automātiskajai
iztukšošanas un attīrīšanas sistēmai.
Kāju nagu peldes vanna garantē:
• Minimālas pūles: sistēma ir aktivizēta, vienkārši nospiežot pogu.
• Tīras vannas: netīras vannas var potenciāli palielināt nagu
problēmas ganāmpulkā.
• Brīva eja: pēc automātiskās tīrīšanas vanna tiek novietota maliņā
un govis brīvi pārvietojas.

Nospiežot vienu pogu
Nospiežot vienu pogu, Lely Walkway automatizētā kāju nagu
vanna tiek nolaista pareizā (horizontālā) pozīcijā un piepildīta
Kūts aprīkojums

ar ūdeni, kas tiek uzglabāts tvertnē virs vannas. Vienlaicīgi nagu
aprūpes produkts tiek ievadīts vannā. Kāju nagu vanna tiek
automātiski iztukšota un iztīrīta ar šļūtenēm, līdz nagu vanna atkal
ir neitrālajā (vertikālā) pozīcijā. Ja Lely Walkway netiek izmantots,
dzīvnieki tam var mierīgi iziet cauri, nepadarot to netīru.

Specifikācija
Svars (kg)

455

Augstums (cm)

232

Garums (cm)

230

Platums (cm)

105

Ūdenstvertnes tilpums (litri)

240

Mazgāšanas jauda (litri)

210

Mazgāšanas garums (cm)

200

Nepieciešamā jauda (W)

220
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Lely Walk Liquid

Ir vairāki produkti, kas pieejami nagu aprūpei.
Lielākā daļa šo produktu satur vara sulfītu, kas
var radīt risku veselībai vai pat videi. Citi produkti
satur antibiotikas, un tiem nepieciešama veterināra
uzraudzība, kas ievērojami palielina izmaksas. Lely
Walk Liquid ir dezinficētājs, kas nesatur varu vai citus
smagos metālus un formalīnu. To lietojot, netiek
apgrūtināta lietotāja veselība vai radīts risks videi.
Tā kā produkts nav kairinošs, govis var iziet cauri
vannai, neizjūtot diskomfortu. Nav sarežģījumu
slaucot, vai govīm, kas nevēlas apmeklēt slaukšanas
robotu. Tas uzlabo ragu izturību un stāvokli,
neizraisot izžūšanas draudus ragiem vai ādai, par ko
rūpējas alumīnija sulfāta un glutāraldehīda augstā
koncentrācija. Lely Walk Liquid var tikt izmantots
vannā vai izsmidzināts, lai varētu tikt apstrādāts viss
ganāmpulks vai atsevišķa govs.
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Automātiskā, lietotājiem draudzīgā Lely Walkway kāju nagu vanna
ļaus to izmantot saimniekam biežāk, kam būs pozitīva ietekme uz
ganāmpulka nagu stāvokli. Automātiska/pastāvīga nagu vanna
nodrošina klusu ganāmpulku, kas ietilpst Lely redzējumā.

Kūts aprīkojums

Veselīgs, kluss ganāmpulks

Lietotāji stāsta:
“Nagu aprūpes vannas inovatīvais dizains padara kāju mazgāšanu
komfortablu govīm un izdevīgu saimniekam.”
Nīderlande
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Lely veterinārās apstrādes bokss – kontrolēta un
droša govs apskate
Sākotnējais mērķis šī unikālā boksa izveidei ir tāds, lai viens cilvēks spēj piekļūt govij
veterināro procedūru veikšanai vienas minūtes laikā. Tiek nodrošināta unikāla darbavieta
vieglai, profesionālai un drošai govs apstrādei.
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Galvenās priekšrocības
Daudzfunkcionāls
Lely veterinārās apstrādes boksā iekļautas vinčas, kā arī kāju
un galvas pacēlāji. Papildus nagu aprūpei un ķirurģijai, Lely
veterinārās aprūpes bokss ir piemērots mākslīgai apaugļošanai
un sausajai govju terapijai, būdams īpaši labi piemērots
automātiskajai slaukšanas sistēmai.
Priekšējie vārti liedz dzīvniekiem iziet cauri. Vēdera saite ir ražota
no elastīga materiāla un pati pielāgojas govs krūtīm. Papildus
komfortam ir iespējams pasūtīt Lely veterinārās aprūpes boksam
gumijas matraci.
Ideālais novietojums Lely veterinārās aprūpes boksam kūtī ir
atdalīšanas teritorijā pēc robota. Mēs iesakām novietot boksu uz
betona platformas, kas ir garāka nekā bokss, atļaujot govij uz
tā uzkāpt komfortabli un pamest boksu, uzkāpjot uz drošas un

• Uzticama un stingra konstrukcija.
• Govs paliek nekustīga, viegli pieejama
un redzama visu veidu aprūpes
veikšanai.
• Viegli piekļūt govij no visām boksa
pusēm – nodrošina veterināram
optimālu darba vietu.
• Ir iespējams veikt visa veida aprūpi:
nagu aprūpi, injekcijas, embriju
izskalošanu/implantēšanu, tesmeņa
aprūpi, pēcdzemdību kapsulu
ievietošanu, ķirurģiskās operācijas,
ķeizargriezienu, glumenieka aizstāšanu.
• Viegli iziet no boksa, atverot priekšējos
vārtus.

komfortablas virsmas.

Izmēri
Garums (mm)

2.361

Augstums (mm)

1.889

Platums (mm)

1.460

Svars (kg)

420

Kūts aprīkojums

Specifikācijas

Platformas izmēri
Garums (mm)

3.200 mm

Augstums (mm)

250 mm

Platums (mm)

1.100 mm

Motora specifikācijas*
Trīs fāžu motors
380 V
1,10 kW
*) Lely veterinārās aprūpes boksu var pasūtīt ar
un bez elektriskā motora.
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Priekšējie vārti
Priekšējo vārtu dizains
iedrošina govi ieiet boksā un
to droši notur pozīcijā, līdz
aprūpe ir beigta.

Elektriskais motors
Neobligātais elektriskais
motors domāts, lai nodrošinātu
vieglāku lietošanu saimniekam.

Vēdera saite
Vēdera saite, kas pielāgojas
pati, ir dizainēta optimālam
govs komfortam un drošībai.

Eņģu paneļi
Komplekts ar eņģu paneļiem
ļauj visas puses pilnībā atvērt,
sniedzot pilnu pieeju govij.

Priekšējie vārti
Priekšējie vārti ir dizainēti
vieglai atvēršanai pēc
aprūpes.

Kāju pacēlāji
Kāju pacēlāji ar mīkstām
virvēm noturēs kāju mierā,
saglabājot govs komfortu.

Lely Essentials Claw Care*

Lely Essentials Claw Care ir koncentrēts baktericīds
un rauga dezinficētājs, ko var izmantot aerosola
veidā uz govs nagiem. Lely Essentials Claw Care
ietilpst četraizvietotie amonija savienojumi (QAC),
glutāraldehīds, vara sulfāts un alumīnija sulfāts. Govs
nagus dezinficē QAC un glutāraldehīds. Vara sulfāts,
cinka sulfāts un alumīnija sulfāts uzlabo ragu stāvokli.
Izmantošana:
• Uzsmidziniet Lely Essentials Nagu aprūpi uz tīriem
un nesavainotiem govs nagiem.
• Koncentrācija: 15%.
• Saskarsmes laiks: 5 minūtes.
*) Lely Essentials Claw Care pašlaik nav pieejams Latvijā.
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Ieeja
Gana plata, lai viegli aprūpētu
gaļas un piena liellopus.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Kūts aprīkojums
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Lely Commodus atpūtas bokss – nodrošina
govīm maksimālu labturību
Dzīvnieku labturība, komforts un veselīgas, pienīgas govis ir cieši saistīti faktori. Atpūtas
boksi, kas piedāvā visaugstāko apgulšanās komfortu un ērtības, ja tie tiek izmantoti
ilgākā laika posmā, atstāj pozitīvu ietekmi uz govju produktivitāti. Lely pilnībā izmainīja
boksa konceptu un radīja lopiem draudzīgu Lely Commodus boksu.
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Priekšrocības jebkurā veidā

Galvenās priekšrocības

Commodus boksos govis viegli tiek savās vietās, un viņām tiek
nodrošināts iespējami maksimāls komforts. Pateicoties boksa

• Augsts komforts govīm.

nožogojumu elastīgajiem stiprinājumiem, govīm, saskaroties ar boksa

• Pilnīga brīvība govīm.

konstruktīvajiem elementiem, netiek nodarītas sāpes. Govs var vieglāk

• Viegla uzstādīšana.

piecelties, guļot arī neērtā stāvoklī. Commodus boksa funkcija ir drīzāk

• Pielāgojams.

govi guļvietā virzīt nevis ierobežot. Šis koncepts ļauj govij ieņemt guļus

• Elastīgs.

stāvokli, kas ir gandrīz tikpat brīvs kā ganībās. Boksam nav sānu spraišļu,

• Pozitīvi ietekmē produktivitāti.

kas varētu spiest govs muguru, un boksa priekšējā daļā ir pietiekoši
daudz vietas, lai govs bez problēmām varētu apgulties un piecelties.

Labākās īpašības lopu labklājības
nodrošināšanai
Lely Commodus boksi ir ļoti ātri un viegli uzstādāmi. Commodus boksu

Specifikācija

var arī ātri demontēt bez instrumentu pielietošanas. Lely Commodus
bokss tiek uzstādīts kopā ar noapaļotu, izturīgu, elastīgu krūšu balstu.

Boksa sadalītāja

Regulējams sākot

Tas nekādā veidā netraucē govi, bet palīdz viņai nogulties pareizajā

platums

no 102 cm

vietā. Sevi nesavainojot, govs var arī viegli pārlikt savas priekšējās kājas

Boksa sadalītāja

16,60 kg

pār krūšu balstu. Pateicoties iespējai pacelt boksu sānu norobežotājus,

svars

pakaišu materiālu, piemēram, salmu un zāģu skaidu, izdalīšana un

Guļvieta

Matracis, dziļa

boksa tīrīšana notiek daudz vieglāk nekā tas ir tradicionālajos boksos.

guļvieta (smiltis,

Boksu grīdu paklāji ir vieglāk nomaināmi vai uzstādāmi ar modulāro

zāģskaidas u.c.),

norobežojošo bortu konstrukcijas palīdzību. Lely Commodus bokss

gumijas paklājs

piedāvā labākās īpašības lopu labturībai, ērtībām, pieejamībai un
higiēnai.

Kūts aprīkojums
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Lely Essentials Bedding

Govis bieži apguļas, lai atgremotu. Optimālam

Lely Essentials Bedding-Dry ir pulveris, kas īpaši

komfortam un labai higiēnai ir svarīgi, ka guļvieta ir

attīstīts, lai uzturētu guļvietu sausu un komfortablu.

tīra un sausa. Sekojošie produkti var Jums palīdzēt

Pūderi viegli pielietot un tas izcili uzsūc šķidrumu

sasniegt šos mērķus.

un amonjaku. Pie tam tas darbojas ilglaicīgi
(48 līdz 72 stundas), samazina baktēriju augšanas

Lely Essentials Bedding-Des* ir unikāls produkts

spēju un guļvieta ilgāk saglabā patīkamu aromātu.

tirgū mūsdienās, īpaši izveidots govju kabīņu

Lely Essentials Bedding-Dry var viegli noņemt

un matraču izžāvēšanai un dezinfekcijai.

pirms citu produktu lietošanas.

Lely Essentials Bedding‑Des ir pulveris, kas satur
salicilskābi un minerālsāļus. Pulveri viegli pielietot,
un tam ir izcilas šķidrumu un amonjaka uzsūkšanas
spējas. Pie tam, tas darbojas ilglaicīgi (48 līdz
72 stundas), tāpēc kabīnes paliks sausas ilgāku
laiku, un jebkurš piens, kas notek no pupiem,
tiks dezinficēts. Labo dezinfekcijas un žāvēšanas
īpašību dēļ šis produkts palīdz samazināt baktēriju
skaitu kabīnē. Lely Essentials Bedding-Des var viegli
noņemt pirms citu produktu lietošanas.
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*) Lely Essentials Bedding-Des pašlaik nav pieejams Latvijā.
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Kūts aprīkojums
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Lely Compedes mīkstie paklāji – dabīga guļvieta
Mūsdienu lopkopībā atslēgvārds ir govs komforts. Tāpēc kūts apstākļiem vajadzētu
līdzināties dabiskai govju videi. Lely Compedes paklāju piedāvātais komforts nodrošina
govij brīvu apgulšanos bez stresa, un ļauj viņai raksturīgi uzvesties, kas savukārt uzlabos
produktivitāti. Iegādājoties Lely Compedes piedāvātos paklājus, Jūs izvēlaties rūpīgi
pārbaudītu un izturīgu produktu, kuru saimniecībās izmanto jau daudzus gadus.
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Specifikācija
Paklājs ir izgatavots no gumijas. Tam apakšpusē ir 20 mm bieza no
poliuretāna izgatavota putuplasta pamatne. Paklāja apakšpusē ir
iestrādātas pogas un audums, kas aptver apmēram 25 cm platu laukumu.
Šā iemesla dēļ paklāja apakšējai daļai ir apmēram 1,50% neliels slīpums.

Uzlabo nagu veselību
Nagu veselība uzlabosies, jo mīksta boksu grīda radīs mazāku
spiedienu uz nagiem un locītavām. Turklāt pieceļoties un noguļoties,
govis izbaudīs mīkstu, dabisku virsmu.

Jaunām un esošām kūtīm
Lely Compedes paklāji ir unikāls govs matracis, kas ir speciāli izstrādāts
mūsdienu fermām, un sastāv no stingra gumijas paklājiņa ar integrētu
putuplasta pamatni. Augstu komforta līmeni, plašas piemērojamības
iespējas un ērtas uzstādīšanas un tīrīšanas iespējas nodrošina
guļvietas ūdens izturīgums, putuplasta apakšklājums un virsējās
kārtas materiāls, kas nav porains. Pateicoties gudrajam dizainam,
tā ir piemērota lietošanai jaunās kūtīs, kā arī renovētos projektos.
Compedes paklāji ir viegli tīrāmi, kā rezultātā samazinās paklāju

Viegla uzstādīšana un ekspluatācija
Uzstādīšanas instrukcijas ir sīki un saprotami aprakstītas. Uzstādīšana

Izmēri

ir vienkārša, un to var paveikt pats fermeris. Paklājus uzstāda blakus
citu citam un priekšgalā nostiprina ar trijām skrūvēm. Tās var izmantot

• Biezums: 32 mm.

atkārtoti, jo izjaukšana nerada nekādu kaitējumu. Lai paklājs

• Garums: 183 cm.

saglabātos ērts, tam nav nepieciešama uzturēšana.

• Platumi: 110, 115, 120 un 125 cm.

Kūts aprīkojums

ekspluatācijas izmaksas un ievērojami palielinās tīrība.

Lely Compedes paklājus testēja DLG.
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Klientu apkalpošana
Lely izcilā apkalpošana ir vērsta uz mūsu klientu vajadzību izpratni un apmierināšanu.
Ar mūsu vietējo Lely Centra izplatīšanas tīkla palīdzību, mēs piedāvājam profilaktisko
apkopi, konsultāciju pakalpojumus un 24/7 avārijas dienesta palīdzību. Mūsu prasmīgi
apmācītie, ļoti pieredzējušie un labi aprīkotie servisa meistari vienmēr sniegs vajadzīgo
palīdzību. Protams, tāds pats darbības princips tiek piemērots arī rezerves detaļu servisam.
Izmantojot mūsu Lely finanšu programmu, piedāvājam Jums elastīgu finansēšanas
iespēju mūsu produktu iegādei atbilstoši Jūsu individuālajām vajadzībām.
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Lely serviss

LELY SERVICE

Ja izvēlēsieties Lely piedāvāto produkciju, Jūs būsiet apmierināts ar mūsu unikālo atbalsta
sistēmu. 84. lpp.

Lely oriģinālās rezerves detaļas

LELY ORIGINAL WEAR PARTS

Izvēloties oriģinālās Lely rezerves detaļas, Jūs iegūstat mūsu kvalitātes mērķiem
atbilstošus produktus. 86. lpp.

Lely Finance

LELY FINANCE

Izmantojot Lely Finance programmu, mēs klientiem visā pasaulē piedāvājam
vispiemērotākos finanšu risinājumus, lai palīdzētu viņiem kļūt par Lely iekārtu
īpašniekiem. 88. lpp.

Klientu apkalpošana
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Lely serviss – Jūs varat paļauties uz mums
Jūs būsiet apmierināts ar mūsu unikālo atbalsta sistēmu, ja izvēlēsieties Lely piedāvāto
produkciju. Mūsu aizrautīgie speciālisti vietējos Lely Centros iepazīsies ar Jums un uzklausīs
Jūsu bažas. Viņi sniegs vērtīgu palīdzību, lokālās zināšanas, ātri reaģēs gadījumos, ja tiks
traucēta aprīkojuma darbība un izteiks profesionālu ekspertīzes slēdzienu par visu Lely
piena aprīkojumu.
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Lely Centra koncepts – aizrautīgi
un izglītoti

Mūsu sertificētie servisa inženieri ir pieejami

Mēs vēlamies saglabāt Lely organizāciju pēc

ar mūsu filozofiju: ”domā globāli, rīkojies lokāli,“

iespējas uzticamāku un cilvēkiem pieejamāku,

Lely Centri atrodas reģionos netālu no piena

galvenokārt turpinot koncentrēties uz pētniecības

lopkopju saimniecībām. Šis ideālais sākumpunkts

un jaunu koncepciju izstrādāšanu, kas paredzēta

ļauj fermerus nodrošināt ar plašu progresīvo

Jums kā piena lopkopim. Salīdzinājumā ar citiem

tehnoloģiju klāstu un inovatīviem Lely produktiem

izplatīšanas modeļiem, Lely grupa ir izstrādājusi

un pakalpojumiem, kas ir piemēroti viņu īpašajām

Lely Centra koncepciju, lai nodrošinātu savu

vajadzībām. Mūsu eksperti konsultanti ar praktisko

produktu profesionālas pārdošanas pieejamību un

pieredzi atbalsta Jūsu ganāmpulka darbības

pakalpojumus vietējā mērogā visā pasaulē. Visos

optimizēšanu, pārliecinoties, ka mūsu produkti un

Lely Centros mēs nepārtraukti cenšamies optimizēt

pakalpojumi sniedz Jums optimālākās priekšrocības.

mūsu sniegumu. Visiem saviem servisa inženieriem

Mūsu aizraušanās ar jauninājumiem neapstājas

mēs nodrošinām modernas jaunākās tehnoloģijas;

pie produktu tehniskajām iezīmēm, bet turpinās

katru gadu viņi tiek apmācīti, un viņu faktiskās

daudz tālāk, lai ietvertu visus Jūsu piensaimniecības

zināšanas pārbauda Lely akadēmija.

praktiskos un pārvaldības aspektus.

24 stundas diennaktī/7 dienas nedēļā. Saskaņā

Klientu apkalpošana

Stāsta lietotāji:
”Es izvēlos ne tikai viņu produktus, bet arī visdrošāko
Lely piedāvāto 24/7 servisu.”

”Viegli pamanīt, ka šie servisa inženieri ir sertificēti.”
Īrija

Austrālija
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Lely Original – Lely detaļu kvalitātes zīme
Lai palielinātu higiēnas līmeni, novērstu neplānotas Lely Astronaut robota avārijas un
neparedzētas izmaksas, ir svarīgi, lai bieži tiktu mainītas galvenās rezerves detaļas. Īpaši
Lely Astronaut robotam tika izstrādāta virkne Lely Original rezerves detaļu. Tās var viegli
nomainīt bez tehniķa palīdzības. Lely pupa gumijas un Lely birstes tiek plaši pārbaudītas
uz Astri tīrīšanas līdzekļu iedarbību. Tas nodrošina rezerves detaļu un, tādējādi, arī Jūsu
robota kvalitāti.
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Lely Consumable Box
Lely Consumable Box ir svarīgākās rezerves detaļas, kurām būtu jāatrodas
saimniecībā. Šajā kastē ir atrodamas detaļas, kuras jānomaina vismaz reizi
gadā, lai nodrošinātu augstāko higiēnas līmeni. Lely Consumable Box ir
pieejama A4, A3 un A2 Astronaut robotiem.

Pupu gumija

Lely iesaka mainīt silikona pupu gumijas pēc
10.000 slaukšanas reizēm. Laikus nomainiet pupu
gumijas, lai novērstu gaisa piesūci un iespējamu
tesmeņa infekcijas rašanos. Pupu gumijas ir
pieejamas dažādos izmēros.

Piena filtri

Lely iesaka mainīt filtrus trīs reizes dienā katrā
tīrīšanas cikla laikā.

Slaukšanas stobriņu

Saites nomaina vienu reizi gadā.

saites
Tīrīšanas birstes

Lely birsti raksturo vairāki sarkanas/baltas
krāsas saru veidi spirāles formā, lai nodrošinātu
stimulāciju un tīrīšanu. Birstes jāpārbauda
regulāri un jānomaina vismaz reizi gadā.

Lokanās silikona

Lokanās dubultcaurules ir viens no piena

dubultcaurules

transportētājiem. Cauruļu higiēna ir ļoti svarīgs
nosacījums labai piena kvalitātei; caurules
jānomaina vismaz reizi gadā.

Uzmavas kvalitātes

Vakuuma uzmavu apkope un nomaiņa kļūst

noteikšanai*

kā bērnu spēle, pateicoties jaunizveidotajam
pulsatoram.

*) Tikai Lely Astronautam A4.

Lely piedāvā virkni citu oriģinālo rezerves daļu.

Stāsta lietotāji:
”Mums visiem pazīstamais Lely

Klientu apkalpošana

Lely oriģinālās daļas var arī pasūtīt atsevišķi pēc nepieciešamības. Turklāt

piedāvātais 24/7 pakalpojuma un
kvalitātes apvienoJums nodrošina
vienmēr modernas un uzticamas
sistēmas.”
Spānija
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Lely Finance – kapitāls uzsāk uzņēmējdarbību un
veicina tā izaugsmi
Mūsu zinošie nozares speciālisti ir gatavi nodrošināt Jums nepieciešamos finanšu
produktus un pakalpojumus, kuri atbilstu Jūsu izvirzītajiem biznesa mērķiem un
saglabātu Jūsu konkurētspēju. Lely Finance piedāvā iespēju iegādāties visjaunāko piena
aprīkojumu, izmantojot pieņemamu finanšu risinājumu.
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Elastīgi finansēšanas piedāvājumi

Galvenās priekšrocības

Mēs piedāvājam daudzus finanšu risinājumus, kas atbilstu Jūsu
vajadzībām un naudas plūsmai. Parasti Lely Finance piedāvā iespēju

• Mazi ikmēneša maksājumi.

norēķināties par aprīkojuma lietošanu, pārskaitot avansa maksājumu kā

• Nodokļu atvieglojumi.

pirmo iemaksu. Tas nozīmē, ka Jūs varat uzreiz saņemt aprīkojumu un

• Ārpusbilances finansējums.

samazināt sākuma izdevumus. Ja vēlaties iegādāties aprīkojumu savā

• Arvien jaunāko tehnoloģiju izvēle.

īpašumā, Lely Finance piedāvā arī pirkumu finansēt. Mēs piedāvājam

• 100% finansējums.

dažādus fiksētus nosacījumus, maksājumus un maksājumu struktūras.

• Kapitāla saglabāšana.
• Nemainīgi maksājumi.

Finanšu līzings

• Kredīta saglabāšana.

Ja Jūs vēlaties iegādāties Lely iekārtu savā īpašumā, bet meklējat veidu,

• Elastīgums.

kā sadalīt investīcijas vairākos maksājumos uz ilgāku laiku, izvēlieties

• Iepirkumi un atjaunošanas iespējas.

finanšu līzingu. Līgumam beidzoties, Jūs kļūsiet par slaukšanas
aprīkojuma īpašnieku. Izmantojot finanšu līzinga pakalpojumu, Jūsu
bilances amortizācijas sadaļā tiks atspoguļota informācija par iekārtu.

Operatīvais līzings
Ja Jūs meklējat ievērojamus skaidras naudas plūsmas ietaupījumu

Stāsta lietotāji:

veidus, neesat ieinteresēti iegūt īpašumtiesības uz savu Lely iekārtu,
kā arī vēlaties iegūt jaunākās tehnoloģijas, izvēlieties operatīvo

“Zināt precīzas izmaksas un efektīvi

līzingu. Kad līgums beidzas, Jūs varat izvēlēties atjaunot līgumu un

strādāt.”

iegādāties jaunāko pieejamo modeli, pagarināt esošo līgumu vai nopirkt

Dānija

aprīkojumu, kuru izmantojāt līdz šim. Izmantojot operatīvo līzingu,
slaukšanas aprīkojums neparādās Jūsu bilancē.

“Ir lieliski strādāt ar domu, ka
jaunākās tehnoloģijas aprīkojumu

Atšķirības

varu atjaunināt ik pēc 5 gadiem.”
ASV
FInanšu līzings

Operatīvais līzings

Juridiskais nosaukums

Jūsu

Lely Finance

Ekonomiskais virsraksts

Jūsu

Lely Finance

Nodokļu priekšrocības

Nē

Jā

Bilance

Jā

Nē

Maksājumu norakstīšana

Jūsu

Lely Finance

Nolietojuma risks

Jūsu

Lely Finance

Īpašumtiesības pēc līguma

Jūsu

Pēc izvēles

Klientu apkalpošana
89

Piezīmes
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo,
Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway un Welger ir Lely Group reģistrētas preču zīmes. Ekskluzīvās izmantošanas tiesības pieder Lely
Group uzņēmumiem. Visas tiesības ir aizsargātas. Informācija šajā publikācijā ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nav uzskatāma par
pārdošanas piedāvājumu. Daži produkti var nebūt pieejami atsevišķās valstīs, un piegādātās preces var atšķirties no attēlotajām ilustrācijās. Nevienu
šī izdevuma daļu nedrīkst kopēt vai izplatīt izmantojot drukas, kopēšanas, mikrofilmu vai citas ierīces bez iepriekšējas Lely Holding S.à r.l. rakstiskas
atļaujas. Lai gan šīs publikācijas saturs ir apkopots ar vislielāko rūpību, Lely neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu, kas varētu rasties kļūdu vai
neprecizitāšu dēļ šajā izdevumā.
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LELY SLAUKŠANAS
IEKĀRTAS
Kūts, govju slaukšanas un
ēdināšanas risinājumi

Veido savas piena fermas nākotni

LHQ.B99014.LV.A

Jūsu Lely izplatītājs

Lely patiesi rūp apkārtējā vide.

www.lely.com
innovators in agriculture

www.lely.com

