LELY ASTRONAUT

Automatizētā slaukšanas iekārta

www.lely.com
innovators in agriculture

Sagatavo jūsu uzņēmumu
nākotnes lauksaimniecībai

Pēdējo desmitgažu laikā lauksaimniecības nozarē nav klājies viegli.
Lauksaimniekiem bija jāspēj pielāgoties straujajam iedzīvotāju skaita
pieaugumam, tajā pašā laikā viņiem bija jāspēj piedāvāt pārtiku par
konkurētspējīgām cenām. Tas viss bija jānodrošina ilgtspējīgā veidā,
nemitīgi samazinot oglekļa emisijas.
Lauksaimnieki ir uzņēmēji, kas pilnībā apzinās to, ka viņi savu uzņēmumu
nodos nākamajām paaudzēm. Uzņēmums Lely ir piedzīvojis tādas pašas
pārmaiņas. Mēs nepārtraukti attīstām savas zināšanas un izstrādājumus,
ņemot vērā nākotnes prasības, lai jūs varētu veiksmīgi pārvarēt jaunus
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Lely

lauksaimniecības
tehnika viens cilvēks,
divi miljoni

Visuzticamākais darbinieks, kādu vien var
iedomāties
Iegādājoties automatizēto slaukšanas iekārtu Lely Astronaut, iegūsiet visuzticamāko
darbinieku, kādu vien varat iedomāties. Šis robots ir gatavs slaukšanai visu diennakti
bez brīvdienām un ilgus gadus. Tas spēj pielāgoties un ir kompetents – sagatavo
govi slaukšanai, pievieno slaukšanas kausiņus, pēc slaukšanas atvieno tos un veic
pēcapstrādi.

Lai arī nākotnē nodrošinātu stabilu
piensaimniecību, nepieciešams palielināt
darbaspēka ražīgumu. Mūsuprāt, svarīgākais

Pilnīgi citāda automatizētā kūts
Izmantojot automatizēto slaukšanas iekārtu Lely Astronaut, var iegūt daudz
informācijas par katru govi atsevišķi – tādu informāciju, ko nevar iegūt, slaucot

ir iegūt iespējami vairāk litru piena uz

pienu ar tradicionālām metodēm. Sekmīga automatizēta piena slaukšana ir jauns

katru darbinieku govīm draudzīgā veidā.

piensaimniecību apsaimniekošanas stils, jo lēmumu pieņemšana ir pārcelta no

Mums nav šaubu, ka viens darbinieks gadā
spēj izslaukt divus miljonus litru piena.

piensaimnieka uz govi. Galvenais ir sākums. Varat strādāt atsevišķi ar katru govi,
tādējādi uzlabojot govs veselību, samazinot atnešanās intervālus, pazeminot
barošanas izmaksas un vēl daudz ko citu.

Piensaimniecībās, kur govis parasti tiek
slauktas divreiz dienā, izmantojot mūsu
slaukšanas robottehniku, ražīgums tiek
paaugstināts par 10–15%.

“Vienmēr ir jācenšas uzlabot savas
piensaimniecības apsaimniekošanas
procesus un ražīgumu. Mēs jau
divpadsmit gadus piena slaukšanai
izmantojam automatizētās iekārtas, taču
joprojām ieviešam uzlabojumus.”

Gibēras kundze, Francija
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Arvien nozīmīgāka loma piensaimniecībā ir ilgtspējas aspektiem.
Dzīvnieku veselība un labsajūta kļūst aizvien svarīgāka. Patērētāji
pieprasa dzīvniekiem draudzīgu ražošanas metožu izmantošanu
lauksaimniecībā. Govīm ir jādzīvo labāk, veselīgāk un ilgāk,
vienlaikus nodrošinot lielāku izslaukumu dzīves laikā.
Piensaimniecības izaicinājums ir apmierināt šīs prasības ienesīgā
veidā.

Neierobežota pieeja pamatvajadzībām.
Uzņēmums Lely uzskata, ka govīm jānodrošina brīva piekļuve slaukšanai. Lai govis
varētu regulāri piekļūt iekārtai un barošanas silei, ir svarīgi nodrošināt, ka tās ir
atpūtušās un ka spiediens uz to pēdām un kājām ir samazināts. Tātad, ierobežojot
vienu vai vairākas no šīm pamatvajadzībām, tiek ietekmēta govju uzvedība un
tādējādi arī izslaukums. Tādēļ uzņēmums Lely lauksaimniecības ilgtspēju piedāvā
ieviest, ļaujot govij brīvi realizēt šīs pamatvajadzības bez jebkādiem ierobežojumiem.
Tāpat kā citi mūsu produkti, arī iekārta Lely Astronaut ir izstrādāta, ievērojot šo
principu.

“Mans galvenais mērķis ir vadīt ilgtspējīgu saimniecību,
un šī iekārta palīdz to sasniegt, palielinot govju
ilgmūžību un jaundzimušo teļu skaitu un vienlaikus
nodrošinot ikdienas izslaukumu vismaz 3.800 kg
apjomā jeb vidēji 36 kg apjomā no katras govs.”

Ilgtspējīgas
piensaimniecības
izaicinājums

Jošicugu Mori, Japāna

Sistēma ir pakārtota govs vajadzībām
Automatizētā slaukšanas iekārta Lely Astronaut ir izstrādāta tā, lai uzlabotu
dzīvnieku veselību un labsajūtu. Piemēram, ir atvieglota govs iekļūšana robotā, un
viņa netiek spiesta vai grūstīta, lai ieņemtu pareizo stāvokli tajā. Pupu apstrāde un
slaukšanas kausiņu pievienošana notiek ļoti higiēniskos apstākļos, lai uzlabotu
tesmeņa veselību. Turklāt tiek apkopota vispusīga informācija, kas palīdz
lauksaimniekiem novērst slimības un uzlabot dzīvnieku veselību visā ganāmpulkā.
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GANĪBAS UN AUTOMATIZĒTĀ SLAUKŠANA
Govis, kas ganās ganībās, ir kas tāds, ko novērtē gan pašas
govis, gan lauksaimnieki, gan patērētāji. Ganību priekšrocība,
izmantojot automatizēto sistēmu, ir tāda, ka iekārtas izsniegtie

Brīva govju pārvietošanās

koncentrāti nav vienīgais motivējošais faktors. Svaiga zāle, kas

Brīvas govju pārvietošanās apstākļos govs pati izlemj, kad ēst, kad veikt slaukšanu un

pieejama divas vai pat trīs reizes divdesmit četru stundu periodā,

kad nogulties, tādējādi tiek uzlabota govs labsajūta. Rūpējoties par govīm un veltot

nodrošina sabalansētus un regulārus apmeklējumus, kas pēc

īpašas pūles govju labsajūtas uzlabošanai, mēs varam palielināt dzīves laikā saražotā

nepieciešamības tiek veicināti ar minimālu koncentrātu līmeni.

piena apjomu. Turklāt pietiekami plaša kūts sniedz govīm iespēju izturēties dabiski,
tādējādi pieaug govs labsajūtas līmenis.

Lely Astronaut

Pareiza barošanas pārvaldība

Pirmsslaukšanas zona

Govju barība ietekmē ne tikai barošanas/piena ražošanas efektivitāti, bet arī vispārējo

Pēcslaukšanas zona

govs veselību, vairošanos un vielmaiņu. Papildus tā ietekmē arī govju uzvedību

Lely Grazeway

slaukšanas robota apmeklējuma laikā. Automatizētā barošanas iekārta Lely Vector
nodrošina svaigu barību un barošanu atbilstoši govs vajadzībām divdesmit četras

Separācĳa

stundas diennaktī bez brīvdienām. Apvienojumā ar slaukšanas sistēmu Astronaut šī
sistēma nodrošina ideālu kopdarbību.

1. ganības

2. ganības
3. ganības

SEPTIŅAS GOVJU GANĪBU PRIEKŠROCĪBAS
(“COW SIGNALS DIAMOND®”)

Barošana

Ūdens

Kā saglabāt govis veselas un vienlaikus nodrošināt
produktivitāti dzīves laikā? Lai uzlabotu dzīvnieku
veselību un labsajūtu, ir jāņem vērā septiņas ganību
priekšrocības (“Cow Signals Diamond®”) – pietiekami

Telpa

Gaisma

Siltums

daudz ūdens, gaismas, platības, barības, atpūtas, gaisa
un veselības. Piemēram, ir novērots, ka pārpildītas kūtis
un gari gaidīšanas laiki uz slaukšanos vai barošanu,
samazina laiku, kas govīm ir pieejams ēšanai un
gulēšanai.
Atpūta

Gaiss

© autortiesības cowsignals.com, Nīderlande
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Automatizētā slaukšanas
iekārta Lely Astronaut A4

TRĪS GALVENIE
IEMESLI

Vissvarīgākā ir govs

Augstākā piena
kvalitāte

Mūsu mērķis ir veiksmīgi ieviest automatizēto
slaukšanas sistēmu arī jūsu saimniecībā.
Vairāk nekā pirms divdesmit gadiem mēs laidām klajā pasaulē pirmo automatizēto
slaukšanas iekārtu – Lely Astronaut. Lai gan kopš tā laika dažādos veidos esam
uzlabojuši šo sistēmu, Astronaut, ko piedāvājam jums šodien, joprojām ir
balstīta uz tām pašām pārbaudītajām idejām. Lely Astronaut uzlabos jūsu dzīves
kvalitāti, vienlaikus nodrošinot dzīvniekiem optimālu labsajūtu un jums atdevi no

Lielāka kontrole

ieguldījumiem. Turklāt varēsiet izmantot priekšrocības, ko sniedz unikāls pārvaldības
instrumentu komplekts, kas paredzēts atsevišķas govs vai visa ganāmpulka piena
kvalitātes un barības/piena pārvēršanas koeficienta uzraudzībai.
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Lely Astronaut A4

Pirmajā vietā –

govs labsajūta
Mēs ar nolūku esam atturējušies no automatizētu darbību
ietveršanas pašā slaukšanas procesā; tā vietā esam izstrādājuši
tādu koncepciju, kas nodrošina, ka govīm slaukšanas process
zema iesaistes līmeņa sistēmā ir patīkams. Mūsu patiesi unikālā
robota rokas koncepcija, kā arī I-ﬂow koncepcija ērtākai ieiešanai
stāvvietā un izkļūšanai no tās ir uzskatāmi šīs stratēģijas piemēri.

Optimāli apstākļi un minimāli traucēkļi
Automatizētā slaukšana atšķiras no parastās slaukšanas vairākos veidos. Viena no
daudzajām atšķirībām ir tā, ka govis ir iespējams slaukt atbilstoši viņu dabiskajai
uzvedībai. Lai pilnvērtīgi izmantotu šo priekšrocību, mēs meklējam veidu, kā radīt
vidi, kurā govi var slaukt, nodrošinot optimālos apstākļus ar minimāliem
traucēkļiem.

Uzlabots apmeklējuma process
Galvenā Lely Astronaut A4 govju stāvvietas revolucionārā īpašība ir ieejas/izejas
konstrukcija, ko dēvē par I-flow koncepciju. Pateicoties tai, govs var ieiet tieši iekārtā
un iznākt no tās, neveicot pagriezienus. Tādējādi tiek saīsināts laiks, kas govij
nepieciešams procesa apgūšanai, tiek palielināta caurlaides spēja un attiecīgi arī
iekārtas kapacitāte.

PAR150 KG APJOMĪGĀKS IZSLAUKUMS DIENĀ
Lai gūtu skaidru priekšstatu, uzņēmums Lely veica kritēriju
analīzi vairākiem tūkstošiem iekārtu ar I-flow un

+ 4%

RAŽĪGUMS

BEZ I-FLOW

tūkstošiem vecāku iekārtu, kurās I-flow koncepcija nav
izmantota. Vispārsteidzošākais secinājums bija tāds, ka

“Vienu no mūsu govīm vienmēr
vajadzēja ievest iekārtā.
Bet tagad, pateicoties plašākai ieejai
iekārtā Astronaut A4, pat šī govs pati
brīvprātīgi to apmeklē.
Viņa nāk pat pārāk bieži!”

stāvvietas laiks bija samazināts par gandrīz 4% vienā
apmeklējumā. Īsāks apstrādes laiks tieši ietekmē slaukšanas
iekārtas kapacitāti. Šādā veidā fermā, kurā ir 120 govis,
produktivitāte tiek palielināta par 150 kg dienā.

I-FLOW

Lindons Viljamss, Velsa, Apvienotā Karaliste
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Lely Astronaut A4
DESMIT LELY ASTRONAUT ROBOTA ROKAS
PRIEKŠROCĪBAS
1. Govīm draudzīgs dizains.
2. Slaukšanas kausiņi tiek droši noglabāti rokā.
3. Efektīvāka tīrīšana un stimulēšana.
4. Visātrākā pupu noteikšana.
5. Pielāgota slaukšana, izmantojot dinamisko pulsāciju.

Lely Astronaut
robota roka – vienmēr
darbības

tuvumā

6. Mierīgāka slaukšana, pateicoties mazākam rokas
kustību skaitam.
7. Precīzi piena kvalitātes mērījumi tuvu norises vietai.
8.	 Slaukšanas kausiņi nekad nesaskaras ar grīdu.
9. Ietaupīta enerģija, pateicoties mazākam rokas
kustību skaitam.
10.	Izturīga konstrukcija un materiāli.

Lely Astronaut roka ir pārbaudīta, unikāla koncepcija; šī roka nepārtraukti atrodas zem govs un vada
visu slaukšanas procesu. Gandrīz visi sensori ir ievietoti rokā, tāpēc mērījumi tiek izdarīti tesmeņa
tuvumā un tādējādi ir ļoti precīzi.

Ātra pievienošana un nevienas
liekas kustības
Pievienošanas ātrums un precizitāte ir būtisks faktors
iekārtas kapacitātes noteikšanā. Pupu noteikšanas
sistēma (teat detection system – TDS) ir aprīkota ar trīs
līmeņu skenēšanas tehnoloģiju, kas nodrošina ātru un
precīzu pupu noteikšanu. Tā novērš nevajadzīgas rokas
kustības, ir uzmanīgāka un nodrošina ātru pievienošanu
visa veida tesmeņiem.

Izturīga konstrukcija
Rokas izturīgums un pneimatiskā vadība nodrošina, ka tai
netiks nodarīti nekādi bojājumi pat tad, ja govs uz tās
uzkāptu.
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Lely Astronaut A4

Inovācijas, kas patiešām

atmaksājas
Elastīgas kūts ierīkošanas iespējas

Pielāgota slaukšana

Centrālā iekārta ir būtiska automatizētās slaukšanas

Pateicoties piena kvalitātes vadības iekārtas Lely MQC

iekārtas Lely Astronaut A4 modulārās struktūras daļa.

apkopotajai informācijai, Lely 4Effect Pulsator nodrošina

Tā ir aprīkota ar centrālo vakuuma un tīrīšanas sistēmu,

dinamisku pulsāciju ceturtdaļas līmenī. Šī sistēma

kas paredzēta līdz divām govju iekārtām. Centrālā iekārta

nodrošina individuālu slaukšanas nosacījumu ievērošanu

ir neatkarīga, un konfigurāciju ar divām stāvvietām var

katrai govij, veicinot pielāgotu slaukšanu.

izvērst līdz pat trīsdesmit metru attālumam.

Brīvība un ātra pupu noteikšana

I-flow – vienkāršāka ieiešana un
iziešana

Laba uzvedība apmeklējumu laikā pierāda, ka govīm

Pateicoties I-flow koncepcijai, govs var ieiet tieši iekārtā

patīk apmeklēt automatizēto iekārtu Lely Astronaut.

un iznākt no tās, neveicot pagriezienus. Tādējādi tiek

Viens no galvenajiem sekmīga rezultāta nosacījumiem ir

saīsināts laiks, kas govij nepieciešams procesa apgūšanai,

telpa, kas tiek piešķirta govij slaukšanas laikā. No trim

un tiek palielināta caurlaides spēja.

pusēm atvērtajā stāvvietā govi nav nepieciešams nekādā
veidā noturēt. 3D kamera uzrauga govs kustības, nosakot
ideālo rokas pozīciju un tādējādi nodrošinot ātru
noteikšanu, pievienošanu un atvienošanu.

EFEKTĪVĀKA TĪRĪŠANA UN STIMULĒŠANA,
IZMANTOJOT SUKAS
Pētījumos ir pierādīts, ka unikālās pretējos virzienos
rotējošās sukas apvienojumā ar precīzām rokas kustībām
nodrošina līdz pat 40% efektīvāku tīrīšanu un
stimulēšanu, salīdzinot ar tradicionālajām situācijām.

“Mēs izvēlējāmies Lely, pateicoties
robota rokas vienkāršībai, piemēram,
slaukšanas kausiņu auklām, kas neļauj
kausiņiem nokrist uz grīdas.”

+ 40%

TĪRĪŠANA UN STIMULĒŠANA

Jenss Jensens, Dānija
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Lely Astronaut A4

rūpējamies

Mēs
par piena kvalitāti
kopīgiem spēkiem

UZMANĪGS PIENA TRANSPORTĒŠANAS VEIDS
Saspiests gaiss pārvieto pienu uz tvertni, nebojājot to ar
rotējošiem lāpstiņriteņiem.

Vienalga, vai runa ir par sensoriem, inovatīvo un uzmanīgo veidu, kā apstrādājam pienu sistēmā,
vai veidu, kā notiek tesmeņa tīrīšana – mēs nepārtraukti meklējam vislabākos risinājumus, kā
nodrošināt visaugstāko piena kvalitāti. Mūsu unikālā kvalitātes vadības iekārta Lely Milk Quality
Control (MQC) ļauj piegādāt tikai visaugstākās kvalitātes pienu.

Unikāls piena kvalitātes mērīšanas
instrumentu komplekts

Efektīva mastīta uzraudzība
slaukšanas laikā

Lely MQC (Milk Quality Control) atrodas robota rokā tieši

Novēršot mastītu, varat ietaupīt lielu daļu ienākumu,

blakus tesmenim. Slaukšanas laikā piens katrā ceturksnī

pateicoties samazinātām izmaksām par piena ražošanu,

nepārtraukti tiek uzraudzīts. Šādā veidā varat saņemt

medicīnu un darbaspēku. Neobligātais MQC-C somatisko

būtisku informāciju par mastītu, taukiem un proteīniem,

šūnu skaita (somatic cell count – SCC) mērītājs ir ļoti

kā arī laktozes līmeni, kas nepieciešams piena kvalitātes

svarīgs tesmeņa veselības uzraudzībā. Integrētā sistēma

un govju veselības uzraudzībai, ļaujot ātrāk reaģēt un

ļoti precīzi uzrauga SCC katrā slaukšanas reizē.

sasniegt optimālo piena kvalitāti.

Satraucošas novirzes tiks reģistrētas, un jūs tiksiet par

Sukas tīra vislabāk
Sukas patiešām noņems jebkādus netīrumus vai mēslus,

SLAUKŠANAS KAUSIŅU TĪRĪŠANA AR
TVAIKU PĒC KATRAS SLAUKŠANAS REIZES
Iekārtas tīrīšanas sistēma Lelywash dienas laikā veic
dažāda veida tīrīšanas procedūras. Neobligātā tvaika
tīrīšanas iekārta Lely Pura tīra tieši slaukšanas kausiņus,
izmantojot karstu tvaiku un pēc tam neilgi skalojot tās ar
tīru ūdeni.

tām informēts. Šādā veidā, ieguldot minimālas izmaksas,
tiek nodrošināta nepārtraukta visu ganāmpulka govju
tesmeņa veselības kontrole.

pat ja tie ir pielipuši. Tā ir vienīgā tīrīšanas sistēma, kas
notīra zonu ap pupiem un tesmeņa apakšdaļu pupu
tuvumā. Visa sistēma pēc katras govs notīrīšanas tiek
pilnībā dezinficēta, novēršot savstarpēju piesārņošanu.

“Ja jūs gribētu paņemt atpakaļ manu
MQC-C, jums būtu jāņem visa iekārta, jo
es bez šī mērītāja vairs nevarētu strādāt!”

Vins Evanss, Velsa, Apvienotā Karaliste
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Lely Astronaut A4

vadība,

Plašāka
vairāk brīvības
Vadiet savu piensaimniecību,
izmantojot Lely T4C

Nākotne ir informācijas saistīšana

Neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas – kūtī, birojā, uz lauka

priekšstatu par darba procesa uzlabošanu saimniecībā.

vai mājās – pārvaldības sistēma Lely T4C (Time for Cows)

Apvienojot informāciju par izslaukumu un rupjās barības

nodrošina pilnīgu piensaimniecības pārvaldību. Tā zina, kas

daudzumu, ko izdala automatizētā barošanas iekārta

tieši notiek kūtī, un kalpo kā bibliotēka, operētājsistēma,

Lely Vector, T4C pastāvīgi informē jūs par sasniegto

gans, personiskais palīgs un treneris vienlaikus. Vai tas

barošanas efektivitāti.

izklausās sarežģīti? Tieši pretēji – šīs pārvaldības sistēmas
lietošana patiesībā ir ļoti vienkārša.

Lely T4C ir izstrādāta, lai jūs gūtu
panākumus

Dalīšanās ar informāciju starp Lely iekārtām sniedz jaunu

Nākamais solis ir dinamiska pieeja
Nākamais solis saimniecības pārvaldībā ir dinamiska pieeja
ganāmpulkam. Vairs nav jādomā par to, kā panākt, lai
govis saražotu pēc iespējas vairāk piena, bet gan par to, kā

Pateicoties vairāk nekā divdesmit gadu pieredzei, mēs

sasniegt vislabākos ekonomiskos rezultātus. Neobligātais

spējām izstrādāt vienīgo saimniecības pārvaldības sistēmu,

modulis DLM sasaista izslaukumu ar piena un barības

kas paredzēta automatizētajai slaukšanai – Lely T4C.

cenām. Šis modulis automātiski aprēķina optimālo

Šī sistēma apkopo un reģistrē visu informāciju, ko

koncentrātu daudzumu un optimālo laiku starp slaukšanas

Lely Astronaut iekārtas iegūst, izmantojot sensorus. Tā

reizēm katrai govij. Nepārtraukta uzraudzība uzlabos

analizē un piedāvā tikai skaidru un noderīgu informāciju,

izmaksu un ieguvumu attiecību.

lai palīdzētu jums ātrāk un vienkāršāk pieņemt stratēģiskus
un praktiskus lēmumus.

T4C savieno un vada
Lely aprīkojumu

Dalieties, lai uzlabotu; atzīmējiet
kritērijus!
Ja tiešām vēlaties uzzināt par iespējamiem uzlabojumiem,
varat kopīgot savus rezultātus ar citiem Astronaut

Pārvaldības sistēma Lely T4C ir savienojama ar visu

lietotājiem. Protams, T4C jau sniedz labu pārskatu par

Lely aprīkojumu, kas apkopo vai izmanto informāciju.

jūsu rezultātiem, tomēr iespēja redzēt, kā veicas kolēģiem,

Tā darbojas pavisam vienkārši. Piemēram, ja apvienojat

sniegs jums priekšstatu par citiem jūsu saimniecības

automatizēto slaukšanas iekārtu ar ganīšanu, atlases

veiktspējas aspektiem.

stāvvieta Lely Grazeway vispirms pārbauda, vai konkrētā
govs drīkst atstāt kūti. Ja govs nesen ir slaukta, T4C dos
atļauju atvērt vārtus uz ganībām.
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LELY T4C – MŪSDIENĪGA SAIMNIECĪBAS
PĀRVALDĪBA PAVISAM VIENKĀRŠI

Savienots
Automatizētā slaukšanas iekārta
Lely Astronaut

Automatizētā barošanas
iekārta Lely Vector

aprīkojums
Barotājs
Lely Cosmix

Selekcijas bokss
Lely Grazeway
Automatizētais teļu
barotājs Lely Calm

Lely Qwes veselības un
vairošanās pārraudzība
Unikāla kakla siksna ar govs identifikāciju
un aktivitāšu sensoru veselības problēmu un
siltuma noteikšanai sākumposmā.

Komunikācijas ierīce T4C
• T4C biroja dators.
• T4C robota vadības panelis
(modelis Manager).
• T4C InHerd tālrunis/galds.

Analizētā informācija

Lely T4C kritēriji ļauj salīdzināt

• Govju veselība.

saimniecības pārvaldības informāciju ar

• Izslaukums.

citu saimniecību rezultātiem visā pasaulē.

• Piena kvalitāte.
• Govs aktivitāte.
22

Benchmark

Lely Astronaut sniegtā informācija
• Piena krāsa (katram ceturksnim).
• Tauku/proteīnu rādītāji pienā.
• Laktozes rādītājs pienā.
• Piena vadītspēja (katram ceturksnim).
• Piena temperatūra.
• Somatisko šūnu skaita kategorija katrai
govij.
• Govs svars.
• Izslaukums.
• Barības uzņemšana.
• Barības atlikums.
• Slaukšanas laiks/tiešais slaukšanas laiks.
• (Maks.) slaukšanas ātrums.
• Slaukšanas reižu skaits.
• Atteikumu skaits.

Lely Qwes sniegtā informācija
• Govs atgremošanas minūtes.
• Govs aktivitāte.
Lely Cosmix sniegtā informācija.
• Barības uzņemšana.
• Barības atlikums.

Lely Grazeway sniegtā informācija
• Atkarībā no laika kopš pēdējās
slaukšanas reizes govs tiks novirzīta
uz noteiktu zonu.
• Atkarībā no klienta vajadzībām un
saimniecības iekārtojuma govs tiks
novirzīta uz noteiktu zonu.

Lely Vector sniegtā informācija
• Grupai izbarotā rupjā barība.
• Barošanas efektivitāte.

Lely Calm sniegtā informācija
• Piena uzņemšana.
• Svars.
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PIEEJAMIE LELY T4C INHERD RĪKI

No biroja līdz

FarmSetup

ganāmpulkam

Izveidojiet un rediģējiet lietotāju kontus un
izmaiņas savā saimniecībā.
Today
Noskaidrojiet, kādi darbi ir jāpaveic šodien.

HowTo

Mēs uzskatām, ka visvairāk lauksaimniekam ir jāpavada laiku ar savu ganāmpulku, rūpējoties

Noskaidrojiet, kā paveikt kādu konkrētu

par govīm. Saimniecības pārvaldība nav biroja darbs, tādēļ Lely T4C piedāvā divas saskarnes,

uzdevumu.

kas balstītas uz vienu sistēmu. Datora versijā ir nodrošināts lielā ekrāna komforts stratēģisku

SystemToday

lēmumu pieņemšanai. Mobilajā versijā InHerd stratēģiskā informācija ir piedāvāta operatīvu

Noskaidrojiet, kādi profilaktiskie apkopes

datu veidā, kuros apkopota svarīgākā informācija, un tajā ir pieejami rīki pārbaudēm, darbībām

darbi šodien ir nepieciešami jūsu
Lely aprīkojumam.

un uzlabojumiem. Jebkur un jebkurā laikā.
Cow
Pārbaudiet informāciju par atsevišķām govīm
un atbilstoši rīkojieties.

Pārbaudiet, rīkojieties, uzlabojiet...
gatavs!

FarmNotes

Lely T4C InHerd ir rīku kopums jūsu mobilajai ierīcei.

Ātri un efektīvi sazinieties ar citiem InHerd

T4C InHerd ļauj uzzināt, kur ir visvairāk nepieciešama

lietotājiem savā saimniecībā.

jūsu uzmanība – tā ir pārvaldība pēc nepieciešamības.
Tā nodrošina precīzu rīcību, iesakot jums vēlamo rīcību

Signals

īstajā laikā un īstajā vietā. Tā palīdz uzlabot rezultātus,

Uzziniet, kad iekārta ir pārtraukusi

sniedzot labāku priekšstatu par veiktspēju. Tādējādi
darbplūsma kļūst efektīvāka, savukārt uztraukumi –
samazinās.

Efektīvāka darbplūsma
Lauksaimniekiem jēdziens “pilna slodze” nenozīmē darbu
no deviņiem līdz pieciem. Tādēļ Lely T4C neapgrūtina

slaukšanu.

“Pateicoties Lely T4C InHerd, es mainīju
savu ikdienas darbu kārtību, tādējādi
veids, kā strādāju, ir kļuvis daudz
efektīvāks.”

FarmBeats
Pārbaudiet ganāmpulka un slaukšanas
iekārtu veiktspēju.

viņus ar nebūtisku informāciju. Pateicoties mūsu lielajai
pieredzei automatizētajā slaukšanā, esam sapratuši,
kāda informācija katrā brīdī ir nepieciešama. Lely T4C
attīstījās no interesantas informācijas piedāvāšanas
uz nepieciešamas informācijas piedāvāšanu. Šādi tiek
nodrošināts, ka jūs zināt, kas konkrēti ir jādara, un pēc
tam jums ir vairāk laika mazsvarīgākām lietām. Novērtējiet!

Gēske van de Strēks, Nīderlande
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DARBOJIETIES GUDRĀK!
Ir zināms, ka vidēji 20% ganāmpulka ir nepieciešami
80% pieejamā darbaspēka. Tādēļ ir labi apzināties,
ka varat pārvaldīt ganāmpulku, laktācijas periodā
saskaroties ar govi ne vairāk kā desmit reizes. Pārdomāts
kūts izkārtojums un maršrutu, separācijas un apstrādes
ievērošana ir būtiski elementi šī mērķa sasniegšanai.
Izveidojot loģisku darbplūsmu ap Astronaut, jūs iegūstat
vairāk nekā tikai slaukšanas iekārtu.

Žāvēšana

Vakcinācĳa

1. nagu
apgriešana

2. nagu
apgriešana

Atnešanās

Grūtniecības
pārbaude

Mūsu kūtīm paredzētie
dizaini piedāvā ideāli

līdzsvarotas

2. šķirne

gan saimniekam, gan govīm.
Jauna konstrukcija sniedz iespēju pilnībā pielāgot kūti atbilstoši pārvaldības un mājlopu

1. šķirne

Automatizētās slaukšanas
darbplūsmas

Vairāk nekā divdesmit gadu uzņēmums Lely ir nodarbojies ar automatizētās slaukšanas un
Kūts, kas ir piemērota automatizētajai slaukšanai un ikdienas pārvaldībai, nodrošina komfortu

Pirmais
slaukums

“Viens no iemesliem, kādēļ
produktivitāte saimniecībā ir augsta,
ir disciplīna un rutīnas ievērošana.
Tie ir galvenie veiksmīgas
saimniecības pārvaldīšanas
nosacījumi.”

piena ražošanas sistēmas
automatizētās piensaimniecības pārvaldības izstrādi un ir uzkrājis lielu pieredzi kūts iekārtošanā.

Svaigs

Īpaši automatizētajai slaukšanai izstrādātajās darbplūsmās
Alberto Beunza, Spānija

ir ietverti jums un jūsu darbiniekiem nepieciešamie rīki.
Pārdomāts kūts izkārtojums un veiksmīgi izplānota rutīna
un disciplīna var būtiski mainīt darbaspēka efektivitāti.
Process

Uzdevumi

Darbs

Rutīna

vajadzībām. Uzņēmums Lely nodrošinās atbalstu kūts izkārtojuma optimizēšanā plānošanas un
būvēšanas procesu laikā.
26
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vienošanās par
pasūtījuma detaļām

Ieteikumi kūts izkārtojumam

Robotu fermas
vadīšanas apmācības

Sistēmas T4C sagatavošana
darbam

Pārbaude: būvniecības un
loģistikas plāns

Palīdzība barošanā un
govju pārraudzībā

No ieinteresētības līdz

veiksmīgai

automatizētai slaukšanai

“Ir svarīgi, lai speciālisti būtu pieejami
visu pārejas laiku, lai pārliecinātos,
ka viss notiek bez aizķeršanās, un lai
palīdzētu, tiklīdz tas ir nepieciešams.
Uzņēmums Lely šajā ziņā visu ir
nokārtojis lieliski.”

Veiksmīgai piensaimniecībai ir jāvērš uzmanība uz tādiem svarīgiem nosacījumiem kā barošanas
pārvaldība, ganāmpulka pārvaldība, vairošanās pārvaldība un cilvēki. Ir jāspēj atbildēt uz tādiem
jautājumiem kā, piemēram, tālāk norādītie.
Kāda ir labākā maršrutēšana kūtī? Kā novākt un uzglabāt graudus?
Kādas prasmes ir nepieciešamas vadītājiem un darbiniekiem?

Tobiass Vāgners, Vācija

Grafikā šajā lapā ir redzama ideālā sekmīga sākumposma notikumu plūsma.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Pārbaude: piegādātie
izstrādājumi un apmācība

Slaukšanas sākšana

Apmācība T4C sistēmas
lietošanai un vadīšanai

Attālais atbalsts
un palīdzība

Pārbaude: apmierinātības
līmenis

Analizēšana un palīdzība
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Mēs darbojamies

piensaimniecības
nozarei

Tā kā paši esam strādājuši saimniecībā, mēs zinām, kā tas ir – celties agri no rīta. Mēs zinām, ko
nozīmē stundām ilga uzturēšanās kūtī dienu no dienas, lai nodrošinātu optimālus apstākļus
ganāmpulkam. Mēs saprotam, kā jūs strādājat un kāpēc to darāt. Mūsu mērķis ir veiksmīgi
ieviest automatizēto slaukšanas sistēmu arī jūsu saimniecībā!

Ne tikai skrūves un
programmatūra
Mūsu zinošo, praktiski pieredzējušo konsultantu
mērķis ir jūsu ganāmpulka optimizācija,
pārliecinoties, ka mūsu produkti un pakalpojumi
sniedz jums optimālu labumu. Mūsu aizrautība
ar inovācijām nebeidzas līdz ar mūsu produktu
tehniskajiem risinājumiem, bet virzās vēl tālāk,
aptverot visus praktiskos un pārvaldības aspektus
jūsu piensaimniecībā.

Lely Center koncepcija – īpaša
un balstīta uz zināšanām
Uzņēmums Lely Group ir izstrādājis Lely Center
koncepciju, lai nodrošinātu Lely produkcijas
tirdzniecības un profesionālu pakalpojumu
pieejamību visā pasaulē. Visi mūsu apkopes inženieri
vienmēr ir informēti par jaunākajām metodēm; katru
gadu viņi piedalās apmācībās un faktisko zināšanu
pārbaudēs, kā noteikts mūsu Lely akadēmijā.
Protams, viņi ir jūsu rīcībā visu diennakti septiņas
dienas nedēļā.

“Produkts var būt tikai tik labs, cik
profesionāli cilvēki aiz tā stāv.
Viņi jums palīdzēs, un
Lely darbinieki ievēro šo principu.
Cilvēki jautāja, vai bija grūti
izvēlēties ražotāju, kura
automatizēto sistēmu uzstādīt.
Mums nebija grūti,
jo mēs redzējām,
ar kādu degsmi strādā Lely.”

Stīvs un Lorija Dokendorfi, ASV
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Mēs piedāvājam

zemāko maksu

par īpašumtiesībām

Mēs apzināmies, ka slaukšanas iekārta Lely Astronaut sākotnēji prasa apjomīgus ieguldījumus,

32

Zemākās apkopes izmaksas
Automatizētā slaukšanas iekārta Astronaut ir
jāapkopj tikai maksimāli četras reizes gadā. Iekārtas
modulārais dizains nodrošina ērtu apkopi. Pirmo reizi
piensaimniecības nozarē – pakalpojumu līgumi tiek
pielāgoti atkarībā no izslaukuma, un jūs varat noslēgt
pilntiesīgu pakalpojumu līgumu, kurā ir ietverts pilnīgi
viss!

Mazāks ūdens patēriņš
Tā kā nav nepieciešams mazgāt grīdas, jo slaukšanas

tomēr lūdzam jūs nepievērsties tikai izdevumiem. Svarīgi ir ne tikai sākotnējie ieguldījumi, bet

kausiņi nevar nokrist, un tesmeņi tiek tīrīti ar sukām, nevis

arī turpmākās izmaksas nākamajos gados.

mazgāti ar ūdeni, iekārta Lely Astronaut ir ļoti taupīga

“Pateicoties Lely Astronaut, ražošanas
izmaksas par ūdeni, ziepēm, elektrību un
barību ir samazinājušās.”

ūdens patēriņa ziņā.

Pārbaudīta izturība

Uzticami produkti

Mazāk kustību, mazāk enerģijas

Pateicoties augstākās kvalitātes materiāliem un

Pateicoties nepārtrauktiem konstrukcijas un daļu

Enerģijas taupīšanā galvenais ir būtiski samazināts kustību

ierobežotam kustīgo detaļu skaitam, varam garantēt ilgu

uzlabojumiem, Lely tehnoloģija ir izstrādāta tā, lai

skaits, pievienojot un noņemot slaukšanas glāzes. Šajā

darbmūžu un būtisku pievienoto vērtību. Ņemot vērā

būtu uzticama visa gada garumā. Dažām svarīgākajām

ziņā Astronaut rokas koncepcija ir visilgtspējīgākā. Turklāt

pirmos divdesmit gadus, kopš Lely Astronaut iekārtas ir

iekārtas daļām, piemēram, vakuuma sūknim un lāzeram,

uzņēmums Lely ietaupa daudz enerģijas, izmantojot

pieejamas tirgū, var secināt, ka finansiālā ziņā iekārtu

ir piecu gadu garantija. Iekārtas korpusam ir desmit gadu

vienu pneimatisko sistēmu slaukšanas iekārtām, kā arī

vērtība samazinās piecpadsmit gadu periodā.

garantija.

saistītajam aprīkojumam kūtī, piemēram, atlases vārtiem.

Žans-Filips Kotē, Kanāda
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Lely Finance –

uzticams,

drošs un elastīgs

Mūsu zinošie nozares speciālisti ir gatavi piedāvāt jums finanšu produktus un pakalpojumus, kas
jums nepieciešami, lai sasniegtu savus mērķus uzņēmējdarbībā un saglabātu savu konkurētspēju.
Lely Finance piedāvā iespēju izmantot vismodernāko piensaimniecības aprīkojumu ar finanšu
risinājumiem, kas pielāgoti tieši jūsu piensaimniecības uzņēmumam.

Elastīga finansēšana

Galvenās priekšrocības

Lely Finance piedāvā plašu finansēšanas un līzinga

• Zemi ikmēneša maksājumi.

programmu klāstu, kas izstrādāts tā, lai atbilstu jūsu darba

• Nodokļu atvieglojumi.

vajadzībām un naudas plūsmai. Jums būs iespēja vienoties

• Finansējums, kas nav jāuzrāda bilancē.

par finansēm iegādes brīdī, pamatojoties uz uzticamiem

• Iespēja vienmēr izvēlēties jaunāko tehnoloģiju.

un drošiem padomiem, ko sniedz mūsu finanšu speciālisti.

• 100% finansējums.

Finanšu līzings

• Kapitāla saglabāšana.
• Fiksēti maksājumi.

Ja vēlaties iegūt sava Lely aprīkojuma īpašumtiesības, bet

• Kredīta saglabāšana.

meklējat iespēju sadalīt ieguldījumu ilgākā laika posmā,

• Elastīgums.

izvēlieties finanšu līzingu. Līgumsaistībām beidzoties,

• Iegādes un atjaunināšanas iespējas.

piensaimniecības aprīkojums būs pilnībā jūsu.

Operatīvais līzings
Ja meklējat veidu, kā būtiski ietaupīt, un nevēlaties iegūt
Lely aprīkojumu savā īpašumā, bet vēlaties izmantot
jaunāko tehnoloģiju, izvēlieties operatīvo līzingu.
Līgumsaistībām beidzoties, varat izvēlēties atjaunot
līgumu un nomainīt esošo aprīkojumu pret jaunāko
pieejamo modeli, pagarināt esošo līgumu vai iegādāties
aprīkojumu, kuru izmantojāt.

“Pateicoties šim finanšu līzinga līgumam,
es precīzi zinu, kādi būs mani ikmēneša
maksājumi nākamajos desmit gados.
Procentu maksājumi ir fiksēti, un man nav
jāuztraucas par cenu svārstībām.”

LELY TAURUS – PIEVILCĪGA ALTERNATĪVA
Sertificētās Lely Taurus lietotās Astronaut slaukšanas
ATJAUNINĀTA

KALPOS DAUDZUS
GADUS

iekārtas ir plaši pazīstamas, tās var jaunināt atbilstoši
SERTIFICĒTA

GARANTĲA

jaunā īpašnieka vēlmēm, un tās ir izmantojamas
slaukšanā daudzus gadus. Tās ir pilnībā pārbaudītas,
vispusīgi testētas un tiek piegādātas ar gada garantiju.
Sanders Bouma, Nīderlande
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5

6

uzlabojumu

Mūsu
atlase modernai
piensaimniecībai
1

2
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1.	Automatizētā barošanas iekārta
Lely Vector.
2.	Automatizētais barības piestūmējs
Lely Juno.
3.	Barošanas stacija Lely Cosmix.
4.	Kūts tīrītājs Lely Discovery.
5.	Lely L4C – Light for Cows
(apgaismojums govīm).

7

8

6.	Lely govs ārstēšanas bokss.
7.	Selekcijas bokss Lely Grazeway.
8.	Automatizētais teļu barotājs Lely Calm.
9.	Guļvietas nodalījumi Lely Commodus.
10.	Automatizētā kāju mazgāšanas iekārta
Lely Walkway.
11.	Govju birste Lely Luna.
12.	Lely ražas novākšanas aprīkojums.

3

9

4

11

10

12
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jums un jūsu
saimniecībai?
Kas ir svarīgi

Uzņēmums Lely zina, ka nav divu vienādu piensaimniecību. Jūsu saimniecība
ir unikāla, tāpat kā jūs un jūsu mērķi. Modernas piensaimniecības vadīšana
var būt sarežģīta, taču galu galā pienam ir jābūt izslauktam.
Lūdzu, veltiet nedaudz laika savas situācijas apdomāšanai. Iztēlojieties, kā jūsu
saimniecība darbotos vislabāk. Iekārtu Lely Astronaut tagad var konfigurēt
atbilstoši jūsu vajadzībām, lai palīdzētu jums sasniegt jūsu mērķus.

Padariet
vairošanos
precīzāku

Pazīstiet
savas govis

IZVĒLE: VAIROŠANĀS

Rūpējieties par
tesmeņa veselību

IZVĒLE: GOVJU VESELĪBA

IZVĒLE: TESMEŅA KONTROLE

Lai kontrolētu saimniecību,

Rūpējieties par savu visvērtīgāko

Augstas kvalitātes piens nāk no

ganāmpulks ir jāpaplašina.

īpašumu: govīm. Veselas

vesela tesmeņa. Saņemiet precīzu

Saņemiet papildu palīdzību govju

govis — tas ir līdzekļu un laika

informāciju par tesmeņa veselību

apsēklošanā. Iegūstot precīzāku

ietaupījums, kā arī lielāks piena

un uzziniet, kad nepieciešams

informāciju par vairošanos,

daudzums. Iegūstiet lielāku

iejaukties. Iznīciniet baktērijas un

varēsiet redzēt, kuras govis

kontroli pār govju veselību un

novērsiet piesārņošanas risku pirms

meklējas, un apsēklot tās īstajā

pieņemiet pārdomātus lēmumus,

katras slaukšanas reizes. Pārvaldiet

brīdī. Tādējādi tiks uzlabots

pamatojoties uz uzlaboto sensoru

informāciju par tesmeņa veselību un

apaugļošanās koeficients un

datiem un vienkārši lietojamu

samaziniet izmaksas.

ietaupīts jūsu laiks.

informāciju. Tādējādi jums nebūs

< mazsvarīgi
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Cik svarīga ir govs veselība?

svarīgi >

< mazsvarīgi

svarīgi >

Nodrošiniet
efektīvu barošanu

IZVĒLE: IZSLAUKUMA
PALIELINĀŠANA

IZVĒLE: BARĪBA

Lai maksimāli palielinātu
produktivitāti, optimāli jāizmanto
tesmeņa kapacitāte, pieejamie
dati un aparatūra. Turklāt tas nav
iespējams bez īpaša, profesionāla
saimniecības pārvaldības atbalsta.
Palieliniet iekārtu kapacitāti
par 10–15 %, optimizējiet

Barības izmaksas ir viena no

Ganības ir visdabiskākais govju

lielākajām izmaksu pozīcijām

barošanas veids. Tam ir pozitīva

piensaimniecībā. Barojiet katru

ietekme uz govju veselību un

govi atbilstoši tās vajadzībām

labsajūtu. Ļaujiet veselām un

un nodrošiniet pārvaldību.

apmierinātām govīm ganīties ārā,

Izmantojiet iespēju barošanai

vienlaikus saglabājot kontroli

piemērot vēl precīzākas devas, pat

pār piena daudzumu. Turklāt

apvienojot ar šķidro barību.

atcerieties arī par sabiedrības
spiedienu — cilvēki sagaida, ka
govis ganīsies laukā.

iegūstiet vairāk piena.

Cik svarīga ir tesmeņa kontrole?

Cik svarīga ir izslaukuma
palielināšana?

< mazsvarīgi

< mazsvarīgi

svarīgi >

Papildiniet savu
ganību stratēģiju

IZVĒLE: GANĪBAS

ganāmpulka izslaukumu un

jābaidās par ieņēmumiem.

Cik svarīga ir vairošanās?

Palieliniet
izslaukumu

Cik svarīga ir barošana?

svarīgi >

< mazsvarīgi

Cik svarīgas ir ganības?

svarīgi >

< mazsvarīgi

sva rīg i >
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Aizrautīga saimniekošana
Uzņēmums Lely ir uzkrājis plašu un vispusīgu pieredzi mūsdienu lauksaimnieku vajadzību apmierināšanā.
Mūsu produkti ir izstrādāti, vispirms domājot par govīm. Mēs cenšamies tām nodrošināt pēc iespējas labākus
apstākļus, tādēļ piedāvājam lauksaimniekiem un darbuzņēmējiem visdažādākos produktus, kas paredzēti gan
lopbarības novākšanai, gan barošanai, gan turēšanai, gan aprūpei, gan slaukšanai, gan enerģijas ieguvei. Turklāt
esam uzkrājuši īpašas zināšanas un pieredzi, kā palīdzēt lauksaimniekiem gūt vislabākos rezultātus, izmantojot
savu aprīkojumu. Līdz ar to mūsu pamatīgās zināšanas par pilnu saimniecības ciklu no ganībām līdz pat piena
ražošanai lauksaimniecības nozarē ir nesalīdzināmas.
Mūsu mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, ienesīgu un pozitīvu lauksaimniecības nākotni.

Uzņēmums Lely rūpējas par vidi.

Jūsu Lely izplatītājs

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C,Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle,
Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway un Welger ir Lely Group reģistrētas preču zīmes. Uzņēmums Lely patur
visas tiesības attiecībā uz tā preču zīmēm. Jebkura neautorizēta jebkuras uzņēmumam Lely piederošās preču zīmes vai nozīmīgi līdzīgas
preču zīmes, kā arī tādas preču zīmes, kas varētu izraisīt pārpratumu saistībā ar uzņēmumam Lely piederošu preču zīmi, izmantošana, tiks
uzskatīta par Lely ekskluzīvo tiesību pārkāpumu. Visas tiesības paturētas. Šajā publikācijā ietvertā informācija ir paredzēta tikai informatīviem
LHQ.B06416.LV.A

nolūkiem, un tā nav paredzēta pārdošanas piedāvājumiem. Noteikti produkti atsevišķās valstīs var nebūt pieejami, un piegādātie produkti
var atšķirties no attēlos redzamajiem. Jebkāda šīs publikācijas daļu kopēšana vai publicēšana, izmantojot drukāšanu, fotokopēšanu,
mikrofilmēšanu vai jebkādu citu veidu bez iepriekšējas rakstiskas Lely Holding S.à r.l. atļaujas, ir aizliegta. Lai gan šīs publikācijas saturs ir
sagatavots, ievērojot vislielāko rūpību, uzņēmums Lely neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies publikācijā esošu
kļūdu vai izlaidumu dēļ.

www.lely.com

Live Life Lely

