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Lely dreifingaraðilinn þinn

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 og Welger eru skrásett vörumerki Lely Group. Allur afnotaréttur er eign fyrirtækjanna í Lely Group samstæðunni. Allur
réttur áskilinn. Upplýsingar sem gefnar eru í þessu riti eru einungis settar fram í upplýsingaskyni og ber ekki að líta á þær sem tilboð um sölu. Tilteknar
vörur kunna að vera ófáanlegar í einstökum löndum og vörur frá birgjum kunna að vera aðrar en hér er sýnt. Óheimilt er að afrita eða gefa út rit þetta,
að hluta eða í heild, og gildir það um prentun, ljósrit, örfilmu eða hvers konar annað útgáfuform, án skriflegs leyfis Lely Holding S.à r.l. Þótt efni þessa
rits hafi verið unnið eins vandlega og framast var unnt verður Lely ekki sótt til ábyrgðar vegna nokkurs þess tjóns eða skaða sem kann að verða vegna
meintrar villu eða mistaka í þessu riti.
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Undirbúðu býlið þitt
Sem frumkvöðull í landbúnaði tekst þú á við margs konar áskoranir á degi hverjum. Frumkvöðlar á
sviði landbúnaðar þurfa að halda í við fólksfjölgun og svara kallinu um að tryggja matvæli á sífellt
samkeppnishæfara verði. Þetta þarf allt að framkvæma með sjálfbærum hætti og með það fyrir augum að
draga úr kolefnismengun.
Hjá Lely vinnum við að þróun byltingarkenndra tæknilausna sem geta hjálpað þér að ná árangri og bjóða
þér allt sem til þarf, frá heyvinnuvélum til mjaltabúnaðar, fóðrunarbúnaðar og tækjabúnaðar fyrir fjósin. Öll
þróunarvinna okkar tekur mið af kúnni og þörfum hennar og vörur okkar geta hjálpað þér að stækka og
efla framleiðsluna, en tryggja um leið velferð og heilsu gripanna sem kostur er. Í samstarfi við Lely nýturðu
góðs af einstaklega þéttu stoðkerfi tækja sem hafa eftirlit með gæðum mjólkurinnar og hlutfalli fóðurs og
mjólkurmagns fyrir hverja kú, sem og hjörðina í heild.
Landbúnaðarsamfélagið einkennist af frumkvöðlum sem gera sér vel ljóst að þeir munu í fyllingu tímans
fela rekstur sinn í hendur næstu kynslóða. Þetta er okkur hjá Lely einnig vel ljóst. Við erum stöðugt að þróa
þekkingu okkar og afurðir með framtíðina í huga, til að gera þér kleift að takast á við nýjar áskoranir.
Þróun.
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fyrir framtíðina
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Sjálfbær, arðbær og farsæl framtíð á sviði
búskapar
Saga okkar sýnir að í áranna rás hafa vörurnar sem við höfum kynnt fyrir
landbúnaðargeiranum haft veruleg áhrif á starfsaðferðir og þróun í landbúnaði. Hugsjón
okkar felst í að auka vægi sjálfbærs búskapar en leggja um leið, nú sem fyrr, áherslu á að
þróa vörur sem bæta fjárhagslega og félagslega afkomu viðskiptavina okkar.

6

LELY DAIRY EQUIPMENT

Hvað felst í hugsjón okkar?

að skoða grunnkostnaðinn heldur líka kostnað

Sjálfbærni – Að vernda umhverfið komandi

við rekstur búnaðarins á komandi árum! Með

kynslóðum til handa. Í þessu felst að sem fyrirtæki

áherslu á áreiðanleika og endingu í gegnum allt

sýnum við ábyrgð og höfum bæði menn og

vöruþróunarferlið getum við boðið þér vörur með

kýr í fyrirrúmi í öllu okkar starfi. Við þróum

mesta hugsanlega endursöluvirði, sem minnsta orku-

endingargóðar vörur, spörum orku og hjálpum

og vatnsnotkun og lágmarks viðhaldsþörf.

landbúnaðargeiranum að nýta orkulindir á sem
hagkvæmastan hátt í öllum rekstrarþáttum.

Við viljum að þú getir reitt þig á
okkur

Arðsemi – Að bjóða hugvitssamlega hannaðar

Ítarlegt gæðaeftirlit á öllum hráefnum sem við

vörur og hugmyndir sem efla hefðbundinn

notum er einn lykilþáttanna í framleiðslunni.

búrekstur. Markmiðið er að viðhalda og auka tekjur

Auk þess framkvæmum við prófanir á helstu

viðskiptavina okkar með því að lækka grunnkostnað,

frammistöðuþáttum fyrir langflestar vörur okkar

draga úr rekstrarkostnaði og auka skilvirkni, sem

áður en þær fara úr verksmiðjunni. Í raun er eðlileg

skilar sér í aukinni arðsemi.

starfshæfni og virkni jafnmikilvægur þáttur í
framleiðslunni og virk vöruþróun og nákvæmni við

Ánægja – Að þróa vörur sem eru áreiðanlegar,

framleiðslu. Lely leggur því ríka áherslu á að fjárfesta

auðveldar í notkun og vel hannaðar. Traustbyggðar

í þjálfun starfsfólks í viðhaldi og þjónustu. Vottaðir

vinnuvélar skila þér hámarksframleiðni og

tæknimenn okkar – sem ekkert annað fyrirtæki

auka ánægjuna við störfin fyrir bæði verktaka í

á þessu sviði býður upp á – eru tiltækir allan

landbúnaði og kúabændur.

sólarhringinn, alla daga vikunnar. Að auki höfum við

Kýrin er í aðalhlutverki
Hjá Lely skilgreinum við markmiðin ekki bara út

á okkar snærum sérfræðinga í bústjórnun sem geta
hjálpað þér að hámarka afköst hjarðarinnar.

frá sjálfvirkni og vélbúnaði. Við leggjum okkur

Frelsi til að njóta frístundanna

fram við að byggja upp þaulhugsaða hugmynd þar

Þetta er leiðarljósið að baki allri vöruþróun okkar –

sem kýrin er í aðalhlutverki. Frábært dæmi um þá

að létta þér störfin í dagsins önn og gera kúabúið

hugmyndafræði er það sem við köllum I-flæðis-

þitt hagkvæmara og skilvirkara, með velferð

hugmyndina að baki Astronaut A4-mjaltaþjóninum,

gripanna og umhverfisvernd í fyrirrúmi. Við vitum

sem tryggir auðvelt aðgengi og útleiðir fyrir kýrnar.

að með betri vinnuvélum eykur þú framleiðnina

Við bjóðum lægsta
kostnað við eignarhald
Þegar þú íhugar nýjar fjárfestingar, hvort sem það

á búinu og við vitum líka að með snjöllum og
áreiðanlegum tæknilausnum getur þú losnað við
fjölmörg reglubundin verk og færð meiri tíma til að
njóta lífsins utan vinnunnar.

er mjaltaþjónn eða rekstrarvörur, þarf ekki aðeins
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Mjaltabúnaður
Árið 1992, fyrir 22 árum, kynnti Lely fyrsta Lely Astronaut-mjaltaþjóninn til sögunnar.
Það varð strax ljóst að þessi byltingarkennda vara var mikilvægasta uppfinning
20. aldarinnar í þágu kúabænda. Allar götur síðan höfum við notað sérþekkingu okkar
og reynslu sérfróðra starfsmanna Lely, samhliða reynslu og endurgjöf viðskiptavina, til að
hanna nýjar lausnir og bjóða ævinlega upp á frábærar vörur. Allur mjaltabúnaður okkar
er þróaður í því augnamiði að aðstoða bóndann við að hámarka alla lykilafkastaþættina í
mjaltaferlinu.
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Sjálfvirkt Lely Astronaut A4 mjaltakerfi

LELY ASTRONAUT A4

Eins og öll okkar mjaltatækni hefur nýi Lely Astronaut A4-mjaltaþjónninn verið
þróaður með hag kýrinnar að leiðarljósi. Bls. 10

Lely T4C – Time for Cows-rekstrarkerfi

LELY T4C

Þetta snjallkerfi gerir þér kleift að nýta dýrmætan tíma þinn til að sinna kúnum,
sem hafa mesta þörf fyrir athygli þína. Bls. 16

Lely Grazeway-flokkunarhlið

LELY GRAZEWAY

Lely Grazeway-flokkunarhliðið er einfaldasta og skilvirkasta lausnin sem í boði er
og er einföld í uppsetningu, en skilar sérlega góðu skipulagi beitartíma. Bls. 20

Lely Nautilus-mjólkurtankur

LELY NAUTILUS

Við gerum engar málamiðlanir, kæliferlið hefst um leið og fyrsti mjólkurdropinn
fellur í mjólkurtankinn. Bls. 22

Hreinlæti við mjaltir – skínandi hreint, að innan
sem utan

MILKING HYGIENE

Að vera hlekkur í fæðuöflunarkeðjunni felur í sér gríðarlega ábyrgð. Lely hefur
þróað fjölbreytt úrval hreinsitækja sem eru sérhönnuð fyrir mjaltabúnað. Bls. 26

Umhirða – heildstæð umhirða júgra

CARING

Við bjóðum mikið úrval af frábærum vörum fyrir umhirðu júgra, þróaðar á
grundvelli áralangrar reynslu. Bls. 30.
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Sjálfvirkt Lely Astronaut A4 mjaltakerfi –
náttúrulega aðferðin við mjaltir.
Mjaltir eru reglubundið verk sem þarf að framkvæma af sérstakri vandvirkni og með
samræmdum hætti. Með Lely Astronaut hefur þú ráðið í vinnu til þín áreiðanlegasta
starfskraft sem til er – og hann er tilbúinn til starfa allan sólarhringinn, um ókomin ár!
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Njóttu ávinningsins á býlinu
Þegar einn af undirstöðuþáttunum í búskapnum, mjaltirnar, eru komnar
í öruggar hendur Lely Astronaut A4-mjaltaþjónsins gefst þér tími til
að njóta lífsins til fulls. Með því að skipuleggja vinnudaginn eftir eigin
þörfum færðu aukinn sveigjanleika og þarft ekki lengur að miða allt
við föstu mjaltatímana. Tímann sem sparast má nota til að fylgjast með
hjörðinni og hámarka skilvirkni allra helstu ákvarðanatökuþátta sem
stuðla að arðsemi búsins þíns. Eftir rúmlega tveggja áratuga notkun
mjaltaþjóna vita viðskiptavinir okkar að þegar kýrin fær að stjórna
ferðinni skilar það bæði auknum þægindum og aukinni framleiðni.
Kýrnar velja sjálfar hvenær þær hvílast, láta mjólka sig eða éta og þannig
nást hámarksafköst hjá hverri kú fyrir sig og hjá hjörðinni sem heild.
Framleiðni hjá kúnum eykst iðulega um og yfir 10% eftir að
sjálfvirkt Lely Astronaut-mjaltakerfi hefur verið tekið í notkun. Þetta á
einkum við um kvígur, sem njóta góðs af fjölgun daglegra mjaltatíma.
Með því að nota háþróaða mjaltaþjónatækni í fjósinu gefst bændum

Frelsi fyrir þig.

aukið svigrúm til annarra starfa og þeir geta auk þess framleitt allt að
tvær milljónir lítra af mjólk á ári, á kýrvænan og mannúðlegan hátt.

Hvers vegna ættir þú að velja Lely Astronautmjaltaþjóninn?
Kúabændur sem leyfa kúnum sínum að fara frjálsar um fjósið ná
mestum árangri. Kýr vilja nefnilega ekki láta ráðskast með sig, ekki
frekar en mannskepnan. Hugmyndir Lely um frjálsa umferð kúa leyfir
kúnum þínum að éta, drekka, hvílast og láta mjólka sig í Lely Astronautmjaltaþjóninum allan sólarhringinn og öll gögn birtast á snertiskjá
T4C-rekstrarkerfisins. Ef þú velur Lely-mjaltaþjón með sólarhringsvirkni
getur þú upplifað þá hugarró sem fylgir fullvissunni um að býlið þitt
sé tengt við stoðþjónustukerfi allan sólarhringinn, alla daga. Aðeins
Lely getur boðið þér heildstæðan þjónustusamning þar sem þóknunin
reiknast samkvæmt kílófjölda af mjólk. Lely Astronaut-mjaltaþjónar
bera höfuð og herðar yfir samkeppnisaðilana. Mjaltaþjónsarmurinn á
Lely Astronaut er einstakur í sinni röð, sérlega endingargóður og mjög
auðveldur í notkun. Formeðferðarferli og hreinsunarferli, óheft frelsi
kýrinnar í klefanum og byltingarkenndar lausnir í mjaltatækni. Allt er

Kýrin er í aðalhlutverki.

þetta með í pakkanum þegar þú notar háþróaðasta mjaltabúnaðinn sem
til er á markaðnum í dag: Lely Astronaut A4. Við erum stolt af áralangri
reynslu og vettvangsvinnu okkar, sem og af frábærum árangri smærri
sem stærri kúabúa.

Hámarksgæði mjólkur tryggð.
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Hugmyndin á bak við Lely I-flow er
aukin mjólkurframleiðsla.

Lely-burstar – ekki bara til að þrífa
það mesta

I-flow, eða opni mjaltaklefinn, er líklega veigamesti

Burstarnir fjarlægja öll óhreinindi og mykju sem

og byltingarkenndasti eiginleiki Lely Astronaut A4-

finna má á júgrinu. Þetta er eina hreinsikerfið sem

kerfisins. Rannsóknir og reynsla bænda sýna að kýr

þrífur vandlega svæðið á júgrinu sem spenahylkin

eiga erfitt með að taka krappar eða þröngar beygjur.

ná að snerta, sem og neðsta hluta júgursins, næst

Þessi hönnun gerir kúnum kleift að ganga rakleiðis

spenunum. Burstarnir nudda einnig og örva júgrið

inn og út úr klefanum án óþarfa óþæginda. Þessi

á fljótlegan og virkan hátt, en það er mikilvægt

kýrvæna hönnun gefur færi á samfelldum samskiptum

til að losa um mjaltahvetjandi hormón (oxytósín).

innan hjarðarinnar og dregur þannig úr óþarfa

Með aukinni örvun styttist tengingartíminn og

streitu. Bændur sem hafa notað Lely Astronaut A4-

mjólkurrennslið verður hraðara. Um leið aukast

mjaltaþjóninn, sem byggir á hugmyndinni um

afköst mjaltaþjónsins.

I-flæði, í meira en eitt ár hafa tilkynnt um aukna
mjólkurframleiðslu umfram þeirra væntingar.

Lely Astronaut-armurinn –
sameinar afl og greind!

Inndraganlegt Lely-fóðurtrog –
hvatning til að fara úr klefanum
Fóðurtrogið víkur til hliðar að loknum mjöltum.
Kýrin er „hvött“ til að yfirgefa mjaltaþjóninn því

Allt frá árinu 1992 hefur Lely sannað í verki gildi

ekkert er í veginum og hún getur ekki fengið meira

hugmyndarinnar að baki þessa traustbyggða

fóður. Því fyrr sem kýrin fer úr klefanum, þeim

mjaltaþjónsarms. Armurinn er undir kúnni meðan

mun fyrr kemst sú næsta að. Í fljótu bragði gætu

á mjöltum stendur og stjórnar öllu mjaltaferlinu.

fimm sekúndur á kú sýnst lítilvægar en þær geta

Armurinn er traustbyggður og loftstýrður og

auðveldlega orðið að 15 mínútum á dag. Það er nóg

þannig er tryggt að hann laskast ekki, jafnvel

til að bæta einni kú við.

þótt kýrin traðki á honum. Fari svo að kýrin sparki
spenahylkjunum af sér ná þau aftur tengingu á
nokkrum sekúndum, án þess að óhreinkast. Við
tryggjum eins hraða endurtengingu við spena og
hægt er, sem og fulla stjórn á öllu mjaltaferlinu,
enda eru allir starfandi hlutar staðsettir sem allra
næst spenahylkinu.

Lely Astronaut-armurinn
Þrautreynd hönnun; einstök útfærsla. Armurinn er undir kúnni
meðan á mjöltum stendur og stjórnar öllu mjaltaferlinu.

Beinn gegnumgangur með I-flæði
I-flæðishönnunin gerir kúnum kleift að ganga rakleiðis inn og út úr klefanum
án þess að beygja inn í hann. Þetta auðveldar kúnni umgang um klefann, styttir
þjálfunarstigið og hraðar gegnumferð.
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Lely-mjólkurgæðagátin (MQC) mælir veigamiklar

Auðvitað hefur hver kýr sín sérkenni. Bestu

mjólkur, mjaltatíma á hvern spena og dauðan

mjaltirnar fást með því að bjóða hverri kú

mjaltatíma. Lely-mjólkurgæðagátin (MQC-C) telur

aðstæðurnar sem henni líka best. Lely 4Effect-

frumur í mjólkinni á meðan hverjar mjaltir standa

sogskiptirinn er fyrsta meiriháttar tæknibyltingin í

yfir. Við lok hverra mjalta eru þessar upplýsingar

mjaltatækni síðastliðin 30 ár. Með upplýsingaflæði

tiltækar í T4C-rekstrarkerfinu.

færibreytur, svo sem fitu og prótín, leiðni, lit

Milking equipment
Mjaltabúnaður

Lely 4Effect-sogskiptirinn –
sérsniðinn að hverjum spena

frá sjálfvirku Lely mjólkurgæðagátinni (MQC) stillir
og aðlagar kerfið mjaltahylkin að hverjum spena.

Lely er fyrsti framleiðandinn sem býður upp á

Þannig býðst hverri kú meðhöndlun við hæfi og

innbyggða fitu- og prótínmælingu sem staðalbúnað.

mjaltirnar verða sérsniðnar í hvert skipti. Þessi áhrif

Allar mjaltir eru greindar og fita, prótín og

eru hámörkuð með staðsetningu sogskiptakerfisins,

mjólkursykur mæld, sem auðveldar þér að fylgjast

sem er tryggilega fyrir komið í arminum og staðsett

með heildarafköstum hjarðarinnar. Árangurinn er

eins nærri júgrinu og hægt er. Þannig fæst besta

heilbrigðari bústofn og hámarksframleiðni með

hugsanlega mjólkurflæði úr hverjum spena,

minni tilkostnaði, m.a. vegna minni kostnaðar við

skemmri mjaltatími, færri dauðir mjaltatímar á

þjónustu dýralækna.

hvert júgur og aukin afköst mjaltaþjónsins.

Lely MQC and Lely MQC-C
mjólkurgæðagát- upplýsingarnar
flæða með mjólkinni
Velferð gripanna og afburða mjólkurgæði eru lykillinn
að vel heppnuðum sjálfvirkum mjöltum. Því ítarlegri
upplýsingar um breytingar á mjólkurgæðum sem við
getum fengið, þeim mun auðveldara verður að greina
og finna kýr sem hugsanlega eiga í vanda. Þess vegna
byrjaði Lely að vinna að lausnum til að geta mælt
mjólkurgæðin alveg frá upphafi og fyrirtækið hefur
haldið forystu sinni í greininni með því að sjá bændum
um heim allan fyrir þessari nýjustu tækni.

Burstar þrífa best
Eina þvottakerfið sem er sótthreinsað án klórefna fyrir hverjar mjaltir til
varnar gegn smiti á milli gripa.

Upplýsingarnar flæða með mjólkinni
Lely MQC-mjólkurgæðagátin mælir eftirfarandi þætti hjá hverjum spena:
• Mjólkurlit
• Mjólkurleiðni
• Mjaltatíma
• Dauða mjaltatíma
• Mjaltahraða fyrir hvern spena
• Hitastig mjólkur
• Fitu og prótín
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Lely T4C-rekstrarkerfið – tími til að
sinna kúnum

Marsh – víðtæk áhættustjórnun

Lely T4C er ómissandi verkfæri til að halda utan

og fjárhagslegu tapi vegna bilana í tæknibúnaði

um hjörðina. Upplýsingar eru birtar á knöppu og

og annarra ytri aðstæðna. Atburður sem virðist

aðgengilegu formi sem hentar við daglegan rekstur.

lítilvægur getur haft umtalsverðar afleiðingar,

Meðal aukabúnaðar sem fæst með T4C má nefna

svo sem mikinn viðgerðarkostnað. Hefðbundin

DLM (fóður-/mjaltakerfi) og RM (æxlunarkerfi),

trygging tekur ekki til allra þeirra útgjalda sem

sem hámarka afköst hjarðarinnar. Bæði þessi kerfi

þú gætir þurft að standa straum af. Af þeim

eru einstök í sinni röð á markaðnum! Sjá frekari

sökum hefur verið útbúin sérsniðin trygging

upplýsingar á blaðsíðu 16–18.

fyrir notendur Lely Astronaut-mjaltaþjóna. Þessi

Lely Taurus – uppgerðir Lelymjaltaþjónar

Allir kúabændur eiga á hættu að verða fyrir tjóni

altæka áhættutrygging felur í sér fjölda samsettra
tryggingaþátta sem taka til algengustu áhættuþátta.

Notaðir Lely Astronaut-mjaltaþjónar með
Lely Taurus-vottun eru mjaltaþjónar sem hafa verið
gerðir upp og uppfærðir í verksmiðjunni og eru
því albúnir til þess að sjá um mjaltir í mörg ár til
viðbótar. Lely Taurus-mjaltaþjónar eiga sér þekkta
eigendasögu, þá má uppfæra samkvæmt óskum nýs
eiganda, þeir hafa verið prófaðir vandlega, eru á
hagstæðu verði og þeim fylgir árs ábyrgð.

Time for Cows (Lely T4C) birtir þér upplýsingar á hnitmiðuðu og
aðgengilegu formi sem hentar við daglegan rekstur.
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LELY DAIRY EQUIPMENT

Stærð og þyngd miðstöðvar:

• Hæð: 237 cm

• Hæð: 206 cm

• Lengd: 334 cm

• Lengd: 123 cm

• Breidd: 227 cm

• Breidd: 102 cm

Mjaltabúnaður

Stærð og þyngd mjaltaþjónsins:

• Þyngd: U.þ.b. 320 kg

- Með útdreginn arm: U.þ.b. 198 cm
- Með inndreginn arm: U.þ.b. 180 cm
• Þyngd: U.þ.b. 650 kg

650 kg

320 kg

206 cm

237 cm

102 cm

123 cm

334 cm
227 cm

Helstu kostir
•	I-flow dregur úr streitu og eykur
mjólkurframleiðslu.
• Sveigjanleiki við stjórnun búsins.
• Frelsi til að njóta frístundanna.
• Skilvirkari nýting vinnustundanna.
• Frelsi fyrir kýrnar.
• Aukin framleiðsla.
• Örugg fjárfesting.
• Háþróaðasta tæknin sem býðst í dag.

Notendur segja:
„Það er gott að geta fylgst vandlega
með bókstaflega hverri einustu kú
í hjörðinni.“
Hollandi
„Kýrnar okkar voru jafnvel enn
fljótari að venjast Lely Astronautmjaltaþjóninum en ég! Framleiðslan
hefur aukist og gripunum líður mikið
betur.“
Frakklandi
15

Lely T4C-rekstrarkerfið – miðlæg stjórnstöð
fyrir hjörðina þína
Bústjórnunarhugbúnaðurinn Lely T4C sér þér fyrir öllum þeim upplýsingum sem þú þarft
til að stjórna hjörðinni á skilvirkan hátt með hámarksnýtingu vinnustunda. Kerfið tengir
saman með einu forriti Lely Astronaut-mjaltaþjóna, Lely Vector-fóðurkerfið og annan
Lely-tækjabúnað. Þú stjórnar öllu býlinu frá einni miðlægri stjórnstöð. Time for Cows
(Lely T4C) auðveldar skilvirka frávikastjórnun.
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LELY DAIRY EQUIPMENT

búsins. Áreiðanleg greining á beiðslum kúa

stjórnun hjarðarinnar, enda er það miklu meira en

(gangmálum) er lykilatriði í árangursríkum

bara hugbúnaður til að stjórna mjöltunum á býlinu.

kynbótum innan hjarðarinnar og er almennt talið

Lely T4C veitir upplýsingar um allar fyrri mjaltir, en

vera einn veigamesti þátturinn í úrbótum á æxlun

er einnig miðstöð fyrir stjórnun fóðurs, æxlunar og

á kúabúum.

beitar.
Notkun kerfisins samhliða Lely Grazeway-

Æxlunarkerfi - fylgstu með
frammistöðunni

flokkunarhliðinu gerir þér auðvelt að stjórna

Hægt er að fylgjast með frjósemisstöðu hjarðarinnar

beiningu kúnna þegar mjaltir eru samræmdar

með sérhannaða æxlunarkerfinu í Lely T4C. Kerfið

við útibeit. Æxlunarstjórnun er leikur einn með

sýnir stöðu frjósemi á hverjum tíma og árangur frá

innbyggðri greiningu beiðsla og æxlunarkerfi. Með

fyrri tíð. Þannig er auðvelt að stjórna æxlun innan

nýja, sjálfvirka Lely Vector-fóðurkerfinu er hægt að

hjarðarinnar og greina þá þætti sem hægt er að

hámarka nýtingu bæði kjarnfóðurs og gróffóðurs.

bæta.

Mjaltabúnaður

Lely T4C-rekstrarkerfið gegnir miðlægu hlutverki í

Samanburðarvalkosturinn gefur þér möguleika á
að bera þinn árangur saman við árangur annarra

Beiðsli eru skráð sjálfkrafa, á grundvelli hegðunar

Lely-bænda um heim allan og nota niðurstöðurnar

kýrinnar og fyrri sögu. Kýr er skráð sjálfkrafa sem

sem gæðavísi fyrir frammistöðu þinnar hjarðar.

með fangi þegar ljóst þykir að hegðun sem er til

Stjórnborðið er handhægt og gefur þér í einni

marks um beiðsli eykst eftir sæðingu. Nú þarf ekki

svipan góða yfirsýn yfir afköst hjarðarinnar. Þaðan er

lengur dýralækni til að framkvæma athugun á fangi.

auðvelt að velja atriði af skjánum til að skoða nánar.

Það sparar bæði tíma og peninga.

Hver einasti atburður, allt frá fæðingu kýrinnar
og þar til hún yfirgefur búið, er skráður í Lely T4C-

Stjórnun á staðnum

rekstrarkerfið.

E-link-stjórnborðið veitir þér yfirsýn yfir

Frjósemi – fylgstu með ferli hverrar
kýr

upplýsingarnar úr Lely T4C-kerfinu og með þeim
stjórnar þú hjörðinni við mjaltaþjóninn. Lely býður
einnig möguleika á að nota lófatölvu til að færa

Frjósemi er, eins og kúabændur vita, tímafrekt

gögn inn í T4C, hvar og hvenær sem er, innan eða

ferli sem hefur mikil áhrif á fjárhagslega afkomu

utan fjóssins.

Notendur segja:

Helstu kostir

„Ég treysti beiðslagreiningunni og heilsufarseftirlitinu í Qwes-

• Sæðing á réttum tíma.

kerfinu betur en mínum eigin augum.“

• Hámörkun æxlunar.

Danmörku

• Styttra hlé milli burða.
• Snemmbær greining hugsanlegra heilsufarsvandamála.
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Lely Qwes-heilsufars- og
æxlunareftirlit – afl í krafti
þekkingar

Virk fóðrun

Lely hefur þróað einstakt verkfæri til að greina kýr

fóðurkerfinu, sem er aukabúnaður, getur kerfið

sem eru með heilsufarsvandamál eða eru að beiða,

breytt og aðlagað fóðurskömmtun einstakra gripa

strax og einkenni gera vart við sig. Lely Qwes-kerfin

að þörfum þeirra og afköstum. Með þessu einstaka

bjóða upp á einstaklega nákvæma sólarhringsvöktun

kerfi hámarkar þú arðsemina. Málið snýst ekki

á frjósemi og heilsufari kýrinnar.

lengur um nytina eina heldur um að kýrin skili þér

Eftirlit með hátterni og hreyfingu
kúnna

Lely T4C-rekstrarkerfið gerir kleift að minnka
fóðurkostnað með betri nýtingu fóðurs. Með DLM-

sem mestri arðsemi.
Í virkri fóðrun er fóðurnýting hvers grips mæld með

Lely Qwes-H-kerfið greinir hverja kú og hátterni

því að skrá það magn mjólkur sem kýrin skilar þegar

hennar með hálsnema sem gripurinn gengur með.

hún fær tiltekið magn kjarnfóðurs. Með því að hafa

Hátterni er mælt með háþróuðum hröðunarskynjara

einnig hliðsjón af mjólkurskilunum (kg af mjólk og

sem mælir lengd hreyfinga og styrkleika þeirra,

föstu efni) og kostnaði við kjarnfóður, gróffóður

en ekki bara skrefin. Lely Qwes-HR-kerfið býður

og þurrmetisát leitar kerfið að fjárhagslega

enn fleiri notkunarmöguleika, með því að mæla

hagkvæmasta magni kjarnfóðurs til að hámarka

jórturvirkni kýrinnar – sem oft gefur vísbendingar

arðsemina.

um heilsufar hennar. Bæði þessi kerfi fylgjast með
hátterni kýrinnar í tveggja klukkustunda lotum

Virkar mjaltir

og veita þannig afar nákvæma yfirsýn yfir hegðun

Með virkum mjöltum er hægt að mjólka hverja kú

hverrar kýr. Staðsetningarmerkið er fest ofarlega á

oftar ef þess þarf og sjaldnar þegar það er hægt.

háls kýrinnar með ól og lóði, til að hindra tilfærslu

Með því að stytta eða lengja hléið milli mjalta og

sem gæti valdið skekkju og hlífa merkinu við

mæla magn mjólkur við næstu mjaltir er hægt að

hnjaski sem gæti valdið bilun. Ólin og sylgjan eru

ákvarða æskilegasta hlé milli mjalta fyrir hverja kú

hönnuð þannig að auðvelt er að festa merkið og

dag frá degi. Þessir útreikningar eru gerðir innan

fjarlægja það og flytja merki á milli kúnna, ef

ákveðins ramma sem gerir ráð fyrir tilteknum

þörf krefur. Lely Qwes-HR-staðsetningarmerkið

lágmarks- og hámarksfjölda mjalta dag hvern. Kerfið

er með hröðunarskynjara, sérstilltum jórturnema,

tekur einnig mið af mjaltahraða, meðferðartíma

agnarsmáum örgjörva og minni. Merkið heldur skrá

við hverjar mjaltir og mjólkurskilum (kg af mjólk og

yfir almennt hátterni og greinir hljóð til að reikna út

föstu efni), og þannig verða afköst mjaltaþjónsins

jórturtíma.

– og um leið arðsemin af hverjum mjaltaþjóni – enn
meiri.

Skráin sem unnin er úr merkinu gerir kleift að
ákvarða rétta tímann fyrir sæðingu. Þannig verður

Aukinn árangur með samanburði

tímasetning æxlunar alltaf rétt, hlé milli burða sem

Samanburðaraðgerðir í T4C-kerfinu gera þér kleift

styst og kostnaður við sæðingu minnkar verulega.

að bera upplýsingar um rekstur búsins saman við
rekstur annarra bænda, víða um heim, á Lely Center-

Breytingar á jórturvirkni geta verið fyrstu merkin um

þjónustusvæðinu þínu og samkvæmt meðaltali í

að kýrin eigi við heilsufarsvanda að stríða. Því fyrr

þínu landi. Þannig færðu raunhæfan samanburð til

sem bóndinn greinir hugsanleg heilsufarsvandamál,

að meta frammistöðu býlisins og sjá á hvaða sviðum

þeim mun ódýrara verður að leysa úr vandanum.

aðrir bændur skara fram úr – og leitað ráða til

Einnig er hægt að mæla afköst kýrinnar og fóðurlyst

úrbóta.

hjarðarinnar í heild. Jórturvirkni getur einnig veitt
ómetanlega innsýn í virkni meðferðar frá dýralækni.
Auk þess lætur kerfið sjálfkrafa vita af kúm sem
sýna litla jórturvirkni, en það er oft fyrsta einkenni
hugsanlegra sjúkdóma og hættu á lömun.
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LELY DAIRY EQUIPMENT
Mjaltabúnaður
19

Lely Grazeway-flokkunarhlið – gefðu
kúnum þínum frelsi til að velja
Útibeit og sjálfvirkar mjaltir eru nátengdar athafnir. Lely leggur áherslu á að hvetja
kýrnar til útiveru og hefur því þróað Lely Grazeway-flokkunarhliðið sem verkfæri til að
stjórna útibeitinni með skilvirkum hætti.
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LELY DAIRY EQUIPMENT

Helstu kostir

Lely Grazeway-flokkunarhliðið gerir þér kleift að samræma sjálfvirkar
mjaltir og æskilegasta útibeitartíma. Áður en kýrin fer úr fjósi á túnið

• Skilvirk stjórnun útibeitar.

auðkennir Grazeway-hliðið hana og ákvarðar hvort það á eftir að mjólka

• Loftknúið.

hana eða hvort hún má fara út á beit. Með Grazeway-kerfinu öðlast þú

• Tvöfalt hliðkerfi

Mjaltabúnaður

Frelsi til að velja

fulla stjórn á útibeitinni.

Æskilegasti útibeitartími með mjaltaþjóni
Lely Grazeway-hliðið er sett upp við endann á útgöngustað fjóssins, þar
sem kýrnar fara út á túnið. Þegar kýrin fer gegnum opið flokkunarhliðið
er hún auðkennd með merkjasendingu frá nema á hálsi eða fótlegg.
Flokkunarskilyrðin eru stillt í Lely T4C-rekstrarkerfinu til að gera
Lely Grazeway að einstaklega sveigjanlegu útibeitarstjórntæki.

Tæknilýsing

Útibeit á beitarsvæði
A-B-útibeit: Lely Grazeway gerir þér kleift að velja milli mismunandi
beitarsvæða samkvæmt tímatöflu. Kýrnar eru þá sjálfkrafa sendar yfir á

Fjöldi

næsta beitarsvæði að tilteknum tíma liðnum.

aðskilnaðarátta
Auðkenning

3
Qwes H, Qwes HR,
Qwes ID,

Auðvelt í uppsetningu og notkun

Qwes leggur,

Tvöfalda hliðakerfið stýrir kúnum alltaf á réttan stað, jafnvel þótt þær
séu alveg á hælunum á annarri kýr. Hliðið er úr galvaníseruðu stáli og
loftknúið, rétt eins og Lely Astronaut-mjaltaþjónninn. Lely Grazeway
er samhæft við loftpressuna og stýribúnaðinn sem mjaltaþjónninn

Qwes hátterni
Útibeitarkerfi

útibeit á
beitarsvæði,
100% útibeit

notar. Auk flokkunar í útibeit er Lely Grazeway einnig notað til

Loftknúið útibeitarkerfi

flokkunar á kúm inni í fjósinu. Í fjósinu er hægt að velja sérstaka
framleiðsluhópa á mismunandi staðsetningum fjarri mjaltaþjóninum,
eða flokkað sérstaklega kýr sem þurfa sérmeðhöndlun. Lely Grazewayflokkunarhliðið er einfaldasta og skilvirkasta lausnin sem í boði er og er
einföld í uppsetningu.

Flokkun á mismunandi beitarsvæði, t.d. A-Bútibeitarkerfið.

A1

A2

A3

B1

B2

B3
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Lely Nautilus-mjólkurkælitankurinn - með
hámarksgæði mjólkurinnar fyrir augum
Nautilus-mjólkurkælitankar eru sérhannaðir til notkunar samhliða sjálfvirka Lely Astronaut
mjaltakerfinu. Nautilus-tankarnir eru einstaklega áreiðanlegir og hagkvæmir og það er
sérlega auðvelt að þrífa þá. Mikilvægast er þó að þeir eru frábær lausn sem auðveldar
stjórnun og eftirlit með öllu ferlinu, allt frá mjöltum að geymslu og kælingu, í einu
samþættu kerfi. Það tryggir þér hámarksöryggi.
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LELY DAIRY EQUIPMENT
Mjaltabúnaður

Kæling frá fyrsta dropa

sjálft að Nautilus-tankarnir eru úr bestu fáanlegu

Með Lely Nautilus-kælitönkunum færðu einstaklega

hráefnum. Úðahausarnir, sem snúast í 360°, eru

áreiðanlegt kerfi sem tryggir fullkomið hreinlæti, en

einstakir og skara fram úr öðrum á markaðnum.

þetta eru lykilþættir við framleiðslu á hágæðamjólk.

Lely lætur sér annt um vistkerfið og notar því besta

Lely Nautilus-mjólkurkælitankar eru sérhannaðir

kælimiðilinn sem völ er á, kæligasið R134. Eimirinn

til notkunar samhliða sjálfvirka Lely Astronaut

er með soðnum hringjum, sem tryggir bæði lengri

mjaltakerfinu.

líftíma eimisins og hámarkar flæði kæligassins.

Óverulegur stöðvunartími
Stöðvunartími mjaltaþjónsins til að þvo tankinn
er eins stuttur og komið verður við. Sveigjanlegt

Það sem meira er, vegna þess hve Nautilusmjólkurkælitankurinn notar lítið rafmagn og vatn er
hann sérlega ódýr í rekstri.

þvottakerfið tryggir fullkomið hreinlæti. Snjallkerfi:

Með fulla stjórn

Að þvotti loknum ræsir mjólkurtankurinn kæliferlið

Nautilus-tankinum er stjórnað með afar einföldu og

sjálfkrafa á ný.

sambyggðu stjórnkerfi. Stjórnborðið stýrir og hefur

Mjólkurgæði án málamiðlana

eftirlit með Lely Nautilus-mjólkurkælitankinum,
stjórnar hreinsun tanksins, kælingu mjólkurinnar og

Við gerum engar málamiðlanir, kæliferlið hefst um

hræringu. Þú getur fylgst með mjólkurvinnslunni

leið og fyrsti mjólkurdropinn fellur í mjólkurtankinn

beint úr farsímanum. Þar sem mjólkurkælitankurinn

og komið er í veg fyrir hrímmyndun. Kæligeta

er samþættur við Lely T4C-rekstrarkerfið geymast

Nautilus-tanksins er löguð að því magni mjólkur

auk þess ferilgögn um kælingu og hitastig við þrif í

sem er í tankinum hverju sinni. Það segir sig

kerfinu og má nota þau til rakningar ef þörf krefur.

Notendur segja:
„Besta kælingin og frábær samskipti við Lely-mjaltaþjóninn.”
Svíþjóð
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Tæknilýsing
Lely Nautilus-mjólkurkælitankar fást

• Hitara fyrir þvottavatnið.

í stærðum frá 4.000 og upp í 30.000

•	Handvirkan mæli fyrir

lítra. Stærðir frá 4.000 til 8.000 lítra

mjólkurmagn.

fást bæði með áföstum eða aðskildum

•	Endurhitunarkerfi sem kælir

kælivélum. Stærri mjólkurkælitönkum

kæligasið og hitar upp vatn.

fylgja aðskildar kælivélar.
Til að tryggja mjólkurgæði og
Til að sérsníða Lely Nautilus-

hagkvæman rekstur er mjög mikilvægt

mjólkurkælitankinn enn frekar má

að nota alltaf æskilegustu stærð tanks

einnig fá:

og kælivélar og þú ættir því að hafa
samband við næsta Lely Center og fá
frekari upplýsingar.

Helstu kostir
•	Boðskipti frá stjórnborði tanks til
farsíma.
•	Sjálfvirk ræsing mjólkurtanks eftir
þvott.
• Kæling miðast við magn.
•	Einstök hönnun úðahaussins tryggir
frábæran þvott.
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• Umhverfisvænn.
• Hægt að rekja eldri gögn.
• Sérlega hagkvæmur í rekstri.
• Auðveldur í notkun.

LELY DAIRY EQUIPMENT
Mjaltabúnaður

Til að gera hreinsun Lely Nautilus sem besta
hafa verið þróaðar tvær
sérhannaðar rekstrarvörur:

• RECA Alkaline* er kraftmikið klórblandað, alkalískt þvotta- og
sótthreinsiefni fyrir stóra mjólkurtanka. Það hentar sérstaklega
vel til að fjarlægja leifar af fitu og prótíni. Við mælum með því
að hreinsiefnin RECA Alkaline og RECA Acid séu notuð til skiptis,
til að ná sem bestum árangri.
• RECA Acid* er sérlega virkt sýruhreinsiefni fyrir stóra
mjólkurtanka. RECA Acid fjarlægir kalkútfellingar og
mjólkurstein (kalk- og magnesíumfosfatútfellingar). Við mælum
með því að hreinsiefnin RECA Acid og RECA Alkaline séu notuð
til skiptis, til að ná sem bestum árangri.
*) Viðvörun: Þessa vöru má ekki nota á Lely Astronaut-mjaltaþjóninn.
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Hreinlæti við mjaltir – skínandi hreint, að
innan sem utan
Að vera hlekkur í fæðuöflunarkeðjunni felur í sér gríðarlega ábyrgð gagnvart umhverfinu.
Lely Astri-vörulínan og Lely Essentials-vörulínan byggja á áreiðanlegum og sérsniðnum
lausnum sem eru samofnar við Astronaut-mjaltaþjónskerfið. Allar vörur í þessum línum
uppfylla ítrustu kröfur um matvælaöryggi og umhverfisvernd. Allar vörurnar uppfylla
alþjóðlega staðla um lífbrjótanleika.
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Skilaboðin eru skýr

Þegar þú pantar nýjan Lely Astronaut-

viðvörun um leið og þvottabrúsinn með alkalíska

mjaltaþjón yfirfer tæknimaður allar vörur þínar í

hreinsiefninu eða sýruhreinsiefninu er orðinn

uppsetningarferlinu. Lely Astronaut-mjaltaþjónninn

tómur. Lely mælir með Lely Astri-línunni vegna

framkvæmir daglega þrjár sjálfvirkar hreinsiaðgerðir.

þess að vörurnar uppfylla allar tæknikröfur,

Tvær þeirra nota alkalísk hreinsiefni og ein notar

samræmast gildandi reglum og tryggja

sýruhreinsiefni*. Báðar vörurnar má nota í öllum

hámarkshreinlæti.

Lely Astronaut-mjaltaþjónninn sendir frá sér

Mjaltabúnaður

Sjálfvirkt hreinsiferli
Lely Astronaut

affallsvatnskerfum á kúabúum.

Sjálfvirkt hreinsiferli Lely Nautilus

*) Notið aldrei vörur sem innihalda klór eða sýrur aðrar en
fosfórsýru og sítrónusýru í Lely Astronaut-mjaltaþjóninn.

RECA Alkaline og RECA Acid eru sérhannaðar
hreinsivörur fyrir (Lely Nautilus) mjólkurkælitankinn.
Það er mikilvægt að þú notir þau hreinsiefni
sem Lely tilgreinir*. Ef þú ert í vafa skaltu hafa
samband við ráðgjafa þinn hjá Lely. Öll hreinsiefni
úr Lely Astri-línunni hafa verið vandlega prófuð og
samþykkt af Lely.

Lely-burstaþvottaefni
Lely Astri-L- og Lely Astri-Brush-þvottaefnin eru sérhönnuð til
að þrífa bursta og kefli og draga úr ágangi örvera. Varan er
einstaklega virk í stuttan tíma, þökk sé sérstökum rokgjörnum
efnum sem smjúga fullkomlega inn í burstana. Varan veldur
engum skemmdum, hvorki á mjaltaþjóninum né burstunum.
Lely Astri-L þvottaefnin skilja ekki eftir sig neinar skaðlegar
efnisagnir (öll innihaldsefni hafa verið samþykkt af
Matvælaeftirlitinu) og svo fremi sem varan er notuð í ráðlögðum
styrk veldur hún engri ertingu á júgrunum.
Burstarnir eru hreinsaðir með Astri-L eða Astri-Brush milli
hverra mjalta. Þannig er hægt að forðast mengun og tryggja
hámarksgæði mjólkurinnar. Um leið er stuðlað að góðri heilsu
gripa og örverufjölda í mjólk er haldið í skefjum.
Lely Astri-L og Lely Astri-Brush er í auðþekkjanlegum, grænum
22 kg umbúðum.

Lely Industries N.V. er ekki bótaskylt vegna, og ábyrgð
fyrirtækisins tekur ekki til, hvers kyns tjóns eða skaða sem
rekja má til notkunar annarra hreinsiefna en Lely tilgreinir.
Öryggisblöð fyrir Lely Astri-vörur og tæknilýsingar frá
Lely má nálgast á www.lely.com.

Notendur segja:
„Það er stór kostur að starfsfólk í þjónustudeild
stendur alltaf við uppgefnar tímasetningar og
vörurnar sem ég þarf eru alltaf tiltækar. Öll
þjónusta er aðgengileg og áreiðanleg.“
Hollandi
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Lely Essentials Foam Alkaline og Lely-froðukerfið
Lely-froðukerfið er sterkbyggt, fyrirferðarlítið froðukerfi sem er sérhannað fyrir
hreinsun á kúabúum. Fljótlegt er að setja Lely-froðukerfið upp í hvaða plássi eða
mjaltaþjónssvæði sem er og það er sérlega auðvelt í notkun. Auðvelt er að stilla
styrk hreinsiefnisins með stilliskífu. Þannig er hægt að velja rétta styrkleikann
hverju sinni, eftir því hversu mikil óhreinindin eru og eftir gerð yfirborðsflatarins.
Að notkun lokinni þarf aðeins að skola Lely-froðukerfið með hreinu vatni.
Lely-froðukerfið er afhent með rauðri froðuslöngu, öflugum froðuhaus og
sogslöngu (með síu og loki) fyrir hreinsiefnið. Lely-froðukerfið hentar vel til
að hreinsa veggi og gólf á (mjalta)básum/mjaltaþjónssvæði og ytra byrði
Lely Astronaut-mjaltaþjónsins eða annan mjaltabúnað. Rauða froðuslangan
er 20 metra löng og nær því inn í alla króka og kima. Við notkun flæðir
hreinsiefnið samfellt gegnum gagnsæja sogslönguna og blandast við kranavatn
í tilgreindum styrkleika. Lely-froðukerfið myndar þykka, sterka froðu sem loðir
lengi við yfirborðið. Lely-froðukerfið er lágþrýstihreinsikerfi sem notar aðeins
vatnsþrýsting.
Lely Essential Foam er hreinsifroða sem er sérhönnuð fyrir örugg og árangursrík
þrif. Það var þróað sérstaklega fyrir skilvirk og örugg þrif á mjaltaþjónssvæðum
og (mjalta)básum. Lely Essentials Foam Alkaline er sérlega gott efni til að
fjarlægja prótín og fituleifar. Efnið hefur einstaklega mikla yfirborðsvirkni og
smýgur því mjög vel í gegnum óhreinindi við mjög skammvinna snertingu,
sem gerir það afar auðvelt í notkun. Hreinsiefnið hefur þægilega sítrónuangan
og brotnar niður í náttúrunni. Þessa vöru má nota í Lely-froðukerfinu. Ekki er
ráðlegt að nota háþrýsting til að þrífa Lely-mjaltaþjóninn. Þegar varan er notuð
myndast sterk froða sem hefur einstaklega góða viðloðunareiginleika. Þetta
gerir þrifin enn betri þar sem froðan loðir lengur við óhreinindin.
Lely Essentials Foam er í 22 kg brúsum.

Peroxíðpróf Lely
Peroxíðpróf Lely var þróað til að mæla styrkleika Lely Astri-L eða Lely Astri-Brush
á Lely-burstunum. Þetta er gert til að ganga úr skugga um að verið sé að nota
réttan styrkleika lausnarinnar.
Peroxíðpróf Lely er selt í einu hylki með 100 mælistrimlum.

Lely Astri-Cell
Lely Astri-Cell er vökvi sem notaður er við frumutalningu í mjólkinni
gegnum skynjarakerfi mjólkurgæðagátarinnar (MQC-C) í Astronautmjaltaþjóninum. Skynjarakerfið telur frumur í mjólkinni við hverjar mjaltir.
Prófið í mjólkurgæðagátinni byggir á reynslu af prófaðferð sem er þekkt
sem CMT-prófið (California Mastitis Test). Með því að nota Lely Astri-Cell
í mjólkurgæðagátinni færðu nákvæmar upplýsingar um fjölda frumna
í mjólkinni og um leið skýrar vísbendingar um bæði mjólkurgæði og
júgurheilbrigði. Varan inniheldur sérvalið og sérhannað hárpípuefni
með einstaka eiginleika og tryggir áreiðanleg efnahvörf við frumuveggi
hvítkornanna (hvítu blóðkornanna).
Lely Astri-Cell er selt sem þykkni (1 lítri).
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Lely Astri-Cid sýruhreinsir
Lely Astri-Cid er fljótandi hreinsiþykkni úr fosfórsýru og sítrónusýru sem
hefur verið þróað sérstaklega fyrir aðalþvottaferlið í Lely Astronautmjaltaþjóninum. Varan er blanda úr sérstökum, afar virkum sýrum og
fjarlægir ólífræn óhreinindi á borð við kalk og mjólkurstein.
Þetta er afar mikilvægt til að hindra tæringu í Lely-mjólkurgæðagátinni
(MQC), sem er í raun hjartað í Lely Astronaut-mjaltaþjóninum.
Úrfellingar leiða til skekkju við mælingar og villandi túlkunar á
gögnum. Lely Astri-Cid hefur engin neikvæð áhrif á gúmmísamskeyti
og silíkonhluta og er einstaklega virkt efni til að halda örverufjölda í
skefjum.
Lely Astri-Cid er í auðþekkjanlegum, rauðum 24 kg umbúðum.
Lely Industries N.V. er ekki bótaskylt vegna, og ábyrgð fyrirtækisins
tekur ekki til, hvers kyns tjóns eða skaða sem rekja má til notkunar
annarra hreinsiefna en Lely tilgreinir.
Öryggisblöð fyrir Lely Astri-vörur og tæknilýsingar frá
Lely má nálgast á www.lely.com.

Lely Astri-Lin hreinsiefni
Lely Astri-Lin er fljótandi, klórlaust, alkalískt hreinsiþykkni fyrir hitahreinsun
sem hefur verið þróað sérstaklega fyrir aðalþvottaferlið í Lely Astronautmjaltaþjóninum. Varan hefur einstaklega góða hreinsunareiginleika og fjarlægir
bæði mjólkurfitu og prótín. Þetta hreinsiefni hefur verið prófað ítarlega fyrir
Lely Astronaut-mjaltaþjóna og veldur engu tjóni á vélinni.
Helsti kosturinn við þessa vöru er að hún er alveg klórlaus. Vörur sem innihalda
klór (gas) valda skemmdum á ryðfríu stáli og tæringu á veigamiklum íhlutum
Lely Astronaut-mjaltaþjónsins. Próf hafa sýnt að ryð og önnur tæring veldur
tjóni á mikilvægum íhlutum og að það leiðir að lokum til leka.
• Lely Astri-Lin er klórefnalaus vara.
•	Lely Astri-Lin hefur mjög hátt pH-gildi og tryggir þannig afar árangursríka
hreinsun.
Lely Astri-Lin er í auðþekkjanlegum, bláum 25 kg brúsum.
Lely Industries N.V. er ekki bótaskylt vegna, og ábyrgð fyrirtækisins tekur
ekki til, hvers kyns tjóns eða skaða sem rekja má til notkunar annarra
hreinsiefna en Lely tilgreinir.
Öryggisblöð fyrir Astri-vörur og tæknilýsingar frá Lely má nálgast á
www.lely.com.

Lely Astri-TDS-laserlinsuhreinsir
Lely Astri-TDS er fljótandi hreinsiþykkni með sýrubasa sem er ætlað til
hreinsunar á rafrænu linsunni og hlífinni yfir lasergreininum í Lely Astronautmjaltaþjóninum. Ef linsa lasersins er ekki þrifin er hún lengur að greina spenana,
sem dregur úr afköstum Lely Astronaut-mjaltaþjónsins. Lely Astri-TDS fjarlægir
úrfellingar frá hörðu vatni, þvagi, mjólkursteini og járni af laserlinsunum. Þessi
vara hefur verið þaulprófuð á sértækum efnivið í mjaltaþjóninum, sem og á
lífrænum efnaleifum.
Lely Astri-TDS er selt í 1 lítra flöskum.
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Umhirða – heildstæð umhirða júgra
Lely býður upp á fjölbreytta vörulínu fyrir júgurumhirðu sem byggir á margra ára
reynslu. Lely Center á þínu svæði veitir fúslega ráðgjöf um júgurúðann sem hentar
þínum aðstæðum best. Þannig tryggir þú gott júgurheilbrigði í allri hjörðinni. Lely hefur,
ásamt samstarfsaðilum sínum, þróað sérstakar úðavörur fyrir júgur sem hægt er að
nota samhliða Lely Astronaut-mjaltaþjóninum og sem henta þeim aðstæðum sem eiga
við á þínu kúabúi. Hafa skal samband við næsta Lely Center til að fá upplýsingar um
júgurheilbrigði og um alla vörulínuna.
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Lely Astri-IO fyrir umhirðu júgra
Lely Astri-IO fyrir umhirðu júgra er vara sem er sérhönnuð fyrir
Lely Astronaut-mjaltaþjónninn. Úðinn er samsettur úr hágæða
húðmýkingarefnum og byggður á PVP-joði og þetta sérlega virka
sótthreinsiefni tryggir þannig gott ástand spena. Húðin helst mjúk og
rök vegna glýserínsins í úðanum. Lely Astri-IO verndar spenagöngin að
mjöltum loknum.
Lely Astri-IO er selt í bláum 57 kg brúsum.

Lely Astri-Din fyrir umhirðu júgra
Lely Astri-Din-júgurhirðuefnið, sem inniheldur mjólkursýru, hefur verið
þróað sérstaklega fyrir Lely Astronaut-mjaltaþjóninn. Mjólkursýra
hefur reynst sérlega vel sem sótthreinsiefni til að koma í veg fyrir
krossmengun. Lely Astri-Din veitir spenagöngunum sérlega góða
vernd og inniheldur auk þess fleiri verndandi efni, svo sem glýserín
og sorbitól, sem viðhalda og styðja náttúrulegt viðhald raka og fitu
í húðinni. Mjólkursýra hefur sama pH-gildi og júgurhúðin og tryggir
einstaklega fallegt útlit júgurhúðarinnar. Úðinn ver húðina við öll
veðurskilyrði og gegn álagi frá vélbúnaði við mjaltir.
Lely Astri-Din er selt í bláum 59 kg umbúðum.

Lely Quaress-Iodine
Lely Quaress-Iodine er sótthreinsiefni, tilbúið til notkunar, fyrir
Lely Astronaut-mjaltaþjóninn. Lely Quaress-Iodine er að grunni til úr
joði, sem er sótthreinsandi efni með mjög breiða virkni og sérlega
hentugt fyrir vandlega sótthreinsun spena. Lely Quaress-Iodine ver
allan spenann með því að mynda á honum varnarhimnu. Varan
inniheldur mýkjandi og rakagefandi efni, svo sem lanólín, sorbitól
og glýserín. Þessir eiginleikar gera húðina mjúka og teygjanlega og
koma í veg fyrir þurrk. Lely Quaress-Iodine má nota til að verja kýrnar
enn betur fyrir sjúkdómsvaldandi örverum, þar sem það inniheldur
gerladeyðandi efni.
Lely Quaress-Iodine er selt í bláum 60 kg brúsum.

Lely Quaress-Lac
Lely Quaress-Lac er sótthreinsiefni í úðaformi fyrir júgur, tilbúið
til notkunar, fyrir Lely Astronaut-mjaltaþjóninn. Undirstöðuefnin
í Lely Quaress-Lac eru mjólkursýra og salisílsýra (LSA). Þessi tvö
efni mynda saman afar virka vernd gegn gerlum. Auk mikillar
sótthreinsivirkni stuðlar Lely Quaress-Lac einnig að því að viðhalda
mýkt húðarinnar. Varan inniheldur própýlenglýkól, sem er prýðilegur
rakagjafi fyrir júgurhúð. Virku efnin fjarlægja dauðar húðfrumur og
auka teygjanleika húðarinnar. Lely Quaress-Lac stuðlar að fallegu útliti
húðarinnar og ertir ekki húðina.

Lely Quaress-Lac plus
Lely Quaress-Lac plus er sótthreinsandi þykkni sem er sérhannað fyrir Lely Astronautmjaltaþjóninn. Undirstöðuefnin í Lely Quaress-Lac plus eru mjólkursýra og
dekansýra. Samsetning mjólkursýru og dekansýru gerir að verkum að þessi
júgurúði er sérlega kraftmikill og veitir góða vernd gegn gerlum. Auk þess stuðlar
mjólkursýran að teygjanleika júgurhúðarinnar.

Lely Quaress-Lac er selt í bláum 60 kg brúsum.

Þessa vöru hentar sérstaklega vel að nota við ræsingu á Lely Astronautmjaltaþjóninum.

Lely Quaress-Lac plus inniheldur einnig fjölmörg mýkjandi og rakagefandi efni, svo
sem própýlenglýkól og lauricidin. Þessi innihaldsefni bæta ástand spenanna og verja
húðina, einnig þegar kalt er í veðri.

Lely Quaress-Lac plus fæst í bláum 15 kg brúsum. Varan er þykkni og hana þarf að
blanda með 45 lítrum af vatni fyrir notkun.
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Fóðrunartæki
Fóðurkostnaður er einn veigamesti kostnaðarliðurinn í rekstri kúabúa og því skiptir
gríðarlegu máli að nýta fóðrið sem best. Besti árangurinn næst með því að tryggja rétta
framlegð kúnna (kg af mjólkurfitu og mjólkurprótínum, langlífi, heilsu gripa o.s.frv.)
Ljóst þykir að tíðar gjafir auka mjólkurframleiðslu og hafa jákvæð áhrif á heilsu gripanna.
Lely-sjálfvirkni gerir þér kleift að auka framleiðnina enn frekar, bæta heilsu kúnna og
nýta fóðrið betur. Auk þess getur þú– sem kúabóndi –sparað þér tíma og gert vinnuna
sveigjanlegri.
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Sjálfvirkt Lely Vector-fóðurkerfi

LELY VECTOR

Sjálfvirka Lely Vector-fóðurkerfið gefur þér kost á að sjá kúnum fyrir fersku
fóðri í sveigjanlegum skömmtum, allan sólarhringinn, allt árið. Þannig verður
skömmtunin nákvæmari og krefst lágmarksvinnu. Bls. 34.

LELY JUNO

Sjálfvirki Lely Juno-fóðursópurinn gerir kleift að sópa fóðrinu að átsvæðinu
allan daginn, á nóttu sem degi. Kýrnar hafa stöðugan aðgang að fersku fóðri og

Fóðrunarkerfi

Sjálfvirkur Lely Juno-fóðursópur

fóðurinntakan eykst, en við það verða gripirnir virkari og mjólkurmagnið eykst
að sama skapi. Bls. 40.

Lely Cosmix-kjarnfóðurbás

LELY COSMIX

Með Cosmix-kjarnfóðurbásnum er hægt að fóðra hverja kú fyrir sig eftir þörfum.
Þær fá alltaf rétt magn, á hverjum degi, á hvaða tíma sem er! Bls. 46.

Lely Calm-kálfafóstra

LELY CALM

Lely Calm-kálfafóstran sér kálfunum sjálfkrafa fyrir réttu magni af mjólk, við
hárrétt hitastig og rétt samsett, allan sólarhringinn. Þetta stuðlar að bættu
heilbrigði kálfanna, auknum vexti og aukinni skilvirkni við fóðrun, auk þess að
vera vinnusparandi. Bls. 50.

Hugmyndin að baki Lely Caltive

LELY CALTIVE

Í framhaldi af sjálfvirku Lely Calm-kálfafóstrunni hefur Lely nú sett á markað
Lely Caltive, sem er sérlega vel útfært kálfafóðrunarkerfi sem kemur kálfinum
vel á legg og styður við vöxt hans og þroska sem best verður á kosið. Bls. 54
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Sjálfvirkt Lely Vector-fóðurkerfi –
sveigjanleg dreifing á fersku fóðri
Skilvirk framleiðsla á hágæðamjólk á mikið undir því að kýrnar séu fóðraðar reglulega,
í tæka tíð og nægilega vel. Lely hefur þróað einstakt og hagkvæmt kerfi sem sér um
þetta og meira til. Það gefur þér færi á að sjá kúnum fyrir fersku fóðri í sveigjanlegum
skömmtum, allan sólarhringinn, allt árið. Þannig verður skömmtunin nákvæmari og
krefst lágmarksvinnu. Sjálfvirka Lely Vector-fóðurkerfið er hugmynd sem var þróuð í
nánu samstarfi við viðskiptavini okkar og gerir þeim kleift að hámarka árangurinn en
tryggja um leið vellíðan og velferð kúnna.
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Hámarks sveigjanleiki – ferskt fóður þegar þess er þörf
Fóðrun kúnna er eitt af veigamestu daglegu

kerfið þér fullkominn sveigjanleika hvað varðar

störfunum. Það er hverjum kúabónda ofarlega í

þá fóðrunaraðferð sem þú kýst að nota. Þetta er

huga, allan sólarhringinn. Með sjálfvirka Lely Vector-

fullkomin lausn fyrir öll býli, enda býður það einnig

fóðurkerfinu þarftu ekki að huga að fóðrun kúnna

upp á sveigjanleika til að stækka við sig.

nema á þriggja daga fresti! Auk þess færir Vector-

Sveigjanleiki í fóðuráætlun
• Fljótlegt og auðvelt að skipta um fóðurtegund –
eldhúsið opnar þér leið að óheftu frelsi.
skammtastærðunum – hver hópur fær sinn
skammt, og aðeins þegar hans er þörf.
• Nákvæmari fóðrun – gripirnir fá nákvæmlega það

Fóðrunarkerfi

• Það tekur enga stund að breyta

sem þeir þarfnast.
• Sveigjanleiki milli hópa – það gengur
vandræðalaust að flytja kú úr einum hópi í annan.

Sveigjanleiki við dagleg störf
• Frelsi til að skipuleggja bæði vinnutíma og
tómstundir – kerfið getur annast skömmtun fóðurs
þrjá daga fram í tímann.
• Engin þörf fyrir utanaðkomandi vinnukraft – þú
hefur stjórnunina í þínum höndum, án þess að
þurfa að vinna hvert handtak sjálfur.
• Fóðrun miðast við þarfir kúnna –
fóðurhæðarskynjarinn veit hvenær þörf er á fersku
fóðri.
• Sópar fóðri allan sólarhringinn – minni leifar þar
sem gripirnir ná alltaf til fóðursins.

Sveigjanleiki fyrir öll kúabú, nú og
til framtíðar
• Rúmast á þröngum fóðurgangi án þess að þurfa
stuðningsbúnað eða festingar – aukið frelsi og
minni byggingakostnaður.
• Fleiri fjós, eitt fóðurkerfi – fóðurvagninn er
sjálfstætt ökutæki og getur því farið á milli og
fóðrað í fleiri en einu fjósi.
• Auðvelt að skipta um stefnu – breytingar á fjósinu
eða innan hópsins valda engum vandkvæðum.
• Tilbúinn undir stækkun: 250–300 kýr á hvern
fóðursóp, tveir fóðursópar á hvert eldhús,
afkastagetan verður enn meiri.
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Ferskt fóður – oft á dag
Kýrnar þínar eru tekjulindin þín og þess vegna

(og það sem meira er, í fóðurblandarann fara einnig

eiga þær skilið að vera vel aldar á rétt mældum

litlir bitar af mismunandi fóðurtegundum og því

skömmtum af fersku fóðri. Lely Vector-kerfið sér

tekur skamma stund að blanda hvern skammt).

kúnum fyrir fersku fóðri allan sólahringinn, oft á dag

Ferskir, vandlega útbúnir
skammtar
• Frábær blöndun á svipstundu – létt blöndun leiðir
til aukins þurrmetisáts.
• Allt fóðrið er bragðgott – ekki þarf að flokka
fóðrið og minna er leift.
• Litlar, ferskar máltíðir – minna af upphituðu fóðri.
• Á vísum stað í eldhúsinu nokkra daga í senn –
fóðrið er geymt í blokkum, sem kemur í veg fyrir
að það þorni.
• Aukin fóðurneysla – stöðugt framboð af fersku
fóðri hvetur kýrnar til að éta meira, einkum lægra
settu kýrnar.

Hámarksárangur af fjárfestingu í fóðri
Búskapur er í auknum mæli að verða viðskiptagrein

einnig afköstin. Ef nægt framboð er af fersku fóðri

þar sem þeir ná bestri fjárhagslegri afkomu sem nýta

verða minni leifar, sem gerir nýtinguna á gróffóðrinu

sér hagnaðinn best. Kýr sem fá samfellda fóðrun

betri. Auk þess næst fram umtalsverður sparnaður á

eru hraustar og heilbrigðar og aukin fóðurneysla

sviði orkunotkunar.

allra kúnna leiðir til þess að lægra settu kýrnar auka

Fóðrun, láttu aðferðafræðina skila
þér tekjum
• Hentar öllum hópastærðum – jafnvel smæstu
hóparnir fá sinn eigin, sérblandaða fóðurskammt.
• Fóðrun samkvæmt hlutfalli fóðurs og
mjólkurmagns – Vector-kerfið útvegar sjálfkrafa
það fóður sem hentar best fyrir bestu kýrnar þínar.
• Lítill rekstrarkostnaður – sópurinn er rafknúinn,
hreinlegur, hljóðlátur og sparneytinn.
• Þú getur sparað átta vinnustundir á viku – ef
marka má reynslu viðskiptavina sem nota sópinn!
• Jafnari og virkari fóðrun – samkvæmt niðurstöðum
úr nákvæmum notkunarskýrslum.
• Fleiri heimsóknir í mjaltaþjóninn – þegar kýrnar fá
ferskt fóður oft á dag örvar það alla virkni þeirra.
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Lely Vector – yfirgripsmikið og frábærlega hannað kerfi.
3
5

2

Fóðrunarkerfi

6

4

1

1

Heystæða

2

Eldhús

3

Fjós með mjólkurkúm

4

Fjós með kvígum og geldkúm

5

Kjarnfóður og steinefni

6

Blöndunar- og fóðurvagn

Tæknilýsing
Mál blöndunar- og fóðurvagns

Nauðsynleg lágm.breidd fóðurgangs

Lengd

246 cm

Fóðrað báðum megin

325 cm

Breidd

162 cm

Fóðrað öðrum megin

310 cm

1.281 kg

Gangur án fóðrunar

275 cm

Þyngd
Hæð með rennihurð opna/

278 cm/193 cm

lokaða
Rúmmál blandara

Eldhús, nauðsynleg mál fóðurblokka
2 m3

Lögun
Hám.dýpt (breidd

250–300

Fóður

Vel skorið eða tætt fóður,
ráðlögð lengd á milli

(gripir)
Hám.fjöldi hópa

105 cm

gripklóar)

Afköst og kröfur
Hám.afköst einnar vélar

Skornir beint

16

Yfirborð gólfs

Flatt

Hám.halli

5%

10 og 20 cm.
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Blöndunar- og fóðurvagn
Blöndunar- og fóðurvélin í Lely Vector-kerfinu er sjálfstæð eining, rafhlöðuknúið ökutæki sem getur fóðrað
sjálfvirkt með blöndu sem vélin blandar sjálf.

Lóðréttur fóðursnigill
Tryggir afburða blöndun. Tvískipt blað
gerir kleift að blanda bæði hálm og
aðrar fóðurtegundir.

Loftnet
Fyrir þráðlaus samskipti milli
mismunandi hluta Lely Vector-kerfisins.

Fóðurdreifari
Dreifir fóðrinu meðfram átsvæðinu.
Magn fóðursins ákvarðast af
aksturshraðanum.

Úthljóðsskynjari
Tryggir að blöndunar- og fóðurvélin
fylgi átgrindum úr fyrirfram ákveðinni
fjarlægð.

Neyðarrofi og biðrofi
Til að slökkva á eða stöðva kerfið
tafarlaust, ef þörf krefur.

Hleðsluhólf
Safnar upp réttum skammti og
ákvarðar rétt magn fóðurs í hverjum
skammti.

Stuðari
Tryggir að kerfið slekkur tafarlaust á
sér ef það rekst á hindrun.
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Straumbreytir
Tryggir óhefta tengingu við
hleðslustöð.

Skynjari fyrir hæð fóðurs
Mælir magn fóðurs við átsvæðið og
ákvarðar hvar og hvenær er þörf á
fersku fóðri. Með því móti er alltaf
nægilegt ferskt fóður til staðar fyrir
kýrnar.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Eldhús
Eldhúsið er svæðið þar sem fóðrið er geymt, valið, safnað saman og hlaðið í vélina til blöndunar. Eldhúsið getur,
allt eftir breidd og dýpt, auðveldlega geymt fóður til þriggja daga.

Fóðurkrabbi
Velur og sækir fóðrið og hleður því á blöndunar- og
fóðurvagninn. Krabbinn greinir það svæði á geymslusvæðinu sem
hefur verið eyrnamerkt tiltekinni tegund fóðurs og sækir svo það
fóður þaðan sem staflinn er hæstur.

Kjarnfóðurskammtari
Stjórnar skömmtun kjarnfóðursins, sem er geymt í fóðurgeymslu.
Hægt er að ákvarða og skammta magnið í fóðrinu af ítrustu
nákvæmni.

Fóðrunarkerfi

Öryggishlið
Allt kerfið í heild sinni uppfyllir ströngustu alþjóðlegu kröfur um
öryggi. Eldhúsið er aðeins opnað þegar áfyllingar er þörf.

Steinefna- og fóðurbætisskammtari
Einnig er hægt að blanda steinefnum og fóðurbæti í minna
magni saman við gróffóðrið.

Sjálfvirkt Lely Vectorfóðurkerfi

Notendur segja:
„Ég er viss um að mjólkurframleiðslan í hjörðinni
minni mun aukast með sjálfvirka Lely Vector-

Sveigjanlegt

fóðurkerfinu. Stöðugt aðgengi að fersku fóðri,
sérstaklega á sumrin, er gríðarlegur kostur sem

• Sveigjanleiki í fóðrunaraðferðum.

á eflaust eftir að borga sig.“

• Sveigjanleiki við dagleg störf.

Hollandi

•	Sveigjanleiki fyrir öll bú, einnig með
framtíðarstækkun í huga.

Ferskt
• Ferskt úr stæðukubbunum.

„Á býlinu okkar spörum við 600 vinnustundir og
um það bil 6.000 lítra af dísilolíu á hverju ári
með því að nota þetta nýja kerfi.“
Svíþjóð

• Ferskt úr eldhúsinu.
• Ferskt á átsvæðinu.

Fóðrun

„Ég held að það verði mun auðveldara fyrir
næstu kynslóð að taka við rekstrinum nú, þegar
þetta er allt orðið svo miklu auðveldara, og

• Fóðrun með fóðurskömmtum í réttum hlutföllum.

reyndar miklu skemmtilegra líka.“

• Fóðrun í samræmi við þarfir.

Svíþjóð

• Fóðrun með jafnri dreifingu á átsvæði.

Þannig færðu

„Fyrir nokkrum árum notuðum við
grindafóðrunarkerfi, í gamla fjósinu okkar, og

• Rólegri hjörð.

í samanburði við það er þetta kerfi ótrúlega

• Aukna virkni kúnna.

sveigjanlegt og gott. Með Lely Vector-kerfinu

• Aukna fóðurneyslu.

getum við meira að segja fóðrað kýrnar í fjósi

• Aukna nýtingu fóðurs.

nágrannans.“

• Aukna mjólkurframleiðslu.

Hollandi
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Sjálfvirkur Lely Juno-fóðursópur – ferskt
gróffóður allan sólarhringinn, með mun
minni vinnu
Það er vel þekkt að samfellt aðgengi að fersku gróffóðri leiðir til aukningar á þurrmetisáti
og aukinnar mjólkurframleiðslu. Auk þess hafa tíðar fóðranir jákvæð áhrif á heilbrigði
gripanna í heild. Oft er skortur á vinnuafli áhrifaþáttur þegar kemur að því að útvega kúm
ferskt fóður allan sólarhringinn. Nú heyrir það vandamál sögunni til, þökk sé Lely Juno.
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Lely Juno-fóðursópurinn fer sjálfvirkt um fóðurganginn, meðfram
átsvæðinu. Þegar fóður verður á vegi hans ýtir hann því að kúnum

Helstu kostir

án þess að trufla þær. Lely Juno er sjálfstætt, sjálfstýrt, rafhlöðuknúið

• Notkun allan sólarhringinn.

tæki. Breytingar á fjósinu eru því sjaldan nauðsynlegar og tækið getur

• Aukin gróffóðurneysla.

unnið hnökralaust í nánast öllum gerðum fjósa.

• Meira mjólkurmagn.

Lely Juno 100 og 150

•	Kýrnar hafa aðgang að jafngóðu
fóðri allan sólarhringinn.

Árið 2008 kynnti Lely hinn vinsæla Lely Juno 150-fóðursóp. Þremur

• Rólegri hjörð.

árum síðar kom önnur minni, nettari og ódýrari gerð: Lely Juno 100.

•	Jafnari nýting sjálfvirka

Minni sporvídd gerir það m.a. að verkum að Juno 100 hentar
sérstaklega vel fyrir fjós með mjórri fóðurgöngum.

Lely Astronaut-mjaltakerfisins.
• Sparnaður.
•	Minna vinnuafl og meiri

Hjá báðum gerðum er hleðslustöðin upphaf og endir hverrar
Lely Juno er búinn innbyggðum skynjurum sem gera kleift að marka
mismunandi leiðir sem tækið fylgir. Auk þess að fylgja markaðri leið
hefur Lely Juno 150 það umfram 100-gerðina að geta jafnframt farið á
milli fjósa og ekið/unnið á opnum fóðurgöngum.

sveigjanleiki.
•	Orkunýting og lítil losun CO2.

Fóðrunarkerfi

yfirferðar. Henni er valinn hentugur staður í fóðurganginum.
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Með Lely Juno er fóðurkerfið fullkomnað
•

Lágmarks vinnuframlag, orkunotkun í lágmarki, lágmarksviðhald, hámarksafköst.

•

Hátæknileg en einföld lausn sem eykur sveigjanleika í rekstri búsins.

•

Hagkvæmari og auðveldari umferð kúa, minni vinna, betri líðan gripa.

•

Snjöll og lipur lausn sem tryggir gripum stöðugt aðgengi að fóðri.

•

Heilsusamlegri aðstæður með nægu fóðri allan sólarhringinn.

Lely Juno þjónar þér ekki
síður en hjörðinni.
Samfelld starfsemi allan sólarhringinn og aukið
fóðurát.
Jafnt aðgengi að fóðri eykur hreyfiþörf kúa, eykur þurrefnisát (+3,5%),
sérstaklega að nóttu; því til viðbótar nýtist fóðrið betur.

Hjörðinni líður betur
Með því að ýta gróffóðri að kúnum allan sólarhringinn hreyfa kýrnar sig
frjálslegar og daglegt gróffóðurát verður jafnara.

Kýrnar hafa aðgang að jafngóðu gróffóðri allan
sólarhringinn.
Sjálfvirki Lely Juno-fóðursópurinn safnar saman dreifðu gróffóðri og
ýtir því að átsvæðinu. Kúnum er þannig ekki gefinn kostur á neinum
gikkshætti, enda fá þær sama magn af gróffóðri allan sólarhringinn.

Tíðari heimsóknir í mjaltaþjóninn
Sé Lely Juno notaður með mjaltaþjóni hafa mælingar leitt í ljós að
heimsóknum í mjaltaþjóninn fjölgar jafnt á nóttu sem degi (um
+10,9%*). Tíðari heimsóknir auka mjólkurframleiðslu, sérstaklega hjá
lægra settum kúm. Við bætist að aukin nýting mjaltaþjóns bætir eftirlit
með heilsu hjarðar; eykur forvarnir!

Hljóðlátari hjörð
Regluleg umferð Lely Juno róar lægra settu kýrnar – þær vita að nægt
fóður verður eftir fyrir þær þegar þær hærra settu hafa fengið fylli sína.

Sparnaður
Bætt fóðurát dregur úr sóun gróffóðurs. Lely Juno sparar einnig vinnu,
eldsneyti og minnkar slit á búnaði. Lely Juno er búinn sérstaklega
sparneytnum rafmótor.
*) Niðurstöður fara eftir aðstæðum á hverjum stað.
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•

Jafnari og virkari fóðrun.

•

Tíðari heimsóknir í mjaltaþjón – 10,9% þar sem mjaltir eru
sjálfvirkar.

•

Aukin mjólkurframleiðsla, sérstaklega hjá lægra settum kúm.

•

Aukið fóðurát.

•

Fjórfalt meiri fóðurgjöf án aukins mannafla.

Fóðrunarkerfi

Orkuþörf í lágmarki
Lely Juno er einstaklega vistvænt tæki sem stuðlar að minni losun CO2. Til
samanburðar notar dráttarvél eða mokstursvél tíu sinnum meiri orku og
losar fjórum sinnum meira af CO2.

Vinnusparnaður – meira frelsi
Miðað við þrjár 10 mínútna fóðursópanir á sólarhring mun Lely Juno
spara þér a.m.k. 183 klst. vinnu á ári, þ.e. 22 átta stunda vinnudaga
árlega! Auk þess tryggir Lely Juno einstakan sveigjanleika því hægt er að
láta fóðursópinn sópa eins oft og þú vilt, hvenær sem er sólarhringsins,
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Tæknilýsing fjóss

Eiginleikar
Sjálfvirki Lely Juno-fóðursópurinn er búinn rafmótor sem hámarksnýtir

Fóðurgangur

raforku. Þegar sópurinn hreyfist áfram í beinni línu ýta snúningssópar

•	Slétt, steypt gólf, með eða án

neðan á tækinu gróffóðrinu að átgrindinni. Innbyggður steypuklumpur

gólfefnis.

gefur fóðursópnum stöðugleika og spyrnu til að sópa gróffóðrinu.

•	Takmarkanir á halla.

Lely Juno hentar vel fyrir alla harða og slétta fóðurganga; hann

•	Utanhúss: Hjólför myndast frekar á

getur fylgt ólíkum gerðum fóðurgrinda) og ýtt allt að 65 cm háum

malbikuðum stíg í hita.

gróffóðurhrúgum.

Átgrindur

Aðlöguð fóðursópun

•	Lóðréttar slár með mesta millibili

Stýriforritið hefur verið endurbætt og með því getur sópurinn

60 cm.
•	Prófaðir íhlutir: Lásar, láréttar slár,
hliðlægar u-skúffur.
•	Láréttar slár í hæð frá (mælt frá gólfi
fóðurgangs):
– Juno 100: 80 og 135 cm.
– Juno 150: 80 og 150 cm.*
*)	Ásamt valkvæðum hástigsskynjara.

unnið gagnvirkt. Hann getur þannig sjálfur ákveðið hversu langt frá
átgrindunum hann ekur, eftir þeim fóðurdreifum sem eru í ganginum.
Einnig þarna mun snjall hugbúnaður leiða til vinnusparnaðar! Lely Junofóðursópurinn sópar því fóðrinu á réttan hátt, sama hvaða fóðuráætlun
verður fyrir valinu.

Öryggi
Vinnusvæði sjálfvirka Lely Juno-fóðursópsins er á fóðurganginum, en
hann er sá hluti fjóssins sem auðvelt er að komast inn í. Af því leiðir að
öryggi verður að vera tryggt. Fóðursópurinn er því búinn sérstökum
búnaði – árekstrarvörn – sem stöðvar tækið um leið og það skynjar
fyrirstöðu.

Notendur segja:
„Nú hafa lægra settu kýrnar mínar líka
óheftan aðgang að góðu gróffóðri.“
Kanada
„Með tvær kýr í hverju átstæði er
þörfin fyrir jafna gjöf mikil. Lely Junofóðursópurinn er lausnin á því
vandamáli.“
Japan
„Við höfum notað Lely Juno-fóðursópinn í
tvö ár og vildum ekki án hans vera. Hann
er ómissandi og eitt besta tæki sem við
höfum nokkru sinni keypt.“
Norður-Írlandi
„Þetta eru aðeins 15 mínútur í hverri
umferð, en það er frábært að sleppa við
að sópa klukkan ellefu á kvöldin.“
Hollandi
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Aðlöguð fóðursópun

LELY DAIRY EQUIPMENT

Fóðrunarkerfi

Tæknilýsing
Juno 100:

Juno 150:

Þvermál (cm)

111

156

Hæð (cm)

104

106

Þyngd (kg)

574

575

Hæð ýtublaðs (cm)

57
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Drif

Rafmótor

Rafmótor

Hjól

3

3

Hraði (m/mín.)

12

12

Rafhlöður

12 V/55 Ah

12 V/55 Ah

Aðferð við að ákvarða hreyfingarstefnu

Snúður og úthljóð

Snúður og úthljóð

Mæling á vegalengd hreyfingar

Skynjarar á afturhjólum

Nemar á afturhjólum og spanskynjari

og árekstrarpunktar eða
endurstillingarpunktar á leið
Fjöldi forstilltra leiða

16

16

Leiðaforritun

Notkun handvirkrar stjórnunar (E-link)

Notkun handvirkrar stjórnunar (E-link)

Endurstillingarpunktar (leiðarstefna)

Nemar á afturhjólum og

Málmplötur gefa til kynna

árekstrarpunktar eða

upphafspunkt og endapunkt nálægt

endurstillingarpunktar á leið

hleðslustöð

5

3

1,00

1,50

Lágmarksbreidd fóðurgangs (m)

1,25 + breidd fóðurstafla

2,00 + breidd fóðurhrúgu

Hámarksbreidd fóðurhrúgu (cm)

200

200

Hámarkshæð fóðurhrúgu (cm)

65

65

Ræsingarhlé

Sveigjanlegt, 48 sinnum á dag að

Sveigjanlegt, 48 sinnum á dag að

hámarki

hámarki

Hleðslueining: b x d x h (cm)

28 x 27 x 21

36,90 x 26 x 62,30

Notkun utanhúss

Nei

Já

Nauðsynlegt rými fyrir aðkomu að
hleðslustöð (m)
Nauðsynlegt rými þegar lagt er frá
hleðslustöð (m)

45

Lely Cosmix-kjarnfóðurbás – fyrir kýr sem
eiga meira skilið
Að fóðra hverja kú fyrir sig er viðurkennd leið til að stjórna líkamlegu ástandi þeirra
og heilsu. Með því að stýra magni kjarnfóðurs með þessum hætti muntu ná fram bestu
mögulegu heilsu, mjólkurmagni og frjósemi í þínum kúm og tryggja sem besta nýtingu
fóðurs, sem skilar sér í auknu mjólkurmagni.
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Skilvirk og hagkvæm fóðrun
Lely Cosmix-kjarnfóðurbásinn veitir nákvæmar upplýsingar
um viðbótargjöf kjarnfóðurs og fóðurneyslu kúnna.
Viðbótarkjarnfóðursbásar eru notaðir til að stilla skammta
fyrir kýr með bæði hátt og lágt mjólkurmagn eða til að koma
viðbótarfóðurgerðum til þeirra kúa sem þess þurfa. Lely Cosmixkjarnfóðurbásinn er fyllilega samhæfður við Lely Astronautmjaltaþjónana og tengist Lely T4C-rekstrarkerfinu. Tækið býður
upp á kjarnfóðrun samhliða því kjarnfóðri sem mjaltaþjónninn
gefur, en það stuðlar að stöðugleika í pH-gildinu í vömbinni. Auk
þess gefur tækið þér kost á að stilla fóðrunina í takt við mjaltatíma
og þetta hvetur kýrnar til að heimsækja mjaltaþjóninn oftar.
Kýrnar fá ekki kjarnfóður í gegnum Cosmix-básinn þegar komið er

Jöfn fóðrun fyrir hverja kú
Þegar kýr stígur inn í Lely Cosmix-kjarnfóðurbásinn ber tækið

Notendur segja:
„Lely Cosmix tryggir bestu kúnum

kennsl á hana með auðkennismerki á hálsi eða legg. Vegna þess

mínum einmitt rétta aukafóðrið

að daglegur skammtur hverrar kýr er sífellt reiknaður út mun

sem þær þurfa.“

Lely Cosmix-kerfið samstundis meta hvort fóðra á kúna og hversu

Danmörku

Fóðrunarkerfi

að næstu mjöltum. Að mjólkun lokinni heldur fóðrunin áfram.

mikið. Ekkert fóður fer til spillis því að fóðrinu er sleppt í samræmi
við áthraða kýrinnar.

Viðbótarkjarnfóður – einnig fyrir kýr í
geldstöðu
Á síðustu vikunum fyrir burð eru kýr í geldstöðu gjarnan
settar á burðarfjós eða stíu. Ekki er hægt að fóðra þessar kýr
í mjaltaþjóninum en samt er gríðarlega mikilvægt að þær fái
nægilegt magn af kjarnfóðri. Því getur hentað afar vel að setja þar
upp sérstakan Cosmix-kjarnfóðurbás.
Lely Cosmix-básinn er sterkbyggður og áreiðanlegur; hann er
gerður úr ryðfríu stáli og endingargóðum efnum og tryggir þér
langvarandi lausn á fóðrun hvers grips í fjósinu.

Að gefa lítið magn af fóðri með aukinni
nákvæmni
Fóðrinu er ýtt ofan í fóðurtrog með sérstöku lagi. Þetta gerir þér
kleift að gefa litla fóðurskammta með aukinni nákvæmni. Annar

Helstu kostir

eiginleiki er staðsetning skammtarans, sem er hugsuð með það
fyrir augum að koma í veg fyrir kögglamyndun og myglu og draga
þannig úr rýrnun.

•	Kjarnfóðursframboð í góðu
jafnvægi.
•	Bætir heimsóknartíðni í
mjaltaþjón.
•	Ýtir undir stöðugt pH-gildi í
vömb kýrinnar.
• Samhæft við T4C-kerfið.
• Hver kýr er fóðruð fyrir sig.
•	Fóðrun er samstillt við
mjaltaþjón.
• Sterkbyggður og endingargóður.
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Tæknilýsing

Vænlegir valkostir

Rafspenna

fóðurgerð. Hins vegar er hægt að bæta við tækið þremur

Lely Cosmix-kjarnfóðurbásinn er búinn fyrir eina staðlaða

Cosmix S (24 V eða 230 V),
Cosmix P (230 V),
Cosmix M (sólarorka)

Auðkenning

viðbótarfóðurgerðum. Ólíku fóðurskammtararnir fjórir eru svo
innbyggðir á þægilegan hátt hlið við hlið.

Qwes H, Qwes HR, Qwes
auðkenni, Qwes leggur, Qwes
hátterni, Qwes I

Annar valkostur: Stjórnun á fóðursniglum Lely Cosmixkjarnfóðurbássins. Þetta er hagkvæm lausn því að ekki er þörf á
neinum aukanemum til að kveikja og slökkva á sniglunum.

Lely Cosmix P – fóðrun fyrir enn fleiri kýr
Þar sem kýrnar geta neytt fóðursins í vernduðu umhverfi býður
Lely Cosmix P upp á þann möguleika að skammtarinn gefi frá sér
stærri skammta – eða fóðri á meiri hraða – án þess að kýrnar verðir
hraktar í burtu. Þar með eru fóðurafköstin tvöfölduð. Hönnun
Lely Cosmix P er með lágan þröskuld við innganginn og því er
básinn aðgengilegur öllum kúm.

Lely Cosmix S – sveigjanleg og stillanleg hlið
báðum megin
Lely Cosmix S er búinn sveigjanlegum og stillanlegum hliðum.
Þetta gerir þér kleift að aðlaga kerfið að hjörðinni eða aðstæðum í
fjósinu og kallar því fram enn meiri sveigjanleika.

Lely Cosmix P – samhæft varnarhlið
Lely Cosmix P er búinn einstöku varnarhliði (M-klefa).
Hönnun og lögun hliðsins er þannig úr garði gerð
að aðrar kýr geta ekki truflað kúna sem stendur
í fóðurbásnum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að
kjarnfóðurbásar með varnarhliði dragi úr árásarhneigð
innan hjarðarinnar. Það er ekki síður mikilvægt að með
þessu móti er komið í veg fyrir að hærra settar kýr hreki
aðrar kýr út úr fóðurbásnum. Cosmix P dregur því úr
samkeppni á milli gripa og kemur í veg fyrir streitu og
meiðsl, t.d. á júgrum.
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Lely Cosmix M – færanlegi
kjarnfóðurbásinn
Í mjólkurbúskap eru bæði gæði heys og aðgengi að
því breytilegt á milli árstíða og þetta hefur í för með
sér óstöðugleika þegar kemur að útibeit. Á vorin er
framboð af góðu heyi yfirleitt gott, en á sumri og
að vetri til getur heyskortur komið niður á heilsu
og afköstum gripanna. Færanlegi kjarnfóðurbásinn
Lely Cosmix M gengur fyrir sólarorku og gefur kúm á
útibeit viðbótarkjarnfóður allan sólarhringinn.

Lely Cosmix M – stjórnun sem er
löguð að kúnni

mun nákvæmari hætti. Hægt er að dreifa stórum

Lely Cosmix M-kjarnfóðurbásinn er afar skilvirkur

afar góð áhrif á starfsemi vambarinnar. Einnig er

hvað varðar vinnustundir. Dags daglega verður engin

með þessu komið í veg fyrir að kýrin fái annaðhvort

þörf á viðbótarfóðri úti á túni. Hægt er að stilla

of mikið eða of lítið kjarnfóður.

eða litlum skömmtum yfir daginn, en þetta hefur
Fóðrunarkerfi

kjarnfóðurskammtana fyrir hverja kú fyrir sig með

Lely Essentials Mineral Block

Lely Essentials Mineral Block er steinefnakubbur sem

Boðið verður upp á Lely Essentials Block í þremur

inniheldur natríum og kalkþara. Þetta er ekki vara

ólíkum útfærslum:

sem gripirnir neyta bara vegna bragðsins, eins og

• Lely Essentials Block-Lac fyrir mjólkandi kýr.

gerist með mólassa. Þarinn er ákaflega gegndræpur

• Lely Essentials Block-Dry fyrir kýr í geldstöðu.

og myndar því afar vinveitt umhverfi fyrir örverur

• Lely Essentials Block-Grow fyrir kálfa.

í vömbinni, auk þess sem hann inniheldur mikið af
auðfengnu kalki og magnesíumi.

Til að tryggja sem besta nýtingu skal setja
Lely Essentials Block á réttan stað og í réttri hæð

Steinefnakubbarnir innihalda auk þess einstaka

í fjósinu eða úti á túni. Notið ávallt kubbahaldara

steinefnajafnara, rotvarnarefni og snefilefni sem eru

frá Lely.

auðveld í upptöku. Efni sem eru auðveld í upptöku,
t.d. kalk, fosfór, magnesíum, natríum, sink, seleníum,
mangan, joð, kopar og kóbalt, eru gripunum
nauðsynleg og þau styðja við ónæmiskerfi þeirra,
frjósemi og efnaskipti.
Lely Essentials Block hentar sérlega vel á
mjaltaþjónabúi þar sem frjáls umferð kúa er
æskileg. Steinefnakubbarnir veita afburðagóða
inntöku steinefna vegna þess að hver kýr getur
stýrt eigin neyslu eftir þörfum. Á sama tíma gefur
neysla á kubbunum einnig góða vísbendingu um
steinefnainntöku hjarðarinnar í heild sinni: Ef
inntakan er of mikil eða of lítil er hægt að jafna út
steinefnamagnið í skammtinum.
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Sjálfvirk Lely Calm-kálfafóstra – umönnun í
friði og ró
Þeir sem stefna að því að ala upp sjálfbærar kýr með mikla framleiðslugetu verða fyrst
að tryggja góða umönnun kálfa. Sjálfvirka Lely Calm-kálfafóstran tryggir afburðavöxt
og þroska ungu gripanna. Kálfarnir geta áfram notið þess að hegða sér á náttúrulegan
hátt og drekka þegar þeir vilja (með stýringu) og á sama tíma er vinnuálag í lágmarki.
Kálfar dagsins í dag eru jú vel mjólkandi kýr morgundagsins.

50

LELY DAIRY EQUIPMENT

Umönnun án streitu

þeir fá minni mjólkurskammta. Þessi aðferð mun

Þegar kálfur drekkur hjá móður sinni fær hann sér

spara kostnaðarsamt mjólkurduft, flýta fyrir því að

yfirleitt hæfilega skammta með jöfnu millibili yfir

venja þá af mjólkinni og breyta þeim fyrr en ella í

daginn. En í nútíma kúabúi, þar sem kálfum er gefið

jórturdýr. Með því að nota Calm-kálfafóstruna þarf

handvirkt, fer gjöfin yfirleitt aðeins fram einu sinni

aðeins að verja nokkrum mínútum á dag í að fylgjast

til tvisvar á dag. Af þessum sökum var sett á markað

með kálfunum. Lely Calm-kálfafóstran er ómissandi

Lely Calm-kálfafóstran sem sér kálfinum fyrir réttri

á öllum mjólkurbúum þar sem velferð gripanna er

blöndu fóðurs og réttu daglegu magni sem dreift er

sett í forgang.

á hæfilega marga skammta með ákveðnu millibili
Lely Calm-kálfafóstran er hin fullkomna aðferð við

kálfafóstran kemur kálfunum því vel á legg frá

að undirbúa kýrnar fyrir mjaltaþjóninn. Kálfarnir

fyrstu byrjun og sparar um leið vinnuafl og eykur

læra frá unga aldri að sækja sér mjólkina; þetta

hagkvæmni á ýmsan hátt. Með því að gefa kálfinum

gerir þá örugga með sig og ekki síst venjast þeir við

rétt fóður í réttu magni yfir allan daginn eykst

sjálfvirka fóðurbása og hljóðin frá þeim. Kúabóndinn

þroski meltingarfæra hans svo um munar. Kálfar eru

mun uppskera af þessu ferli þegar kvígur stíga í

vandir rólega af mjólkinni með því að draga smám

fyrsta sinn inn í sjálfvirkt mjaltakerfi.

saman úr mjólkurskammtinum. Með þessum hætti
er tryggt að kálfarnir bæti sjálfkrafa við eigin neyslu

Sjálfvirka Lely Calm-kálfafóstran mun borga sig

á gróffóðri. Caltive-kjarnfóðurhólfið(valbúnaður),

upp með heilbrigðari kálfum, auknum vexti, betri

ásamt Lely Caltive-kjarnfóðrinu, mun hafa enn

fóðurnýtingu og vinnusparnaði. Lely Calm skilar

betri áhrif á ferlið þegar kálfurinn er vaninn af

60-70% vinnusparnaði og mun því borga sig upp á

mjólkinni. Eftir því sem kálfarnir þínir læra fyrr að

þremur árum. Lely Calm-kálfafóstran er áreiðanlegur

borða gróffóður og magn neyslunnar eykst munu

fóðurskammtari sem þarfnast lítils viðhalds.

Fóðrunarkerfi

og líkir eftir náttúrulegri hegðun kálfsins. Lely Calm-

Notendur segja:
„Það er hrein ánægja að annast
kálfana með Lely kálfafóstrunni og
passar vel inn í dagleg störf mín.“
Nýja-Sjálandi
„Ég er ekki lengur eins og útspýtt
hundskinn. Það er auðvelt að hreinsa
fóstruna og kálfarnir elska hana!“
Bretlandi
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Hvað er á matseðlinum?

Fullkomin yfirsýn

Um leið og kálfur stígur inn í drykkjarstöðina

Lely Calm-kálfafóstran gefur þér kost á að

eru borin kennsl á hann út frá rafrænu örmerki

kanna ástand kálfanna hvenær sem þig lystir.

og Lely Calm-kálfafóstran ákveður hvort hann

Á handheldum stýribúnaði kálfafóstrunnar er

fær að drekka og hversu mikið, í samræmi við

stór skjár. Með því að nota valtakka, flýtihnappa

fóðrunaráætlun kálfsins. Hægt er að stilla lágmarks-

og skráningar geturðu fundið upplýsingar hratt

og hámarksstærð mjólkurskammts fyrir hvern kálf

og örugglega og breytt þeim líka. Hægt er að

í hverri heimsókn og þannig mun kálfafóstran

tengja Lely Calm-kálfafóstruna við hið háþróaða

sjálfkrafa ákvarða skammtinn fyrir kálfinn. Ef

T4C-stýrikerfi og þar geturðu fengið skýra yfirsýn

kálfurinn má drekka mun kálfafóstran umsvifalaust

og stjórn á umönnun kálfanna í gegnum tölvu.

útbúa ferskan mjólkurskammt á fyrirfram ákveðnu

Þar geturðu einnig búið til skýrslur og gröf yfir

hitastigi.

mjólkurskammta hvers kálfs fyrir sig. Hægt er

er að bæta það enn frekar með því að setja upp
aukabúnað, s.s. flugnavara eða rakavara.

tegundum.

Lely framleiðir tvær gerðir af Calmkálfafóstrum:

Lely Calm

mjólk/duft

í för með sér betra hreinlæti vélarinnar og hægt

aðeins mjólkurduft eða blöndu af báðum þessum

drykkjarbásar

Lely Calm-kálfafóstran er sjálfhreinsandi; þetta hefur

að láta kálfafóstruna nota aðeins ferska mjólk,

kálfar

Hreinlæti

Compact+

50

1-2

35 kg

Vario+

120

1-4

35 kg/50 kg

Helstu kostir
•	Sparar tíma.
•	Meiri vaxtarhraði.
•	Aukinn þroski í vömb.
•	Sveigjanlegur vinnutími.
•	Umönnun fyrir hvern kálf fyrir sig.
•	Stöðugt og nákvæmt hitastig á
mjólkinni.
•	Sveigjanlegar fóðrunaráætlanir.
•	Engin streita þegar kálfarnir eru vandir
af mjólk.
•	Hentar öllum stærðum kúabúa.
Allar nánari upplýsingar er að finna í
upplýsingabæklingi okkar, „Successful calf
rearing“ (vel heppnuð umönnun kálfa).
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Fóðrunarkerfi
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Hugmyndafræðin að baki Lely Caltive – góð
byrjun
Undir nafninu Lely Caltive hefur verið safnað saman öllu sem snýr að uppsetningu,
viðhaldi, aðlögunum, stillingum og ráðgjöf um umönnun kálfa – ásamt Lely Calmkálfafóstrunni, öllum gerðum kálfamjólkur og kjarnfóðurs fyrir kálfa. Kálfar þurfa að
vaxa þannig að þeir nái kjörstærð og hafi þroskað með sér jórturfærni innan átta vikna.
Með því að halda fóðruninni í nákvæmu jafnvægi er hægt að tryggja betri þroska í
vambartotu á fyrstu vikunum og tryggja þannig almennt betri þroska og vöxt kálfsins.
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Lely Caltive Booster fóðurbætir

Lely Caltive-kjarnfóður

Lely Caltive Booster inniheldur dauðar gerfrumur,

Lely Caltive-kjarnfóður er algerlega ný tegund

mannan-fásykrur (mannan oligosaccharide, eða

kjarnfóðurs. Innan tíðar munu hinir ungu kálfar taka

MOS) og blöndu af léttum olíum og jurtablöndum.

kjarnfóðrið fram yfir mjólkina vegna þægilegrar

•	Efnið styrkir ónæmiskerfi kálfsins.

áferðar og bragðs og vegna þess að hún inniheldur

•	Það dregur úr skemmdum á magavegg sem

mannan-fásykrur (mannan oligosaccharide,

einkum eru af völdum E.colí-gerla og salmónellu.
•	Það örvar gerlaflóru í vömbinni og ýtir undir
þroska vambartotunnar, sem aftur hefur í för með
sér betri og hraðari vöxt hins unga kálfs.

Lely Caltive-mjólkurlíki
Lely Caltive-mjólkurlíkið inniheldur hátt hlutfall af
•	Mysuprótín eru auðmeltanleg og þau örva
upptöku fæðunnar.
•	Bætibakteríur bæta bæði ónæmiskerfi og heilsu
kálfsins.
•	Mjólkurlíkið tryggir hámarksvöxt og þroska sem
leiðir af sér heilbrigða og virka kálfa.

hálfbeðma (= auðmeltanlegur beðmi).
•	Þetta tryggir þroskaða vambartotu strax á unga
aldri.
•	Hálfbeðminn sér til þess að þroski vambarinnar
verði öruggur og jafn.
•	Kjarnfóðrið ýtir undir hámarksvöxt og -þroska,
einkum vegna meiri fóðurneyslu.

Lely Caltive-kjarnfóðurtrog
Three feeding places allow for easy access to the

Fóðrunarkerfi

völdum mysuprótínum og bætibakteríum.

eða MOS), dauðar gerfrumur og mikið magn af

feeder and with the lid opening on top, the feeder
can be refilled easily. Snúningshnappur efst á
básnum gerir þér kleift að stilla skammtastærðir
auðveldlega þannig að fóðrið haldist ferskt. Með
þessu er ýtt undir neyslu á kjarnfóðri sem leiðir til
hámarksþroska í vömb.
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Búnaður í fjósi
Metnaður Lely er að skapa dýravænt umhverfi í fjósinu sem er á sama tíma auðvelt að
vinna með. Þægindi kýrinnar er forgangsatriði í allri okkar vöruþróun. Heilbrigðar kýr
framleiða meiri mjólk … Í þessum kafla geturðu fræðst um það hvernig Lely-fjósbúnaður
er sérhannaður til að auka velferð gripanna og einnig þína velferð sem starfandi bóndi.
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Lely Discovery-flórgoðinn

LELY DISCOVERY

Ávinningurinn af því að nota Discovery: Minni skítur í básum og hreinni klaufir, halar og júgur,
sem hefur róandi áhrif á hjörðina og kemur í veg fyrir sýkingar í klaufum og júgrum. Bls. 58

Lely Luna-kúabursti

LELY LUNA

Lely Luna tryggir kúnni hámarksþægindi og kúaburstinn hefur langan endingartíma. Bls. 62

Lely L4C fjóslýsing

LELY L4C

Ljósakerfið og stillingar þess, ásamt birtuskynjara, bjóða upp á alsjálfvirkt kerfi sem tryggir
æskilegustu dreifingu lýsingarinnar, án nokkurrar aukavinnu. Bls. 64.

Sjálfvirkt Lely Walkway-klaufbað

LELY WALKWAY

Sjálfvirka Lely Walkway-klaufbaðið tryggir heilbrigðar klaufir á auðveldan og þægilegan hátt.

Búnaður í fjósi

Bls. 68.

Lely-meðferðarbás

LELY TREATMENT BOX

Lely-meðferðarbásinn gerir þér kleift að sinna hvaða meðferð sem er fyrir kýrnar þínar.
Á öruggan og fagmannlegan hátt. Bls. 72.

Lely Commodus-innréttingar

LELY COMMODUS

Lely Commodus-innréttingarnar bjóða upp á einstaklega kýrvæna bása með hámarksþægindum
og góðu rými fyrir gripina til að leggjast niður. Bls. 76.

Lely Compedes-básamottur

LELY COMPEDES

Lely Compedes-básamotturnar eru mjúkar og sérlega þægilegar fyrir kýrnar. Motturnar ýta undir
eðlilegt atferli kúnna, sem eykur mjólkurframleiðsluna. Bls. 80.
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Lely Discovery – þinn eigin ræstitæknir
Lely býður upp á snjallar lausnir í hreinsun flórs til þess að mæta síauknum kröfum
kúabænda um fullkomið hreinlæti í fjósum. Lely Discovery-flórgoðinn er búinn
sjálfvirkum eiginleikum. Sveigjanleiki og nákvæmni sköfunnar tryggir að flórnum er
haldið eins hreinum og kostur er. Þetta tryggir kúnum hámarksþægindi og hámarks
hreinlæti.
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Einfaldleiki og nákvæmni
Discovery-flórgoðinn er knúinn rafhlöðu. Við uppsetningu er E-link
fjarstýringin notuð til að forstilla leiðir sem Discovery á að fylgja.
Leiðastillingar eru sveigjanlegar til að þú getir tryggt nákvæmari
hreinsun á vissum svæðum fjóssins á tilteknum tímum sólarhringsins.

Að verki loknu
Þegar Discovery hefur lokið við að hreinsa básinn snýr tækið aftur að
hleðslustöðinni. Hleðslustöðin er staðsett á hentugum stað í fjósinu og
er einnig upphafsstaðsetning allra hreinsileiða.

Alltaf á réttri leið

Innbyggður úthljóðsskynjari tryggir að
Discovery heldur leið sinni í forstilltri
fjarlægð frá veggjum.

Ekki er þörf á neinum skynjurum í steinbitunum eða undir þeim.
Innbyggður hljóðskynjari tryggir að Discovery heldur leið sinni í
forstilltri fjarlægð frá veggjum. Einn sérstakur eiginleiki í hönnun
Discovery-flórgoðans er svokallaður „hringur“ að framanverðu.
Þessi lausn kemur í veg fyrir að tækið geti lokast af. Auk þess tryggir
hringurinn að tækið fylgi veggjunum og stýri sér framhjá hindrunum.
Innbyggður snúður gerir Discovery kleift að þekkja staðsetningu sína á
hverju augnabliki.

Vatnsbirgðir til að ná betra gripi
Discovery 90SW-flórgoðinn er búinn vatnsúðara sem gerir hreinsun
sjálfvirka Lely Discovery-flórgoðans enn öflugri. Margir kannast við
þá staðreynd að undir vissum kringumstæðum, t.d. þar sem þurrt er í
lofti, þar sem fáar kýr eru hýstar, þar sem fjósgangar eru breiðir eða
fjós eru vel loftræst, getur myndast mykjuskán á steinbitunum. Slík
sköfuna hreinsast gólfið enn betur og verður því ekki sleipt.

Búnaður í fjósi

skán getur gert gólfið sleipt. Með því að úða vatni rétt fyrir framan

Einn sérstakur eiginleiki í hönnun Discoveryflórgoðans er svokallaður „hringur“ að
framanverðu. Hringurinn tryggir að tækið fylgi
veggjunum og stýri sér framhjá hindrunum.

Sveigjanlega blaðið undir Discovery
flórgoðanum ýtir mykjunni í gegnum
rifurnar á flekagólfinu.

Lely Discovery-flórgoðinn 90SW við
vatnsáfyllingarstöð.
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Alltaf þurrt og hreint
Með því að nota sjálfvirka Lely Discovery-flórgoðann geturðu þrifið
flórinn í fjósinu eins oft og þig lystir og þannig boðið kúnum upp á
flór sem er alltaf þurr og hreinn. Að þrífa gólfin upp á eigin spýtur er
krefjandi og ekkert alltof ánægjulegt verkefni sem þar að auki heldur
gólfunum aðeins þurrum og hreinum í skamman tíma. Hefðbundin
hreinsikerfi eru hindrun fyrir rekstur kúafjósa; þau þurfa mikið viðhald
Lely Discovery-flórgoðinn ferðast um fjósið án þess
að trufla kýrnar.

og skafa ekki flórinn með fullnægjandi hætti.

Meiri þægindi fyrir kýrnar
Árangurinn af því að nota Discovery kemur strax í ljós: Minni mykja
í básum og hreinni klaufir, halar og júgur, sem hefur róandi áhrif á
hjörðina og kemur í veg fyrir sýkingar í klaufum og júgrum. Þar sem kýr
eru gjarnari á að auðsýna náttúrulega hegðun á þurrum og hreinum
gólfum er hægt að greina beiðsli fyrr en áður.
Góð heilsa er nauðsynleg fyrir heildarafköst kúnna og fullkomið

Helstu kostir

hreinlæti í fjósinu er lykilatriði í að tryggja kúnum góða heilsu. Út

• Lítil fyrirferð.

hagkvæm fjárfesting. Þegar allt er saman tekið er Discovery-flórgoðinn

• Passar auðveldlega undir flokkunarhlið.

sveigjanleg heildarlausn sem heldur fjósinu hreinu – allan sólarhringinn,

• Snjallhreinsun án truflunar fyrir kýrnar.

allan ársins hring.

• Auðveld uppsetning og einföld umsjón.
• Minni kostnaður - aukin framleiðni.
• Hámarksþægindi og - hreinlæti fyrir
kýrnar.
• Sveigjanleg leiðakerfi.
• Hreinsun allan sólarhringinn.
• Mjúkar línur í hönnun - fer auðveldlega
framhjá hindrunum.
• Getur úðað vatni til að ná betra gripi.
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frá þessum forsendum er sjálfvirki Discovery-flórgoðinn verðmæt og
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Lely Luna – dekrað við dömurnar
Lely Luna-kúaburstinn býður kúnum þínum upp á einstaka dekurmeðferð. Þægindi
og hreinlæti skipta gríðarmiklu máli í fjósinu. Lely Luna-kúaburstinn er hannaður til
að nostra við kýrnar og losa þær við ryk og kláðavaldandi aðskotahluti. Kýrnar elska
burstann og fara í hann oft á dag, ánægjunnar vegna.
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Notendur segja:
Dekur fyrir kýr

„Sakar nokkuð að dekra við dömurnar

Það leikur enginn vafi á því að þegar kúnum líður vel verður hjörðin

svona af og til?“

í heild hamingjusamari og hraustari og framleiðir meira. Lely Luna-

Bandaríkjunum

kúaburstinn stuðlar að þessu með því að tryggja að kýrnar séu með
hraustan og gljáandi feld og með því að örva blóðflæðið, sem gerir
alla hjörðina rólegri.

Snjöll tækni
Snjöll hönnun Lely Luna-kúaburstans gerir að verkum að hann fer í

Helstu kostir
•	Hljóðlátari hjörð.

tryggir kúnni hámarksþægindi og burstanum langan endingartíma.

•	Varanlegar endurbætur = þróun.

Burstinn getur snúist í tvær áttir og þannig halda hárin lögun sinni

•	Hámarksþægindi fyrir kýrnar.

lengur en á burstum sem snúast aðeins í eina átt. Auk þess er hann

•	Lítil orkunotkun.

með afar fáa hreyfanlega hluta, sem gerir að verkum að hann

•	Örvar blóðflæðið.

þarfnast lítils viðhalds. Lely Luna-kúaburstinn er með hár sem eru sett

•	Heldur húðinni hreinni og

upp í spíralstöðu í mismunandi þykkt, sem tryggir hámarksþægindi.

heilbrigðri.

Lely Luna-kúaburstinn er seldur sem heildstæð eining og má

•	Auðveldur í uppsetningu.

auðveldlega setja upp á staur eða upp við vegg.

•	Viðhaldsfrír.

Búnaður í fjósi

gang við snertingu og snýst í andstæða átt við stefnu kýrinnar. Þetta

•	Búinn álagsvörn.

Tæknilýsing
Það er auðvelt að setja Lely Lunakúaburstann upp á staðlaða
festingarstaura, 2", 2½", 3" og 2", og á
ferkantaða „6 og 8“-staura. Lely Luna
kúaburstinn fæst einnig með búnaði til
að festa á vegg. Burstinn er fáanlegur
fyrir bæði 230 V og 115 V rafkerfi. Til
að tryggja hámarksöryggi er Lely Lunakúaburstinn búinn álagsvörn.
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Lely L4C – annað og meira en lýsing
Lely L4C – fjóslýsing er miklu meira en bara röð af ljósum til að lýsa upp fjósið. Kerfið felur
í sér alveg nýja nálgun á fjóslýsingu. Þetta nýja kerfi – það fyrsta sinnar tegundar – hefur
verið þróað í því skyni að tryggja bestu hugsanlegu dreifingu ljóss í fjósinu með
sérhönnuðum lömpum. Þannig tryggir kerfið æskilegustu lýsinguna í öllu fjósinu, en
heldur um leið orkunotkun í lágmarki.
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Auktu mjólkurframleiðsluna

Helstu kostir

Góð og nægileg lýsing í fjósinu tryggir hámarksafköst kúnna. Góð
ljósdreifing inni í fjósinu – með innbyggðri tímastillingu – getur aukið

•	Aukin mjólkurframleiðsla.

mjólkurframleiðsluna um 6–10% og eykur einnig fóðurát. Lely býður

•	Sjálfvirkt.

þetta kerfi á sérlega hagstæðu verði til að tryggja að kýrnar þínar geti

•	Orkusparnaður.

notið góðs af lýsingu sem telst staðalbúnaður í flestum nýtískulegustu

•	Hjörðinni líður betur.

fjósunum í dag. Og þetta frábæra tilboð felur fleira í sér: Lely L4C er stýrt

•	Aukið fóðurát.

lýsingarkerfi sem einnig býður upp á möguleika á að stjórna lýsingunni

•	Hægt að bæta við innbyggðri

og sérsníða hana með ýmsum hætti.

næturlýsingu.

Hafðu fjósið þitt bjart og fallegt
Kýr eru næmar skepnur og það er gríðarlega mikilvægt að hafa skilning
á mismunandi hegðun þeirra á nóttu og degi. Með hliðsjón af áhrifunum
á líkamlegt ástand kýrinnar er mikilvægt að skilgreina og stýra lýsingu
á mismunandi tímum sólarhringsins. Í flestum fjósum er ekki næg
birta til að endurspegla náttúruleg birtuskilyrði, einkum að vetri til.
Æskilegasta lýsingin fyrir kýr er ljósstyrkur á milli 150 og 200 lúx, í 16
klukkustundir og myrkur í 8 klukkustundir. Að sumarlagi er oft hægt
að láta náttúrulega birtu duga, jafnvel þótt lýsingarstýring geti oft
verið gagnleg þegar alskýjað er og dimmra yfir. Ljósakerfið og stillingar
þess, ásamt birtuskynjara, bjóða upp á alsjálfvirkt kerfi sem tryggir

Minnsta nauðsynlega
lýsing

æskilegustu dreifingu lýsingarinnar, án nokkurrar aukavinnu.

Sérsniðin lýsing
Með þessari sérsniðnu lýsingu er hægt að velja bestu hugsanlegu

Lúx

Birta

Mjólkurkýr

> 150

± 16

Geldkýr

> 150

±8

lýsinguna, með fullkominni dreifingu birtunnar, með lágmarksfjölda
lampa. Allir lamparnir eru úr sérlega vönduðu og sterku efni og
Búnaður í fjósi

endingartími þeirra er einstaklega langur. Lely L4C lagar sérsniðnu
lýsinguna að því kerfi sem valið er hverju sinni og tekur mið af
birtustiginu utan dyra, til að ljósin logi aðeins þegar þess er þörf. Hver
lampi er með sjálfstætt stjórnbox, tengt við net, og þessi einstaka
hönnun gerir að verkum að hver lampi hefur sjálfstæða sérsniðna
lýsingu, allt eftir staðsetningu lampans í fjósinu.

Hugað að hverri kú
Allar kýrnar þínar, jafnt mjólkurkýrnar sem kvígur og geldkýr, munu
njóta góðs af þessari frábæru lýsingu. Við uppsetningu lýsingarkerfisins
er hugað sérstaklega að hverjum hópi fyrir sig. Það er vegna þess að
kvígur og geldkýr kjósa aðra lýsingu en mjólkurkýrnar og þetta má
auðveldlega stilla með sjálfvirka Lely L4C lýsingarkerfinu.

Notendur segja:
„Dæmið er einfalt: Meiri birta, meiri
mjólk.“
Sviss
„Kerfið getur verið alsjálfvirkt eða
handstýrt , bara eins og mér hentar
best, og því fylgir allur búnaður sem
ég þarf.“
Noregi
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Endingargóð næturlýsing

Þriðji valkosturinn er 
3 málmhalógenpera fyrir

Kýr greina ekki rautt ljós nema að mjög litlu leyti

250 W útfærslu. Þetta birtustig hefur engin áhrif á

og því hentar slík lýsing vel til að gefa birtu þegar

mjólkurframleiðslu kúnna og þessi valkostur hentar

bóndinn þarf að fara um fjósið á nóttunni. Þannig

því mjög vel fyrir kálfa eða geldkýr.

verður auðvelt að fara eftirlitsferðir og sinna öðrum
störfum í fjósinu án þess að trufla kýrnar á nóttunni.

Fjórði valkosturinn gerir kleift að bæta næturlýsingu

Lely L4C lamparnir hafa sem valbúnað innbyggða

við fjósið með 
4 sérstökum ALNL-næturljósum eða

LED-næturlýsingu sem kallast „Light 4 Cows LED“.

næturljósum sem eru sambyggð við 400 W lampana.

Innbyggð næturlýsing sparar kostnað við

Kýr greina varla rautt ljós en mannsaugað sér það

uppsetningu viðbótarlampa fyrir næturljós. LED-ljós

vel. Með slíkri lýsingu getur bóndinn hæglega farið

eru mjög sparneytin og endast lengur.

inn í fjósið og litið eftir gripunum án þess að valda

Ljós fyrir öll skilyrði
Til að tryggja hámarksafköst kýrinnar þarf hún að
fá lýsingu sem er minnst 150 lúx*. Með Lely L4C-

þeim ónæði.
*) 1 lúx = 1 lúmen/m² (lúx (lx) eining fyrir sjáanlegan birtustyrk,
lúmen (lm), eining fyrir skynjaðan birtustyrk).

kerfinu bjóðast tvær leiðir til að ná þessu birtustigi:

1 málmhalógenperur 
2 háþrýstar natríumperur.
Báðar þessar perugerðir henta fyrir 250 W eða
400 W ljós.


2 : Háþrýstar natríumperur, 400 W (fást einnig fyrir 250 W útfærslu).


1 og 
3 : Málmhalógenperur, 400 W (fást einnig fyrir 250 W útfærslu).


4 : Næturlýsing.
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Áhrif ljóss á mjólkurframleiðsluna.

Ljós sem fellur á sjónhimnu
minnkar seytingu
hormónsins melatóníns.

Um leið og melatónínmagnið
minnkar eykst framleiðsla
á hormóninu IGF-I í blóði
kýrinnar. IGF-I örvar alla virkni
kýrinnar og þar með einnig
mjólkurframleiðsluna.

Melatónín dregur hins vegar úr virkni og örvar syfju og með því
að minnka seytingu þess er framleiðslugeta kýrinnar aukin.

Teikning af fjósi með Lely L4C ljósabúnaði.

Búnaður í fjósi

D

A

B

C

C. Tölva með ljósakerfi
D. Stjórntafla

A. Ljósastæði

B. Skynjari
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Sjálfvirka Lely Walkway-klaufbaðið –
klaufhirða sem eykur þægindi kúnna og
afköst bóndans
Heilbrigðar klaufir eru meðal þriggja mikilvægustu heilbrigðisþáttanna á hverju
kúabúi. Ástand klaufanna hefur áhrif á frjósemi, framleiðni, fóðurneyslu, kostnað við
læknismeðferð o.s.frv. Rannsóknir sem gerðar voru við Cornell-háskóla sýndu fram á
að á meðalbúi voru 20% kúnna fótaveikar og að kostnaðurinn við það fyrir hverja kú
nam 250–380 evrum. Til að tryggja fullkomið hreinlæti og sem heilbrigðastar klaufir
þarf reglulega að baða klaufirnar. Góð klaufheilsa er lykilþáttur í að tryggja reglulegar
heimsóknir að mjaltaþjóninum.
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Helstu kostir
• Allt úr ryðfríu stáli.
• Klaufbaðið er sett í gang með einum hnappi.
• Engin truflun af völdum annarra kúa.
• Baðið er alltaf hreint.
• Auðvelt að stjórna.
• Baðið er hreinsað og fyllt aftur með einum hnappi.

Lely Walkway-klaufhirðubaðið er einstaklega notendavænt, enda
fyllist það sjálfkrafa af vatni og hreinsiefnum (tvö mismunandi efni
í rétt stilltu magni) og tæming og hreinsun er einnig sjálfvirk.
Klaufhirðubaðið tryggir:
•	Lágmarksvinnu, enda er kerfið virkjað með því að ýta á einn
hnapp.
•	Klaufbaðið er alltaf hreint, en með sóðalegum laugum geta
klaufsýkingar dreifst hratt innan hjarðarinnar.
•	Óhindraða umferð, því að lokinni sjálfvirku hreinsuninni
er klaufbaðið sett aftur í hvíldarstöðu og kýrnar geta farið
óhindrað hjá.

Sett í gang með einum hnappi
Með því að ýta á einn hnapp er Lely Walkway-klaufbaðið látið
Búnaður í fjósi

síga í rétta (lárétta) stöðu og fyllt með vatni úr tankinum ofan
á tækinu. Um leið er klaufahreinsunarefnum dælt í baðvatnið.
Klaufbaðið tæmir sig sjálfvirkt og er því næst hreinsað með
úðastútum þar til það er komið aftur í hvíldarstöðuna (lóðrétt).
Þegar Lely Walkway-klaufbaðið er ekki í notkun geta kýrnar
gengið óhindrað um, án þess að klaufbaðið óhreinkist.

Tæknilýsing
Þyngd (kg)

455

Hæð (cm)

232

Lengd (cm)

230

Breidd (cm)

105

Rúmtak vatnstanks (lítrar)

240

Rúmtak baðkers (lítrar)

210

Lengd baðkers (cm)

200

Aflþörf (sogkraftur)

220
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Lely Walk Liquid*

Til eru margar vörur sem nota má til að hreinsa

á hættu að þurrka upp hornefnið eða valda

og hirða um klaufirnar. Flestar þeirra innihalda

húðvandamálum, enda inniheldur það álsúlfat og

formalín eða koparsúlfat, sem geta valdið

mikið magn glútaraldehýðs. Lely Walk Liquid má

heilbrigðisvandamálum eða verið hættuleg

nota bæði sem bað eða úða og þannig má bæði

umhverfinu. Önnur innihalda sýklalyf og má aðeins

meðhöndla hverja kú fyrir sig eða hjörðina alla sem

nota í samráði við dýralækni, sem leiðir til aukins

heild.

kostnaðar. Lely Walk Liquid er sótthreinsiefni sem
inniheldur engan kopar eða aðra þungmálma
og ekkert formalín. Það veldur því engum
heilbrigðisvandamálum og er ekki skaðlegt
umhverfinu.
Varan er ekki ertandi og því geta kýrnar farið
gegnum klaufbaðið án þess að finna fyrir sársauka.
Það myndast því engar umferðarstíflur við mjaltir
vegna þess að einhverjar kúnna kunni að vera
tregar til að fara að mjaltaþjóninum. Efnið styrkir
hornefnið með jákvæðum hætti, án þess að eiga
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*) Lely Walk Liquid er ekki fáanlegt á öllum markaðssvæðum.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Sjálfvirka, notendavæna Lely Walkway-klaufbaðið gerir bændum
einnig kleift að bjóða upp á tíðari klaufböð, en það hefur mjög
góð áhrif á klaufheilsu allrar hjarðarinnar. Sjálfvirk/tíð klaufhirða
gerir hjörðina hljóðlátari, sem er alveg í anda Lely-stefnunnar!

Búnaður í fjósi

Hraustari hjörð er hljóðlátari hjörð

Notendur segja:
„Frábær hönnun þessa klaufhirðubaðs gerir baðið þægilegt fyrir
kúna og einfalt og fljótlegt fyrir bóndann.“ Hollandi
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Lely-meðferðarbás – örugg og stýrð
meðferð fyrir þínar kýr
Þessi einstaki meðferðarbás er hannaður með það markmið fyrir augum að einn
starfsmaður eigi að geta komið kúnni fyrir til meðferðar á aðeins einni mínútu. Klefinn
skapar einstaklega gott vinnusvæði þar sem þú getur sinnt hvers konar meðferð fyrir
kúna á einfaldan, fagmannlegan og öruggan hátt.
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Helstu kostir
Fjöldi notkunarmöguleika
Lely-meðferðarbásinn er með lyftibúnaði fyrir allan
skrokkinn, sem og fyrir fótleggi og haus. Auk klaufhirðu og
lækningaaðgerða hentar Lely-meðferðarbásinn vel fyrir sæðingar
og geldmeðferðir, enda hentar hann sérlega vel til notkunar með
sjálfvirkum mjaltakerfum.
Framhliðið hindrar beina gegnumferð gripanna. Kviðarólin er
úr teygjanlegu efni og fellur sjálfkrafa að brjósti kýrinnar. Til að
auka enn þægindin er hægt að panta gúmmídýnu sem valbúnað
með Lely-meðferðarbásnum.
Æskilegasta staðsetning Lely-meðferðarbássins í fjósinu er á
frátökusvæðinu handan við mjaltaþjóninn. Við ráðleggjum enn
fremur að Lely-meðferðarbásinn sé settur upp á steyptu gólfi sem
er lengra en básinn sjálfur, til að kýrin geti stigið á þægilegan og

• Traust og áreiðanleg hönnun.
•	Kýrin stendur kyrr allan tímann, er
mjög aðgengileg og sýnileg fyrir hvaða
meðferð sem vera skal.
•	Gott aðgengi að kúnni frá öllum
hliðum klefans – tryggir dýralækninum
frábærar starfsaðstæður.
•	Hægt að framkvæma allar nauðsynlegar
meðferðaraðgerðir: Klaufhirðu,
lyfjagjöf með sprautu, skolun/
uppsetningu fósturvísa, júgurhirðu,
meðferð sára, skurðaðgerðir,
keisaraskurði, vinsturígræðslu.
•	Auðveld leið út úr básnum þegar
framhliðið er opnað.

öruggan flöt þegar hún fer úr básnum.

Mál
Lengd (mm)

2.361

Hæð (mm)

1.889

Breidd (mm)

1.460

Þyngd (kg)

420

Búnaður í fjósi

Tæknilýsing

Stærð gólfs
Lengd (mm)

3.200 mm

Hæð (mm)

250 mm

Breidd (mm)

1.100 mm

Tæknilýsing fyrir rafmótor*
Þriggja fasa mótor
380 V
1,1 kW
*) Lely-meðferðarbásinn má panta með eða án
rafmótors.
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Framhlið
Hönnun framhliðsins hvetur
kúna til að fara inn í básinn
og tryggir að hún heldur sig
örugglega á réttum stað þar
til meðferð er lokið.

Rafmótor
Rafmótor er fáanlegur sem
valbúnaður til að auðvelda
stjórnandanum notkunina.

Kviðaról
Kviðarólin stillir sig sjálfkrafa
og er sérhönnuð til að auka
þægindi og öryggi kýrinnar.

Flekar á hjörum
Flekar á hjörum eru á öllum
hliðum bássins til að hægt
sé að opna hann alveg og fá
aðgengi að kúnni alls staðar
frá.

Framhlið
Framhliðið er hannað til að
gera útgöngu kýrinnar sem
auðveldasta að meðferð
lokinni.

Fótalyfta
Fótalyfta með mjúkum
köðlum heldur fætinum
kyrrum og tryggir um leið að
kúnni líði sem best.

Lely Essentials klaufhirða

Lely Essentials klaufhirðuefni er bakteríu- og
gersveppadrepandi þykkni sem má þynna og
nota sem úða á klaufir. Lely Essentials Claw Care
inniheldur fjórgreindar ammóníumefnablöndur
(QAC), glútaraldehýð, koparsúlfat, sinksúlfat og
álsúlfat. Klaufirnar eru sótthreinsaðar með fjórgreindu
ammoníumefnablöndunum og glútaraldehýðinu.
Koparsúlfatið, sinksúlfatið og álsúlfatið hafa góð áhrif
á hornefnið í klaufunum.
Notkun:
• Úðið Lely Essentials klaufhirðuefninu á ósárar
klaufir.
• Styrkur: 15%.
• Viðkomutími: 5 mínútur.
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Inngangur
Inngangurinn er nægilega
breiður til að bæði eldiskýr
og mjólkurkýr geti komist
inn og fengið meðferð án
vandkvæða.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Búnaður í fjósi
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Lely Commodus-innréttingar – tryggja
kúnum hámarks þægindi og velferð
Velferð gripanna og þægindi eru þættir sem hafa bein áhrif á heilsu kúnna og
framleiðslugetu þeirra. Innréttingar sem tryggja hámarks þægindi og gott aðgengi að
legurými eru notaðar oftar en aðrar og í lengri tíma í senn, en það hefur jákvæð áhrif á
mjólkurframleiðsluna. Lely hefur endurskoðað hugmyndafræðina að baki innréttingum
frá grunni og þróað nýjan og kýrvænan stíl, Lely Commodus-innréttingarnar.

76

LELY DAIRY EQUIPMENT

Sveigjanleiki á öllum sviðum

Helstu kostir

Commodus-innréttingar beina kúnum fyrirhafnarlaust á rétta staðinn og
veita þeim mestu hugsanlegu þægindin. Sveigjanlegar festingar tryggja

• Sérlega þægilegur fyrir kýrnar.

að Lely Commodus-innréttingar valda kúnni engum áverkum ef þær

• Kýrnar hafa fullkomið frelsi.

reka sig á. Sveigjanlegu festingarnar draga einnig úr högginu þegar

• Auðveldur í uppsetningu.

kýrin þarf að standa upp úr erfiðri stöðu. Commodus-innréttingarnar

• Stillanlegur.

leiðbeina kúnni og er ekki fastar í einni stöðu. Þessi snjalla hönnun

• Sveigjanlegur.

gerir kúnni einnig kleift að leggjast út af í stellingu sem er næstum jafn

•	Jákvæð áhrif á mjólkurframleiðslu.

eðlileg og hún væri úti í haganum. Innréttingarnar eru ekki með neinar
hliðargrindur sem gætu þrýst á bak kýrinnar og framhluti bássins gefur
gott pláss fyrir hausinn, sem er mjög nauðsynlegt þegar kýrin leggst
niður eða stendur upp.

Eiginleikar sem tryggja velferð gripanna

Tæknilýsing

Það er sérlega fljótlegt og auðvelt að setja upp Lely Commodusinnréttingar. Einnig er mjög fljótlegt að taka þær niður, án þess að nota

Breidd

Stillanlegt frá minnst

nein verkfæri. Lely Commodus-innréttingar eru settar upp í mögum

básaskilrúms

102 cm

einingum, með rúnnuðu, endingargóðu og sveigjanlegu bringubretti.

Þyngd

16,60 kg

Bringubrettið hindrar kýrnar ekki á neinn hátt en stýrir þeim í þá

básaskilrúms

legustellingu sem æskilegust er. Kýrin getur einnig auðveldlega sett

Undirlag

Básamotta,

framlappirnar yfir bringubrettið, án þess að verða fyrir meiðslum. Vegna

grunnundirlag (sandur,

þess hve skilrúmin liggja hátt er mun auðveldara að dreifa undirlagi,

sag o.þ.h.), gúmmí

svo sem hálmi eða sagi, á básana og þrífa þá, en það er í hefðbundnu
básakerfi. Bringubrettið er hannað sem sérstök eining, sem gerir mun
auðveldara að skipta um eða setja upp básamottur. Lely Commodusinnréttingar hafa alla þá eiginleika sem tryggja velferð gripanna,
þægindi, gott aðgengi og gott hreinlæti.
Búnaður í fjósi
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Lely Essentials-undirlag
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Kýr leggjast gjarnan út af til að jórtra. Til að tryggja

Vegna einstakra sótthreinsunar- og

þeim hámarks þægindi og fullkomið hreinlæti

þurrkunareiginleika vörunnar stuðlar hún að því að

er mikilvægt að undirlagið sé hreint og þurrt.

halda bakteríufjölda í básnum í algeru lágmarki.

Eftirfarandi rekstrarvörur hjálpa þér að ná þessum

Lely Essentials Bedding-Des er auðvelt að fjarlægja

markmiðum.

áður en næsta skammti er dreift.

Lely Essentials Bedding-Des, sem er einstakt í sinni

Lely Essentials Bedding-Dry er duft sem er sérhannað

röð á markaðnum, er sérhannað til að þurrka og

til að halda undirlagi á básum þurru og þægilegu.

sótthreinsa bása og mottur. Lely Essentials Bedding-

Það er auðvelt að sáldra duftinu og það dregur

Des er duft sem inniheldur salisílsýru og ólífræn

einstaklega vel í sig vökva og ammóníak. Auk þess

sölt. Það er auðvelt að sáldra duftinu og það dregur

er það sérlega langvirkt (42 til 72 klukkustundir),

einstaklega vel í sig vökva og ammóníak. Auk þess

gerir umhverfið óvinveitt bakteríum og tryggir að

er það sérlega langvirkt (48 til 72 klukkustundir)

undirlagið lyktar vel mun lengur. Lely Essentials

og básarnir haldast því lengur þurrir. Um leið

Bedding-Dry er auðvelt að fjarlægja áður en næsta

sótthreinsast mjólkin sem lekur úr júgrunum.

skammti er dreift.

LELY DAIRY EQUIPMENT
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Lely Compedes-básamottur – náttúrulegt
undirlag
Í nútímalegum búskap eru þægindi kúnna alltaf í fyrirrúmi. Þess vegna ætti fjósið að
vera eins náttúrulegt umhverfi og unnt er. Lely Compedes-básamotturnar gera kúnni
kleift að leggjast niður og haga sér að öllu leyti eins og henni er eðlilegast, sem
eykur mjólkurframleiðslu. Með Lely Compedes-básamottum velur þú þaulprófaða og
endingargóða vöru sem hefur þegar sannað sig á fjölda búa, árum saman.
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Tæknilýsing
Sérstaka svampkennda plastundirlagið úr pólýúretani (20 mm á
þykkt) er sett upp og fest lauslega á gólf gripahússins og umlukt
á allar hliðar með gegnheilli gúmmídýnu. Aftari hluti dýnunnar er
með hnúðum og netum að neðan, sem eru u.þ.b. 25 cm á breidd.
Þar af leiðir að dýnan er með u.þ.b. 1,5% halla á afturhlutanum.

Bætir klaufheilbrigði
Klaufheilbrigði batnar, enda dregur þægilegt undirlag úr álagi á
klaufir og liði. Auk þess njóta kýrnar þess hve undirlagið er stöðugt
og mjúkt þegar þær standa upp eða leggjast út af, alveg eins og í
náttúrulegu umhverfi.

Fyrir bæði eldri og ný fjós
Lely Compedes-básamottur eru einstaklega góðar mottur fyrir
kýr, sérhannaðar fyrir nútímabændur. Mottan er úr sterku gúmmíi
með sambyggðu undirlagi úr svampi. Vatnshelda, ógegndræpa
efra lagið og svampurinn í undirlaginu gerir mottuna sérlega
þægilega, endingargóða og afar auðvelda í uppsetningu og þrifum.
Hugvitsamleg hönnun tryggir að mottan hentar vel fyrir ný fjós, en
er einnig hægt að nota við uppfærslur á eldri fjósum. Auðvelt er að
sem skilar sér í minni viðhaldskostnaði og bættu hreinlæti.

Auðvelt í uppsetningu og viðhaldi

Mál

Uppsetningarleiðbeiningarnar eru ítarlegar og auðskiljanlegar.
Uppsetning er auðveld og bóndinn getur hæglega annast hana

• Þykkt: 32 mm.

sjálfur. Dýnurnar eru settar upp samhliða og festar hausmegin

• Lengd: 183 cm.

með þremur boltum á fyrirfram ákveðnum stöðum. Dýnurnar má

• Breiddir: 110, 115, 120 og 125 cm.

Búnaður í fjósi

þrífa Lely Compedes-básamotturnar og þær hafa einstaka rakavörn,

endurnýta, þar sem þær skemmast ekkert við að vera fjarlægðar.
Ekki er þörf á neinu viðhaldi til að dýnurnar haldist þægilegar og
mjúkar.

Lely Compedes-básamotturnar eru prófaðar af
DLG.
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Þjónusta
Lely veitir frábæra þjónustu sem miðar að því að skilja og bregðast við þörfum
viðskiptavina okkar með sem bestum hætti. Með Lely Center dreifingarkerfinu okkar
býðst þér fyrirbyggjandi viðhald, ráðgjöf og neyðarþjónusta allan sólarhringinn.
Sérþjálfað, þrautreynt og sérútbúið tæknilið okkar er innan seilingar hvenær sem þú
þarft á aðstoð að halda. Auðvitað gildir sama reglan við um varahlutaþjónustu.
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Lely þjónusta

LELY SERVICE

Ef þú velur Lely-mjaltaþjón getur þú upplifað þá hugarró sem fylgir
þjónustukerfinu okkar allan sólarhringinn, alla daga. Bls. 84.

Upprunalegir slithlutir fyrir Lely

LELY ORIGINAL WEAR PARTS

Þaulprófaðar vörur og endingartími samkvæmt ströngustu gæðaviðmiðum er
það sem þú færð þegar þú velur upprunalega slithluti frá Lely. Bls. 86.

Lely Finance*

LELY FINANCE

Með Lely Finance bjóðum við viðskiptavinum um heim allan hentugustu
fjármögnunarlausnirnar til að gera þeim kleift að eignast búnað frá Lely. Bls. 88.
(Ekki í boði á Íslandi eins og stendur.)

Þjónusta
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Lely þjónusta – þú getur reitt þig á okkur
Ef þú velur Lely-mjaltaþjón getur þú upplifað þá hugarró sem fylgir þjónustukerfinu
okkar allan sólarhringinn, alla daga. Sérþjálfað starfsfólk í fyrirtæki okkar kynnist
þér persónulega og kynnist þínum þörfum. Það veitir mikilvæga stoðþjónustu, hefur
þekkingu á þínu starfssvæði og bregst hratt við ef tafir verða á rekstrinum, enda býr
starfsfólkið okkar yfir víðtækri þekkingu á öllum þáttum Lely búnaðar fyrir kúabú.
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Hugmyndin að baki Lely Center –
ástríða og ástundun

Vottaðir tæknimenn okkar eru tiltækir allan

Við leitumst við að halda rekstri Lely sem

Lely Center er að hugsa hnattrænt og starfa í

einföldustum og skilvirkustum, en leggjum

nærsamfélaginu og þess vegna eru starfsstöðvarnar

sem fyrr megináherslu á rannsóknir og þróun

staðsettar sem næst kúabændum á hverju svæði.

nýrra hugmynda sem nýtast þér sem kúabónda.

Það er frábær byrjunarreitur til að veita kúabændum

Lely Group hefur, ólíkt öðrum dreifingarkerfum,

víðtæka tækniþjónustu og aðgang að öllum

komið á fót Lely Center þjónustumiðstöðvunum,

vörulínum Lely, sem og þjónustu sem er sérsniðin

með það fyrir augum að tryggja stöðugt aðgengi

að þörfum hvers bónda fyrir sig. Sérfróðir ráðgjafar

að faglegri ráðgjöf og söluþjónustu fyrir notendur

okkar sem þekkja búskap af eigin raun veita góð ráð

Lely á hverjum stað, víða um heim. Á öllum

um hámörkun afkasta hjá hjörðinni þinni og gæta

Lely Center starfsstöðvum okkar leggur starfsfólk

þess að þú náir besta hugsanlega árangri með notkun

okkar sig stöðugt fram við að tryggja sem best

búnaðar okkar og þjónustu. Áhugi okkar á nýsköpun

afköst búnaðarins okkar. Við ábyrgjumst tæknilega

einskorðast ekki við tæknilega eiginleika búnaðarins

aðstoð fagmanna sem búa yfir nýjustu tækni og

heldur nær langt út fyrir tækin og tólin og tekur til

þekkingu, enda er starfsfólk okkar þjálfað og prófað

allra þátta er varða rekstur kúabúa, tæknilegra sem

samkvæmt gæðastöðlum tæknisetursins okkar,

skipulagslegra.

sólarhringinn, alla daga vikunnar. Hugmyndafræði

Þjónusta

Lely Academy.

Notendur segja:
„Ég er ekki aðeins að velja búnaðinn þegar

„Það leynir sér ekki að hér eru vottaðir fagmenn á

ég vel Lely, ég er líka að velja áreiðanlegustu

ferð.“

sólarhringsþjónustu sem völ er á.“

Írland

Ástralía
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Lely Original – gæðastimpill fyrir
upprunalega slithluti fyrir Lely-búnað
Nauðsynlegt er að skipta reglulega um helstu slithluti í Lely Astronaut-mjaltaþjóninum
til að auka hreinlæti og koma í veg fyrir óvæntar bilanir og ófyrirséðan kostnað.
Upprunalegir slithlutir fyrir Lely hafa verið þróaðir sérstaklega fyrir Lely Astronautmjaltaþjóninn. Auðvelt er að skipta um þessa íhluti án þess að þurfa á aðstoð tæknimanns
að halda. Lely-spenasílikon og Lely-burstar hafa hlotið umfangsmikla prófun við notkun
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á Astri hreinsivörunum. Þetta tryggir gæði slithlutanna og
þar með mjaltaþjónsins sjálfs.

Lely Consumable-rekstrarvörukassinn
Lely Consumable-rekstrarvörukassinn inniheldur alla helstu slithlutina
sem ættu alltaf að vera til taks í þínu fjósi. Í kassanum eru slithlutir
sem skipta ætti um a.m.k. árlega til að tryggja fullkomið hreinlæti.
Lely Consumable-rekstrarvörukassinn er fáanlegur fyrir A4, A3 og A2
Astronaut-mjaltaþjóna.
Spenasilíkon

Lely mælir með því að skipta út spenasilíkoni
eftir 10.000 mjaltir. Skiptið tímanlega um
spenasilíkon til að koma í veg fyrir leka og
hugsanlegar júgursýkingar. Spenasilíkon fæst í
ólíkum stærðum.

Mjólkursíur

Lely mælir með því að skipta um síur þrisvar
sinnum á dag í hverju hreinsiferli.

Spenahylkjabönd

Skiptið um böndin einu sinni á ári.

Hreinsun bursta

Lely-burstinn er með rauðum og hvítum hárum
sem liggja í spíral til að tryggja örvun og
hreinsun. Kannið ástand burstanna reglulega og
skiptið þeim út a.m.k. einu sinni á ári.

Silíkonslöngur

Duplo-slöngurnar eru hluti af flutningsleið
mjólkurinnar. Hreinlæti í slöngunum er afar
nauðsynlegt þegar kemur að mjólkurgæðum og
því er brýnt að skipta um slöngurnar a.m.k. einu
sinni á ári.

Lokunarslífar*

Að skipta út lokunarslífum og halda þeim
við verður leikur einn með nýrri hönnun á
sogskiptinum.
Þjónusta

*) Aðeins fyrir Lely Astronaut A4.

Einnig er hægt að panta staka upprunalega slithluti frá Lely Original
hvenær sem þörf krefur. Lely býður einnig upp á fjölbreytt úrval annarra
upprunalegra slithluta.

Notendur segja:
„Þegar blandast saman
sólarhringsþjónusta og gæði
búnaðarins frá Lely er niðurstaðan
sú að búnaðurinn minn er alltaf
uppfærður og áreiðanlegur.“
Spánn

87

Lely Finance* – fjármagn setur á fót
fyrirtæki og hjálpar því að vaxa
Reyndir sérfræðingar okkar í faginu eru reiðubúnir að sjá þér fyrir þeim fjármögnunarleiðum
og -þjónustu sem þú þarft til að ná viðskiptamarkmiðum þínum og auka samkeppnishæfni
þína. Lely Finance gerir þér kleift að eignast nýjasta og hugvitssamasta mjaltabúnaðinn
með hagkvæmri fjármögnunarlausn. (*Þjónustan er ekki í boði á Íslandi eins og stendur.)
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Sveigjanleg fjármögnun

Helstu kostir

Við bjóðum upp á margar fjármögnunarlausnir sem henta þínum
rekstrarþörfum og fjármagnsflæði. Lely Finance gerir þér kleift að greiða

• Lágar mánaðargreiðslur.

fyrir búnaðinn þinn, yfirleitt með einni fyrirframgreiðslu þar sem greitt

• Skattaívilnanir.

er inn á kaupin. Þetta þýðir að þú færð búnaðinn strax með lágmarks

• Fjármögnun utan áætlunar.

upphafskostnaði. Með Lely Finance getur þú einnig fjármagnað kaupin

•	Alltaf kostur á nýjustu tækni.

ef þú óskar eftir því að eignast tækin sjálfur. Við bjóðum upp á ólíka

• 100% fjármögnun.

samningsskilmála, greiðslur og greiðsluáætlanir.

• Varðveisla fjármagns.
• Fastar greiðslur.

Fjármögnunarleiga

• Viðheldur lánstrausti.

Ef þú vilt eiga Lely-búnaðinn, en leitar leiða til að dreifa fjárfestingunni

• Sveigjanleiki.

á marga gjalddaga yfir lengra tímabil, skaltu velja kaupleigu. Við

•	Möguleikar á kaupum og

lok samningstímans hefurðu fullt eignarhald á búnaðinum. Með

endurnýjun.

fjármögnunarleigu geturðu talið búnaðinn fram í fjárhagsuppgjöri til
afskrifta.

Rekstrarleiga
Ef þú vilt spara umtalsvert í sjóðstreymi en hefur ekki áhuga á að eiga

Notendur segja:

Lely búnaðinn og vilt fá nýjustu tæknina stöðugt uppfærða skaltu velja
rekstrarleigu. Við lok samningstímans geturðu valið um að endurnýja

„Að vita upp á hár hversu hár

samninginn og uppfæra í nýjustu gerðina sem í boði er, framlengja

kostnaðurinn er orðinn og að geta

fyrirliggjandi samning eða kaupa búnaðinn sem þú hefur verið með í

unnið með skilvirkum hætti.“

notkun. Í rekstrarleigu geturðu ekki notað búnaðinn í fjárhagsuppgjöri

Danmörku

þínu.
„Það er frábært að geta starfað

Samanburður í stuttu máli

með það í huga að ég geti uppfært
kerfið á fimm ára fresti með nýjasta

Fjármögnunarleiga

Rekstrarleiga

hátæknibúnaðinum.“

Starfsheiti:

Þú

Lely Finance

Bandaríkjunum

Heiti lögaðila

Þú

Lely Finance

Endurgreiðsla skatts

Nei

Já

Fjárhagsuppgjör

Já

Nei

Afskriftargreiðslur

Þú

Lely Finance

Afskriftaráhætta

Þú

Lely Finance

Eignarhald að loknum samningi

Þú

Valkostir

Þjónusta
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Athugasemdir
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Lely er annt um umhverfið.

2

Lely dreifingaraðilinn þinn

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 og Welger eru skrásett vörumerki Lely Group. Allur afnotaréttur er eign fyrirtækjanna í Lely Group samstæðunni. Allur
réttur áskilinn. Upplýsingar sem gefnar eru í þessu riti eru einungis settar fram í upplýsingaskyni og ber ekki að líta á þær sem tilboð um sölu. Tilteknar
vörur kunna að vera ófáanlegar í einstökum löndum og vörur frá birgjum kunna að vera aðrar en hér er sýnt. Óheimilt er að afrita eða gefa út rit þetta,
að hluta eða í heild, og gildir það um prentun, ljósrit, örfilmu eða hvers konar annað útgáfuform, án skriflegs leyfis Lely Holding S.à r.l. Þótt efni þessa
rits hafi verið unnið eins vandlega og framast var unnt verður Lely ekki sótt til ábyrgðar vegna nokkurs þess tjóns eða skaða sem kann að verða vegna
meintrar villu eða mistaka í þessu riti.
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Lausnir fyrir mjaltir, fóðrun og
vinnu í fjósi

Markaðu framtíðina í þinni mjólkurframleiðslu
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