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innovators in agriculture

Preparando seu negócio
para o futuro

As próximas décadas trazem grandes desafios para a agricultura.
Os empresários agrícolas têm que acompanhar o rápido crescimento
populacional e a necessidade de fornecer alimentos a preços cada vez mais
competitivos. E têm que conseguir tudo isso de um modo sustentável,
reduzindo a emissão de carbono de forma contínua.
A comunidade de fazendeiros é formada por empresários que sabem que
deixarão seus negócios para as gerações futuras. Na Lely isso não é diferente.
Continuamos a desenvolver nosso conhecimento e produtos para o futuro,
para que você possa lidar com os novos desafios.
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O modo da Lely de trabalhar

em uma fazenda
um homem, dois milhões

O empregado mais confiável que se pode imaginar
Investir em um sistema de ordenha robotizada Lely Astronaut lhe proporcionará
o empregado mais confiável que se possa imaginar. Este empregado robô estará
disponível para a ordenha 24 horas por dia, 7 dias por semana durante anos. Ele é
flexível e está totalmente treinado para preparar a vaca para ordenhar: acoplar as
teteiras, acoplá-las novamente se for necessário, retirá-las após a ordenha e realizar a
desinfecção dos tetos posteriormente.

É necessário um aumento da produtividade
no trabalho para assegurar que o negócio
da pecuária leiteira seja saudável também

Totalmente diferente da robotização de uma sala
de ordenha
Graças ao sistema de ordenha robotizada Lely Astronaut, muitos fatores podem ser
monitorados por cada vaca individualmente, fatores que não podem ser

no futuro. Conseguir mais litros de leite por

proporcionados em uma ordenha convencional de um rebanho. O bem sucedido

trabalhador de um modo amigável com o

sistema de ordenha robotizada é um novo estilo de gerenciamento da fazenda, pelo

animal, esse é o nosso desafio. Temos certeza
de que é possível ordenhar dois milhões de
litros por ano com apenas um homem. Nas
fazendas de produção de leite ou carne
convencionais, onde, atualmente, a ordenha
é realizada duas vezes por dia, um aumento
na produção de 10 a 15% é facilmente
conseguido com o nosso robô de ordenha.

qual as decisões são transferidas do fazendeiro para a vaca. Tudo isso se refere aos
sinais inicias de anomalia e produção. Você pode tratar suas vacas individualmente
de novo... e isso resulta em vacas com melhor saúde, menores intervalos de partos
e redução dos custos de alimentação, para citar somente alguns.

“Você deve propôr-se o desafio
de melhorar o gerenciamento e
desempenho da sua atividade leiteira.
Estamos ordenhando com robôs há
aproximadamente doze anos, mas ainda
queremos fazer mais melhorías.”

Sra. Guibert, França
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A sustentabilidade tem como regra uma importância crescente na
pecuária leiteira. A saúde e o bem-estar do animal são pontos
chaves dessa questão. O consumidor demanda do setor agrícola
um método de produção amigável com o animal. A vaca deve ter
uma vida agradável, saudável e longa, combinada com uma vida
útil de produção de leite maior. O desafio do setor da pecuária
leiteira é atender essa demanda de um modo lucrativo.

Acesso ilimitado às necessidades básicas
A Lely acredita que as vacas devem ter acesso livre à ordenha. Para que as vacas
possam visitar o robô e o cocho regularmente, é importante que possam descansar
o suficiente e aliviar a pressão nas suas patas e pernas. Por isso, se restringimos
algumas dessas necessidades básicas, isso afetará o comportamento da vaca e,
consequentemente, a produção de leite. Portanto, o modo da Lely de trabalhar em
uma fazenda leiteira sustentável é oferecer à vaca acesso ilimitado a essas
necessidades básicas, sem nenhuma restrição. Como todos os nossos produtos,
o Lely Astronaut está projetado segundo essa perspectiva.

“Meu objetivo principal é administrar uma fazenda
sustentável e o robô me ajuda a conseguir isso,
ao aumentar a longevidade da vaca, multiplicar
os partos e manter a produção diária de minha
fazenda de no mínimo 3.800 kg, com uma
média de 36 kg/vaca”.

O desafio da pecuária leiteira

sustentável

Yoshitsugu Mori, Japão

Construído ao redor da vaca
O sistema de ordenha robotizada Lely Astronaut está projetado para melhorar a
saúde e o bem-estar do animal. Por exemplo, a vaca entra facilmente no robô e não
é forçada a uma determinada posição dentro dele. O preparo na pré ordenha das
tetas das vacas e o acoplamento das teteiras, são feitos de modo muito higiênico
para garantir a saúde do úbere. E também se reúne uma grande quantidade de
dados, que ajudarão o fazendeiro a prevenir doenças e melhorar o estado de saúde
de todo o rebanho.
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PASTAGEM E ORDENHA ROBOTIZADA
Vacas pastando em um pasto é uma imagem que agrada
muito às vacas, fazendeiros e consumidores. A vantagem de
produzir leite a pasto com um sistema automatizado é que os

Vaca com fluxo livre

concentrados distribuídos pelo robô não são o único fator de

Em um sistema de fluxo livre, a vaca decide quando comer, ser ordenhada ou

motivação. O pasto fresco por duas ou, possivelmente, três

deitar-se, e isso melhora o seu bem-estar. Cuidando das nossas vacas e nos

vezes em um período de 24 horas resulta em visitas regulares e

esforçando mais no seu conforto, conseguimos aumentar a vida útil de produção de

equilibradas, combinado com um nível mínimo de concentrado,

leite. Ter espaço suficiente no estábulo também propicia que a vaca se comporte de

se necessário.

um modo natural, o que leva a um melhor bem-estar.

Lely Astronaut

Gerenciamento correto do alimento

Área Pré-Ordenha

O alimento fornecido à vaca afeta não somente a eficiência da alimentação e

Área Pós-Ordenha

produção na ordenha mas também a saúde geral da vaca, a reprodução e os

Lely Grazeway

distúrbios metabólicos. E influencia também o comportamento de visitar o robô.
O sistema de alimentação automática Lely Vector garante uma alimentação flexível

Separação

e fresca 24 por dia, 7 dias por semana, segundo as necessidades da vaca. O sistema
oferece uma sinergia perfeita quando combinado com o sistema de ordenha

Pasto 1

Astronaut.

Pasto 2
Pasto 3

OS SETE PRIVILÉGIOS QUE A VACA
TEM AO PRODUZIR LEITE A PASTO
(‘THE COW SIGNALS DIAMOND®‘)

Alimento

Água

Portanto, como podemos manter uma vaca saudável e
também com uma vida produtiva? Para melhorar a saúde
e o bem-estar do animal, temos que considerar os sete
privilégios que a vaca tem ao se produzir leite a pasto
(‘The Cow Signals Diamond®’): água, luz, espaço,

Espaço

Luz

Saúde

alimento, descanso, ar e saúde suficientes. Por exemplo,
estábulos superlotados e longos tempos de espera para a
ordenha e a alimentação já demostraram que afetam o
tempo disponível que as vacas têm para alimentar-se e
descansar.

Descanso

Ar

© copyright cowsignals.com, Holanda
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O sistema de ordenha
robotizada Lely Astronaut A4

AS TRÊS PRINCIPAIS
RAZÕES

A vaca é essencial

Leite da melhor
qualidade

Nosso compromisso é que a ordenha robotizada
seja um sucesso na sua fazenda também
Há mais de vinte anos, introduzimos o primeiro robô de ordenha do mundo: o
Lely Astronaut. Embora, o sistema tenha sido melhorado em muitos aspectos desde
então, o Astronaut que oferecemos hoje ainda tem como base as mesmas ideias
consagradas. O Lely Astronaut melhora a sua qualidade de vida e, ao mesmo tempo,
protege ao máximo o bem-estar do animal e o retorno do seu investimento. Você

Mais controle

se beneficiará também de um conjunto de instrumentos de gerenciamento para
monitorar a qualidade do leite e a taxa de conversão de alimento em leite de cada
vaca ou de todo o rebanho.
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Lely Astronaut A4

vaca

A
é essencial
De maneira clara, não automatizamos as ações próprias da
ordenha, mas construímos um conceito em volta da vaca para
garantir que ela goste de ser ordenhada em um sistema de
fácil acesso. Nosso conceito do braço do robô realmente único,
além do conceito do ﬂuxo em I (I-ﬂow), para facilitar a entrada
e saída do box, são alguns exemplos claros dessa estratégia.

Condições excelentes com o menor número de
obstáculos possível
A ordenha robotizada é diferente da convencional de muitas maneiras. Uma das
diferenças principais é que as vacas podem ser ordenhadas mais de acordo com
o seu comportamento natural. Para maximizar o benefício disso, buscamos
oportunidades para criar um ambiente onde a vaca possa ser ordenhada
nas melhores condições, com o menor número de obstáculos possível.

Melhor comportamento na visita
A característica mais revolucionária do ponto de ordenha da vaca no
Lely Astronaut A4 é o percurso de caminhamento chamado de conceito
de fluxo em I (I-flow). Graças a ele, a vaca entra e sai da unidade sem ter
que virar. Isso facilita para a vaca, o que reduz a curva de aprendizagem,
aumenta a produção e, consequentemente, a capacidade do robô.

150 KG MAIS DE PRODUÇÃO POR DIA
Para uma melhor compreensão, a Lely realizou um estudo
comparativo com vários milhares de robôs com fluxo em I e

+ 4%
CAPACIDADE

SEM FLUXO EM I

FLUXO EM I

milhares de robôs de versões anteriores, sem o conceito de
fluxo em I (I-flow). A conclusão mais surpreendente é que o

“Havia uma vaca que tínhamos sempre
que trazer até o robô.
Agora, com a entrada mais aberta do
robô Astronaut A4, até mesmo essa vaca
visita o robô regular e voluntariamente.
E ela vem com muita frequência!”

tempo no box foi reduzido em quase 4% por visita de vaca.
Um tempo de processamento mais curto tem um efeito
direto na capacidade do robô de ordenha. Em uma fazenda
com 120 vacas, isso representa uma capacidade de produção
extra de 150 kg por dia.

Lyndon Williams, País de Gales, Reino Unido
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Lely Astronaut A4

DEZ BENEFÍCIOS DO BRAÇO DO ROBÔ
LELY ASTRONAUT
1. Projeto amigável com a vaca.
2. As teteiras permanecem com segurança no braço.
3. Limpeza e estimulação mais efetivas.
4. Detecção dos tetos mais rápida.
5. Ordenha sob medida através de pulsação
dinâmica.

O braço do robô
Lely Astronaut –
da ação

perto

6. Ordenha tranquila graças ao menor movimento
do braço.
7. Medições da qualidade do leite precisas perto da
ação.
8.	 O copo da teteira jamais cairá no chão.
9. Economia de energia com menos movimentos.
10.	Construção robusta e materiais duráveis.

O braço do Lely Astronaut é um conceito único e bem-sucedido; ele permanece sob a vaca e controla
todo o processo de ordenha. Com quase todos os sensores instalados no próprio braço, a medição é
realizada perto do úbere e, portanto, é mais precisa.

Acoplagem rápida,
sem movimentos desnecessários
A velocidade e precisão do engate é um fator crucial
para a capacidade do robô. Nosso sistema de detecção
da teta (TDS, na sigla em inglês) possui um scanner
tridimensional que garante uma detecção rápida e
precisa das tetas. Isso também elimina movimentos
desnecessários do braço, é muito mais delicado com a
vaca e possibilita o acoplamento mais rápido possível em
todos os tipos de tetos.

Construção durável
A robustez e o controle pneumático do braço garantem
que, mesmo se a vaca ficar sobre ele, nada será
danificado.
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Lely Astronaut A4

Inovações que realmente

valem a pena
Flexibilidade na configuração do
seu estábulo

Ordenha sob medida

A unidade central é uma parte essencial da configuração

do leite Lely MQC, o Pulsador Lely 4Effect possui uma

modular do sistema de ordenha robotizada

pulsação dinâmica no nível do quarto. Isto assegura um

Lely Astronaut A4. Ela tem o sistema de limpeza e de

tratamento realmente individualizado da vaca e,

produção de vácuo que atende a dois robôs ordenhando

portanto, uma ordenha sob medida.

simultâneamente. A unidade central é autônoma e uma

Com a informação do sistema de controle da qualidade

configuração com dois robôs pode ter uma distância de

I-flow para a entrada e saída fáceis

até trinta metros.

Graças ao conceito do I-flow, a vaca entra e sai da

Liberdade e rápida detecção do teto

unidade sem ter que virar. Isso facilita para a vaca, reduz
a curva de aprendizagem e aumenta a produção.

O bom comportamento na visita comprova que as vacas
gostam de visitar o robô de ordenha Lely Astronaut. Um
dos fatores de sucesso fundamental é o espaço para a
vaca durante a ordenha.
O box aberto em três lados não precisa segurar a vaca de
nenhum modo. Uma câmera 3D monitora o movimento
da vaca e proporciona um posicionamento perfeito do
braço durante a ordenha, para garantir uma detecção,
acoplamento e reacoplamento rápidos.

ESCOVAS PARA UMA MELHOR LIMPEZA E
ESTIMULAÇÃO
A pesquisa comprovou que as exclusivas escovas com
rotação concêntrica, junto com os movimentos precisos
do braço, garantem até 40% mais de eficácia na limpeza
e estimulação, em comparação com as situações
convencionais.

“No final, escolhemos a Lely por causa
da simplicidade do braço do robô; por
exemplo, os cabos no copo da teteira
evitam que caiam no chão.”

+ 40%
LIMPEZA E ESTIMULAÇÃO

Jens Jensen, Dinamarca
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Lely Astronaut A4

cuidamos

Juntos
do leite

O MODO SUAVE DE TRANSPORTAR O LEITE
O ar comprimido empurra o leite para o tanque sem
prejudicar o leite, como em bombas centrífugas.

Em se tratando de sensores, do modo inovador, delicado e único com o qual cuidamos do leite
no sistema ou da nossa maneira de limpar o úbere, estamos continuamente buscando o melhor
caminho de conseguir o leite da melhor qualidade. O nosso exclusivo sistema de Controle da
Qualidade do Leite Lely (MQC) permite que você forneça somente leite da melhor categoria.

Um conjunto de ferramentas de
medição da qualidade do leite
único

Monitoramento eficaz da mastite
por ordenha

O Lely MQC (Controle da Qualidade do Leite) está

não afetar a produção e não ter gastos com mão de obra

localizado dentro do braço do robô, ao lado do úbere.

e medicamentos. A medição da contagem de células

Durante a ordenha, o leite é monitorado por quarto,

somáticas MQC-C, opcional, é muito importante no

continuamente. Isso proporciona informação vital sobre

monitoramento da saúde do úbere. O sistema integrado

mastite, gordura, proteína e lactose para o

monitora a contagem de células somáticas por vaca de

gerenciamento da qualidade do leite e da saúde da vaca,

um modo muito eficiente. Qualquer desvio perigoso será

permitindo uma resposta rápida e que você consiga um

observado e você será informado. Desso modo, você faz

leite de qualidade excelente.

um controle constante da saúde do úbere de todas as

As escovas limpam melhor

A prevenção da mastite garante a sua rentabilidade, por

LIMPEZA A VAPOR DAS TETEIRAS ENTRE
CADA ORDENHA
O sistema de limpeza Lelywash do robô realiza diferentes
tipos de limpeza durante o dia. O sistema de limpeza a
vapor Lely Pura limpa as teteiras com vapor quente e
enxagua com água.

vacas no rebanho, com um custo muito baixo.

As escovas removem a sujeira e o estrume, mesmo se
estiverem grudados. É o único sistema de limpeza que
limpa a área em volta do teto que entra em contato com
as teteiras, além da parte inferior do úbere, perto do
teto. As escovas são totalmente desinfetadas após o
preparo de cada vaca, o que evita a contaminação
cruzada.

“Se quiser levar o meu MQC, vai ter que
ter que levar o robô inteiro, porque já não
sei mais trabalhar sem ele!”

Wyn Evans, País de Gales, Reino Unido
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controle,

Mais
mais liberdade
Controle a sua fazenda leiteira com
o Lely T4C

O futuro está na associação da
informação

No estábulo, no escritório, no campo ou em casa, o

O compartilhamento da informação entre os

sistema de gerenciamento Lely T4C [Time for Cows]

equipamentos da Lely proporciona novas ideias para

proporciona o controle total da sua fazenda. Ele sabe

melhorar o funcionamento da sua fazenda. Com a

exatamente o que está acontecendo no estábulo e

combinação da produção de leite com a quantidade de

funciona como banco de dados, sistema de operação,

fibra distribuída pelo sistema de alimentação automática

gerente de rebanho e treinador, ao mesmo tempo. Parece

Lely Vector, o T4C informa constantemente a sua

complexo? Ao contrário, este sistema de gerenciamento é

eficiência da alimentação.

muito fácil de usar!

O Lely T4C está dedicado ao seu
sucesso

O próximo passo é uma visão
dinâmica
O próximo passo no gerenciamento da fazenda é uma

Após mais de vinte anos de experiência, foi possível

visão dinâmica da vaca. Não se trata mais das vacas

desenvolver o único sistema de gerenciamento de fazenda

produzirem a maior quantidade de leite, mas sim de

dedicado para a ordenha robotizada: Lely T4C. O sistema

obter os melhores resultados financeiros. O módulo DLM,

coleta e registra todos os dados fornecidos pelos robôs

opcional, associa a produção de leite com o preço do

Lely Astronaut através dos seus vários sensores. Ele analisa

alimento e do leite. O módulo calcula, automaticamente,

e proporciona somente informações claras e úteis para

a melhor quantidade de concentrados e o melhor

ajudar-lhe a tomar decisões operacionais e estratégicas,

intervalo entre as ordenhas por vaca. O monitoramento

mais rápido e facilmente.

constante vai melhorar a relação custo/benefício.

O T4C conecta e controla os
equipamentos da Lely

Compartilhar para melhorar;
verifique as referências!

O sistema de gerenciamento Lely T4C conecta todos os

Se você quer mesmo ver oportunidade de melhora, pode

equipamentos da Lely que reúnem e utilizam informação.

compartilhar os seus resultados com outros usuários do

O funcionamento é muito fácil. Se você combinar, por

Astronaut. Claro que o T4C proporciona uma boa visão

exemplo, a ordenha robotizada com a pastagem, o

geral dos seus próprios resultados, mas, saber como

portão de seleção Lely Grazeway, primeiro, verifica se uma

seus colegas trabalham, lhe dará ideias sobre diferentes

determinada vaca pode sair do estábulo. Se a vaca foi

aspectos do desempenho da sua fazenda.

ordenhada recentemente, o T4C dará permissão para abrir
o portão para o pasto.
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LELY T4C – O MODO MAIS FÁCIL
DE GERENCIAR A FAZENDA MODERNA

Equipamento
Sistema de ordenha automática
Lely Astronaut

Sistema de alimentação
automática Lely Vector

conectado
Alimentador
Lely Cosmix

Portão de seleção
Lely Grazeway
Alimentador automatizado
de bezerro Lely Calm

Monitoramento da reprodução
e da saúde Lely Qwes
Um sensor de atividade e de identificação da
vaca instalado em uma coleira para determinar
problemas de saúde e o estágio inicial do cio.

Dispositivos de comunicação T4C
• T4C do PC do escritório.
• T4C do painel de controle do robô
(Modelo gerente).
• T4C InHerd do Telefone/Tablet.

Benchmark
Informação analisada

a comparação da informação do

• Saúde da vaca.

gerenciamento da fazenda com colegas

• Produção de leite.

fazendeiros em todo o mundo.

• Qualidade do leite.
• Atividade da vaca.
22

As referências do Lely T4C possibilitam

Informação do Lely Astronaut
• Cor do leite (por quarto).
• Índice de gordura/proteína do leite.
• Índice de lactose do leite.
• Condutividade do leite (por quarto).
• Temperatura do leite.
• Categoria de contagem de células
somáticas por vaca.
• Peso da vaca.
• Produção de leite.
• Consumo de ração.
• Restante de ração.
• Duração da ordenha/duração do tempo
morto de ordenha.
• Velocidade de ordenha (máx.).
• Quantidade de ordenhas.
• Quantidade de recusas.

Informação do Lely Qwes
• Minutos de ruminação da vaca.
• Atividade da vaca.
Informação do Lely Cosmix
• Consumo de ração.
• Restante de ração.
Informação do Lely Vector
• Quantidade de fibra fornecida por grupo.
• Eficiência do alimento.

Informação para o Lely Grazeway
• Com base na hora da última ordenha,
vaca será direcionada a áreas específicas.
• Com base nas necessidades do cliente e
na configuração da fazenda, a vaca será
direcionada a áreas específicas.
Informação do Lely Calm
• Consumo de leite.
• Peso.
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FERRAMENTAS DO LELY T4C INHERD
DISPONÍVEIS

Do escritório
para o

rebanho

Para nós, os fazendeiros devem estar a maior parte do tempo com o seu rebanho, cuidando das
suas vacas. O gerenciamento da fazenda não é um trabalho de escritório, portanto, o Lely T4C

FarmSetup
Crie e edite contas de usuário e turnos para
sua fazenda.
Today
Verifique as tarefas que precisam ser
realizadas hoje.
HowTo
Verifique como uma tarefa deve ser realizada.

possui duas interfaces com base no mesmo sistema. A versão para PC proporciona o conforto de
uma visão geral perfeita, em uma tela grande, para tomar decisões estratégicas. A versão para

SystemToday

celular do InHerd apresenta as suas informações estratégicas de um modo operacional, mostra

Verifique que manutenção preventiva o seu

todos os dados que você precisa saber e proporciona as ferramentas que você necessita para

equipamento da Lely necessita hoje.

verificar, agir e melhorar. Em todos os lugares, a qualquer hora

Cow
Verifique informações sobre vacas específicas

Verifique, aja, melhore... pronto!

e define as ações corretas.

O Lely T4C InHerd é uma combinação de ferramentas
para o seu dispositivo móvel. Ele permite que você faça a

FarmNotes

verificação onde realmente é necessário: gerenciamento

Comunique-se rápido e eficientemente com

por exceção. Ajuda a agir com precisão, orientando-lhe

outros usuários do InHerd na sua fazenda.

para fazer o que tem que ser feito, na hora certa e no
local certo. Ajuda a melhorar seus resultados, fornecendo

Signals

mais ideias sobre o seu desempenho. O resultado é um

Saiba quando um robô parou de ordenhar.

fluxo de trabalho mais eficiente e maior tranquilidade.

Um fluxo de trabalho mais
eficiente
Para os fazendeiros, ‘período integral’ não significa de oito
às seis. Por isso, o Lely T4C não proporciona informações

“Graças ao Lely T4C InHerd, mudei
minhas rotinas diárias e tornei meu modo
de trabalhar muito mais eficiente.”

FarmBeats
Verifique o desempenho do seu rebanho e
dos robôs de ordenha.

irrelevantes. Graças a nossa longa trajetória na ordenha
robotizada, aprendemos o quê, como e quando é
necessário informar. O Lely T4C evoluiu da informação
que é ‘interessante saber’ para aquela que é ‘necessário
saber’. Assim, você sabe exatamente o que precisa fazer
e, portanto, tem mais tempo para as coisas que são
‘interessantes de fazer’. Aproveite!

Geeske van de Streek, Holanda
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TRABALHE DE UMA FORMA MAIS
INTELIGENTE!
Todos sabem que, em média, 20% do rebanho demanda
80% do trabalho disponível. Portanto, é bom saber que é
possível gerenciá-lo com menos de dez toques por vaca,
por lactação. Uma disposição inteligente do estábulo e
uma boa visão do trajeto, separação e tipo de tratamento
é essencial para consegui-lo. Com a criação de um
fluxo de trabalho lógico em volta do robô de ordenha
Astronaut, ele pode proporcionar mais que simplesmente
a ordenha.
Período seco

Vacinação

Cortar casco 1

Cortar
casco 2

Parto

Veriﬁcação
de prenhez

Nossos projetos de estábulos
proporcionam sistemas de
produção leiteira perfeitamente

equilibrados

Reprodução 2

“Uma das razões da alta produção nas
fazendas é disciplina e rotina, fatores
fundamentais para o sucesso do
gerenciamento da fazenda.”

Fluxos de trabalho da ordenha
robotizada
Nossos fluxos de trabalho, desenvolvidos especialmente

de fazendas leiteiras robotizadas, e possui uma grande experiência na disposição do estábulo.
conforto para o fazendeiro e as vacas.
As construções novas permitem a adaptação de todo o estábulo, segundo as necessidades
de gerenciamento e dos animais. A Lely fornecerá assistência na otimização da disposição do
estábulo durante o processo de planejamento e construção.
26

Primeira ordenha

Reprodução 1

Por mais de duas décadas, a Lely está envolvida com a ordenha robotizada e o gerenciamento
Um estábulo equipado para ordenha robotizada e gerenciamento diário proporciona mais

Recém-parida

para a ordenha robotizada, proporcionarão as ferramentas
Alberto Beunza, Espanha

necessárias à você e aos seus empregados. Uma disposição
inteligente do estábulo, rotinas e disciplinas bem
planejadas podem fazer uma grande diferença no trabalho
eficiente.
Processo

Tarefas

Trabalho

Rotinas
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Acordo sobre os
detalhes da compra

Orientação sobre a
disposição do estábulo

Treinamento no gerenciamento
de fazendas robotizadas

Preparação do T4C

Veriﬁcar: plano logístico
e construção

Orientação sobre o
gerenciamento
da vaca e da alimentação

Do interesse inicial à
ordenha robotizada com

sucesso

“A disponibilidade de especialistas
durante o período de transição é
essencial, para garantir a tranquilidade
do processo e ajudá-lo imediatamente
sempre que for necessário.
E a Lely tem um excelente planejamento
em relação a isso.”

Uma fazenda leiteira com sucesso necessitará concentrar-se em fatores importantes, como
gerenciamento do alimento, gerenciamento do rebanho, gerenciamento da reprodução e nas
pessoas. As principais perguntas a responder seriam, por exemplo: Qual é o melhor fluxo no
estábulo? Como colher e armazenar os alimentos volumosos?
Que habilidades devem ter o gerenciamento e os empregados?
Tobias Wagner, Alemanha

A linha do tempo nesta página mostra o fluxo ideal de eventos para um início com sucesso.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Veriﬁcar: produtos
entregues e treinamento

Iniciar a ordenha

Treinamento no uso e
gerenciamento do T4C

Assistência e orientação
à distância

Veriﬁcar nível de satisfação

Análise e orientação
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A pecuária leiteira é a
nossa
de ser

razão

Nós sabemos o que é, em fazenda, acordar muito cedo. Sabemos o que é passar horas no
estábulo, todos os dias, para garantir que o seu rebanho receba o melhor tratamento.
Entendemos como você trabalha e por quê. Nosso compromisso é que a ordenha robotizada
seja um sucesso também na sua fazenda!

Mais que parafusos e software
Nossos consultores especializados, com experiência
prática, se responsabilizam pela otimização do
desempenho do seu rebanho, e asseguram que
você obtenha todo o benefício dos seus produtos
e serviços. Nossa paixão pela inovação vai além
dos recursos técnicos dos nossos produtos, e cobre
todos os aspectos práticos e de gerenciamento da
sua fazenda leiteira.

O conceito do Lely Center –
dedicado e especializado
O Grupo Lely desenvolveu o conceito do Lely Center
para garantir a disponibilidade de assistência técnica
e vendas profissionais dos produtos da Lely em todo
o mundo. Garantimos que nossos engenheiros de
assistência técnica estão sempre atualizados nas
técnicas mais modernas, e que todos os anos são
treinados e avaliados sobre o seu conhecimento real,
definido pela nossa Lely Academy. E, com certeza,
estão disponíveis 24 por dia, 7 dias por semana.

“O produto é tão bom quanto as pessoas
que eles representam. Eles lhe ajudarão, e
o pessoal da Lely também.
As pessoas perguntavam se foi difícil
decidir por uma marca de robôs. Para nós
não foi, porque vimos a paixão da Lely
pelos robôs.”

Steve e Lori Dockendorf, EUA
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Oferecemos o

menor custo

ao proprietário

A assistência técnica mais barata
O sistema de ordenha robotizada Astronaut necessita de
no máximo quatro chamadas de manutenção por ano.
O projeto modular do sistema garante a facilidade de
assistência técnica. Exclusivo no setor leiteiro: contratos
de assistência técnica com base na ordenha, e você tem
também a opção de um contrato de assistência técnica
completa, com tudo realmente incluído!

Menor uso de água
Como não há necessidade de limpar o chão porque as
teteiras não podem cair no chão e os tetos são escovados

Sabemos que o investimento inicial em um robô de ordenha Lely Astronaut é grande, no
entanto, você não deve considerar somente o investimento. Não é somente o investimento
inicial que conta, mas todos os custos no futuro!
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em vez de usar água, o Lely Astronaut é muito eficiente
no uso da água.

“Com o Lely Astronaut a eficiência dos
custos de produção, como água, sabão,
eletricidade e alimento, é excelente.”

Menos movimentos, menos
energia
Um aspecto chave na economia de energia é a

Durabilidade comprovada

Projetado para ser confiável

Utilizamos materiais da melhor qualidade e limitamos a

Claro que com a melhora contínua dos projetos e

remover os copos das teteiras. O que torna o conceito

quantidade de peças móveis, para garantir uma vida útil

componentes, a tecnologia da Lely está concebida

do braço do Astronaut mais sustentável. Além disso,

longa e um valor residual significativo. Com base nos

para proporcionar confiabilidade o ano todo. Alguns

a Lely economiza muita energia ao utilizar um sistema

primeiros vinte anos de robôs Lely Astronaut no mercado,

componentes essenciais do robô, como a bomba de

pneumático nos robôs de ordenha e em todos os

se pode concluir que, em termos financeiros, o valor dos

vácuo e o laser, têm cinco anos de garantia. A estrutura

equipamentos associados no estábulo, como os portões

robôs é depreciado em quinze anos.

do robô tem uma garantia de dez anos.

de seleção.

necessidade de menos movimentos para conectar e

Jean-Philippe Côté, Canadá
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Lely Finance –

confiável,

seguro e flexível

Nossos experientes especialistas do setor podem oferecer os produtos e serviços financeiros
que você precisar para cumprir os objetivos do negócio e manter-se competitivo. A Lely Finance
oferece a possibilidade de adquirir o equipamento de produção mais inovador através de uma
solução financeira adaptada ao seu negócio leiteiro.

Financiamento flexível

Principais benefícios

A Lely Finance oferece diversos programas de leasing e

• Pagamentos mensais modestos.

financiamento, pensados para satisfazer suas necessidades

• Benefícios fiscais.

operacionais e de fluxo de caixa. Você pode conseguir um

• Financiamento não incluído no balanço.

financiamento no Lely Center, com a orientação segura e

• Possibilidade de ter sempre a tecnologia mais moderna.

confiável dos nossos especialistas financeiros.

• Financiamento integral.

Leasing financeiro

• Conservar o capital.
• Pagamentos fixos.

Se deseja ser o proprietário do seu equipamento da

• Preservar o crédito.

Lely, mas deseja um modo de distribuir o investimento

• Flexibilidade.

durante um período de tempo maior, escolha um leasing

• Opções de compra e renovação.

financeiro. No fim do contrato, você terá a propriedade
integral do equipamento.

Leasing operacional
Se deseja uma economia de fluxo de caixa significativa e
não quer ser o proprietário do equipamento da Lely, mas
sim, ter a tecnologia mais avançada, escolha um leasing
operacional. Quando o contrato finalizar, você pode
escolhe se quer renová-lo e mudar para o modelo mais
moderno disponível, estender o contrato existente ou
comprar o equipamento que está utilizando.

“Com o leasing financeiro, sei exatamente
qual será o valor da minha restituição
mensal nos próximos dez anos. Os juros
são fixos e não tenho que me preocupar
com as flutuações de preço.”

LELY TAURUS, UMA ALTERNATIVA
ATRAENTE
Os robôs de ordenha Astronaut usados com o certificado
ATUALIZADO

PRONTO PARA
MUITOS ANOS

CERTIFICADO

GARANTIDO

Lely Taurus têm um histórico conhecido, podem ser
atualizados segundo a vontade do novo proprietário e
estão prontos para realizar a ordenha por muitos anos.
Eles são totalmente inspecionados e testados, e têm um
ano de garantia.

34

Sander Bouma, Holanda
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5

6

Uma seleção dos nossos

aperfeiçoamentos

7

8

para a fazenda leiteira moderna
1

2
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1.	Sistema de alimentação automática
Lely Vector.
2	Empurrador de alimento automático
Lely Juno.
3.	Posto do alimentador Lely Cosmix.
4	Limpador de estábulo Lely Discovery.
5	Lely L4C – Light for Cows (Luz para Vacas).
6.	Box de Tratamento Lely.

7.	Box de seleção Lely Grazeway.
8.	Alimentador automatizado de bezerro
Lely Calm.
9. Divisórias para cama
Lely Commodus.
10.	Limpeza automática de casco Lely Walkway.
11.	Escova para vaca Lely Luna.
12.	Linha de equipamento para forragem Lely.

3

9

4

11

10

12
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você
e para sua fazenda?
O que é importante para

Na Lely, sabemos que todas as fazendas leiteiras são diferentes. Sua
fazenda é única, assim como seus objetivos. Mas, embora a pecuária
leiteira moderna seja um negócio complexo, no final, tem que ter leite no
tanque.
Pense sobre sua situação. Imagine como seria sua fazenda no seu potencial
máximo. O Lely Astronaut, agora, pode ser configurado segundo suas
próprias necessidades para alcançar seus objetivos.

Adicione precisão
à reprodução
OPÇÃO DE REPRODUÇÃO

Conheça
suas vacas

Assegure
a saúde do úbere

OPÇÃO DE SAÚDE DA VACA

OPÇÃO DE CONTROLE DO ÚBERE

OPÇÃO DE PRODUZIR MAIS LEITE

Atue com
eficiência na
alimentação

Apoie o manejo
de sua pastagem

OPÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

OPÇÃO DE PASTAGEM

Para controlar sua fazenda, você

Cuide de seu bem mais valioso:

O leite de boa qualidade provém

Aproveitar ao máximo sua

A alimentação é uma das maiores

A pastagem é a forma mais

tem que confiar na reprodução.

suas vacas. Vacas saudáveis

de um úbere saudável. Tenha uma

capacidade de produção envolve

despesas em uma fazenda

natural de alimentar as vacas.

Ganhe mais supervisão para

economizam custos, tempo e

visão correta da saúde do úbere e

uma excelente interação entre a

leiteira. Por isso, alimente

A pastagem tem um impacto

que suas vacas fiquem prenhes.

estimulam a produção de leite.

saiba quando deve tomar medidas.

capacidade do úbere, os dados

cada vaca de acordo com suas

positivo no bem-estar e na

Adicione precisão à reprodução

Controle melhor a saúde das vacas

Elimine as bactérias e evite a

disponíveis e o hardware. E ter

necessidades reais e tenha

saúde das vacas. Suas vacas

e poderá saber quais vacas estão

e tome as decisões certas com

contaminação cruzada antes de cada

a ajuda profissional e dedicada

eficiência na alimentação. Tenha

estarão saudáveis e felizes no

no cio e inseminá-las no momento

sensores avançados e informações

ordenha. Controle a saúde do úbere

no suporte à gestão da fazenda.

a possibilidade de fornecer rações

campo enquanto você controla

certo. Isso vai aumentar a taxa

fáceis de usar. Isso vai garantir

e reduza seus custos.

Aumente a capacidade de seu robô

mais avançadas, mesmo em

totalmente sua produção de leite.

de concepção e economizar

seus lucros.

entre 10-15%, otimize a produção

conjunto com alimentação líquida.

A pastagem é cada vez mais uma

muito tempo.
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Aumente sua
produção de leite

de seu rebanho e tenha mais leite

expectativa da sociedade que

no tanque.

espera ver vacas livres nos campos.

Qual é a importância da reprodução
para você

Qual é a importância da saúde da vaca
para você

Qual é a importância do controle do
úbere para você

Qual é a importância de mais leite
para você

Qual é a importância da
alimentação para você

< sem importância

< sem importância

< sem importância

< sem importância

< sem importância

importante >

importante >

importante >

importante >

Qual é a importância da
pastagem para você

importante >

< sem importância

im p o rta n te >
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Paixão pela fazenda leiteira
A Lely tem um histórico longo e profundo de reconhecimento das necessidades dos fazendeiros modernos.
Nossos produtos são desenvolvidos tendo a vaca como ponto de partida. Nos empenhamos para que ela
sobressaía e, por isso, fornecemos produtos para fazendeiros e fornecedores, da colheita de forragem à
alimentação, alojamento, cuidado, ordenha e fornecimento de energia. Além disso, possuímos conhecimento
específico e experiência em ajudar os fazendeiros a tirar o máximo dos seus equipamentos. Nosso profundo
conhecimento do ciclo completo da fazenda - do pasto ao copo - é inigualável no negócio da agricultura.
Estamos comprometidos com um futuro sustentável, lucrativo e agradável na fazenda.

A Lely cuida do meio ambiente.

Seu distribuidor Lely

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C,Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle,
Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway e Welger são marcas registradas do Grupo Lely. O direito de uso exclusivo
pertence às empresas do Grupo Lely. O uso não autorizado de qualquer marca registrada do Grupo Lely ou o uso de uma marca registrada
que seja confusamente semelhante, ou que seja suscetível de causar confusão com uma marca registrada do Grupo Lely, constituiria uma
violação dos direitos exclusivos do Grupo Lely. Todos os direitos reservados. As informações contidas nesta publicação servem somente como
LHQ.B06416.BR.A

informação e não constituem uma oferta de venda. Determinados produtos podem não estar disponíveis em alguns países e os produtos
fornecidos podem ser diferentes das ilustrações. Nenhuma parte desta publicação pode ser copiada ou publicada, através de impressão,
fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo, sem a autorização prévia e por escrito da Lely Holding S.à r.l. Embora o conteúdo desta
publicação tenha sido reunido com o maior cuidado possível, a Lely não pode ser responsabilizada por nenhum dano que possa causar em
decorrência de erros ou omissões nesta publicação.

www.lely.com

Live Life Lely

