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Size en yakın Lely distribütörü

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 ve Welger Lely Group’a ait tescilli ticari markalardır. Lely, bu ticari markalardaki
tüm haklarını saklı tutar. Lely’nin sahip olduğu ticari markaların yetkisiz olarak kullanımı veya Lely’nin sahip olduğu ticari markalara karışıklık
yaratacak derecede benzeyen veya kafa karışıklığı yaratma ihtimali olan ticari markaların kullanımı Lely’nin haklarının ihlali olarak kabul
edilecektir. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede verilen bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve satış teklifi değildir. Belirli ürünler bazı ülkelerde
bulunmayabilir ve teslim edilen ürünler gösterilenlerden farklı olabilir. Lely Holding S.à r.l’nın yazılı izni olmadan bu belge kısmen veya tamamen
kopyalanamaz ve basım, fotokopi, mikrofilm veya başka yöntemlerle yayımlanamaz. Hazırlanması sırasında gösterilen tüm özene rağmen Lely,
bu belgedeki eksiklik veya hatalardan kaynaklanabilecek zararlar ile ilgili hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
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İşletmenizi geleceğe
Bir tarım girişimcisi olarak, her gün zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Tarım, hızlı nüfus artışına ayak
uydurmak ve rekabet gücü gittikçe artan fiyatlarla gıda sunabilmek için yıllar içerisinde çok büyük
zorluklarla yüzleşmektedir. Bütün bunların, karbon ayak izimizi yarıya düşürerek sürdürülebilir bir şekilde
sağlanması gerekecek.
Lely bünyesinde bizler, hasat makinelerinden süt sağım, yemleme ve ahır ekipmanlarına kadar çeşitli
ürünler sunarak başarılı bir şekilde gelişmenize yardımcı olacak teknik devrimler üzerinde çalışıyoruz.
Bütün gelişmelerimizin başlangıç noktasının ’inekler’ olduğu bu ürünler, iş hacminizi başarılı şekilde
artırmanıza olanak verirken, aynı zamanda hayvanların sağlığını en iyi şekilde korumanıza imkan veriyor.
Yolculuğunuzda Lely ile iş ortaklığı yaparak sürüdeki her bir ineğin yanı sıra, süt kalitesi ve yem/süt dönüşüm
oranını yönetmek için benzersiz bir dizi araçtan faydalanacaksınız.
Tarım toplumları işlerini gelecek nesillere bırakacaklarının tam olarak bilincinde olan girişimcilerden
oluşmaktadır. Lely için de durum aynıdır. Yeni zorlukların başarıyla üstesinden gelebilmek adına,
sahip olduğumuz bilgiyi ve ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.
Gelişmeye devam edin.
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hazırlıyoruz

5

Tarımda sürdürülebilir, karlı ve keyifli bir gelecek
Geçmişimiz, her on yılda bir, tarımdaki çalışma yöntemleri üzerinde ciddi etkisi olan
bir ürünü piyasaya sürmeyi başardığımızı açıkça gösteriyor. Vizyonumuz sürdürülebilir
çiftçiliğin artan önemini vurgularken, müşterilerimizin hem finansal hem de sosyal
refahını iyileştiren ürünler geliştirmeye odaklanmaya devam ediyor.

6

LELY SÜT HAYVANCILIĞI EKİPMANLARI

Vizyonumuz ne anlama geliyor?

maliyetleri dikkate alın! Ürün geliştirmelerimiz

Sürdürülebilir – Gelecek nesiller için çevreyi korumak.

güvenilirlik ve dayanıklılık odaklıdır. Bu sayede, size

Bu, şirket olarak sorumlu bir şekilde hareket etmek,

sınırlı servis ihtiyacının yanı sıra en düşük enerji ve

inekleri ve insanları yaptığımız her şeyde kilit nokta

su tüketimini sağlayan, en yüksek ticari değere sahip

haline getirmek, uzun ömürlü ürünler geliştirmek,

çok çeşitli ürünler sunuyoruz.

enerji kaynaklarından tasarruf etmek ve çiftçiliğin,
enerji kullanımını azaltan bir sektör olarak gelişmesine

Çünkü bize güvenmenizi istiyoruz

yardım etmek anlamına geliyor.

Kullanılan bütün malzemelerin kalitesinin kontrol
edilmesi, üretimin çok önemli bir adımıdır. Bunun

Karlı – Geleneksel çiftçiliğin geliştirilmesi için yenilikçi

yanı sıra, ürünlerimizin büyük kısmı, fabrikadan

ürünler ve konseptler sunmak. Son aşamada gelirlerini

ayrılmadan önce temel operasyonel işlevler için test

artırmak için maliyet tasarrufları, düşürülen maliyetler

edilirler. Pratikte doğru operasyon ve servis; verimli

ve daha yüksek verimlilik yoluyla, müşterilerimizin

ürün geliştirme ve doğru üretim kadar önemlidir.

gelirlerini devam ettirmek ve geliştirmek.

Bu nedenle Lely, servisten sorumlu çalışanlarımızın
eğitimine büyük yatırım yapmaktadır. Sertifikalı

Keyifli – Güvenilir, kullanımı kolay ve tasarımı iyi

servis mühendislerimiz, süt hayvancılığı sektöründe

ürünler geliştirmek. Dayanıklı makineler, rakipsiz

alışılmadık şekilde, günün 24 saati ve haftanın

verimlilik sağlarken, hem müteahhitlere hem de

7 günü hizmetinize hazırdır. Ayrıca sürünüzden

çiftçilere tam anlamıyla zevkli bir çalışma ortamı sunar.

maksimum sonuçları elde etmenize yardımcı

Anahtar kelime ineklerdir

olabilecek çiftlik yönetimi uzmanlarımız mevcuttur.

otomatikleştirilmesine odaklanmaz. İnekler için iyi

Sosyal hayatınızın tadını çıkarma
özgürlüğü

tasarlanmış bir konsept (örn. bir başlangıç noktası)

Ürün gelişimimizin ardındaki motivasyon da bu:

oluşturmak için çaba harcıyoruz. Bu stratejinin

günlük rutin esnasında iş yükünüzü hafifletirken ve

mükemmel bir örneği, Astronaut A4 süt sağım

süt hayvancılığı işlerinizi yeni tutarlılık, ekonomi ve

robotunun ineklere kolay giriş ve çıkış sunan

verimlilik seviyelerine taşırken, hayvan sağlığının

I-flow konseptidir.

yanı sıra çevreye de saygı göstermek. Daha iyi

Lely’nin hedefleri, sadece operasyonların

En düşük maliyetler ile sahip
olmanızı sağlıyoruz

makinelerin daha verimli olmanıza yardımcı
olduğunu anlıyoruz ve rutin faaliyetlerin yerini
güvenilir çözümler aldığında, daha başarılı bir

Bir yatırım düşündüğünüz zaman, ister bir süt sağım

hayatın tadını çıkarmak için daha fazla vaktinizin

robotu ister sarf malzemeleri olsun, lütfen sadece

kalacağını da anlıyoruz.

ilk yatırım maliyetini değil, gelecek yıllardaki bütün
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Süt sağım ekipmanları
Lely 20 yıl önce, 1992 yılında Lely Astronaut süt sağım robotunu piyasaya sürdü. Bu çığır
açan ürün, süt hayvancılığı çiftçileri için 20. yüzyılın en önemli buluşu olarak kabul edildi.
Lely bünyesindeki uzman çalışanlarımızın özel bilgileriyle, müşterilerimizden gelen geri
bildirimleri kullanarak yenilikler yaratmaya devam etmek, etkileyici bir ürün serisiyle
sonuçlandı. Bütün ‘süt sağım ekipmanlarımız’, sağım süreci boyunca bütün temel
faktörlerin iyileştirilmesi için çiftçilere yardım etmek amacıyla geliştirildi.
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LELY ASTRONAUT A4

Tüm süt hayvancılığı çözümlerimizde olduğu gibi, Lely Astronaut A4 süt sağım

Süt Sağım Ekipmanları

Lely Astronaut A4 süt sağım robotu
robotu da net bir başlangıç noktasından geliştirildi: inekler. Sayfa 10.

Lely T4C – İnekler için Zaman – sürü yönetim sistemi

LELY T4C

Bu akıllı sistem, değerli vaktinizi, ilginize gerçekten ihtiyaç duyan inekler için
harcamanıza imkan verir. Sayfa 16.

Lely Grazeway hayvan ayırma kapısı

LELY GRAZEWAY

Lely Grazeway hayvan ayırma kapısı, otlatmanın verimli şekilde gerçekleştirilmesi
için kolay kurulumuyla en basit ve en etkili çözümdür. Sayfa 20.

Lely Nautilus süt soğutma tankı

LELY NAUTILUS

Hiçbir taviz verilmez; ilk süt damlası süt tankına ulaşır ulaşmaz soğutma süreci
başlar. Sayfa 22.

Sağım Hijyeni – iç ve dış temizlik

SAĞIM HĲYENI

Gıda tedarik zincirinin bir parçası olmak büyük bir sorumluluktur. Lely, özellikle
süt sağımı ekipmanları için bir temizlik ürünleri serisi geliştirdi. Sayfa 26.

Bakım – kapsamlı meme bakımı

BAKIM

Yılların deneyimine dayalı, iyi kaliteli meme bakımı ürünleri serisi. Sayfa 30.
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Lely Astronaut A4 süt sağım robotu – süt
sağımının doğal yolu
Süt sağımı, en iyi kalite ve tutarlılıkla gerçekleştirilmesi gereken rutin bir iştir.
Lely Astronaut ile hayal edebileceğiniz en tutarlı ve güvenilir çalışanı işe almış gibi
olacaksınız – ve bu çalışan, yıllarca 7/24 çalışmaya hazır!
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Süt Sağım Ekipmanları

Çiftçinin avantajları
Çiftliğinizin temel işlerinden biri olan süt sağımı, artık Lely Astronaut A4
süt sağım robotu tarafından yapılıyor, böylece sizin, daha iyi bir yaşam
tarzının tadını çıkarmak için zamanınız var. İş gününüzü istediğiniz gibi
organize etmek, daha esnek olabilmenizi sağlayacak ve artık sabit sağım
zamanlarına bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Artık tasarruf ettiğiniz
zamanı, sürünüzü izlemek ve çiftliğinizi daha kazançlı bir işletme haline
getirmek için yapılması gereken işlere ayırabilirsiniz. Yirmi yıllık robotlu
süt sağımı, müşterilerimize ineğin kendi kararlarını vermesine imkan
vermenin, hem konforu hem de verimliliği iyileştirdiğini açıkça gösterdi.
İneklerin dinlenmek, sağılmak ya da beslenmek için kendi seçimlerini
yapması, sürü içerisindeki bütün inekler için maksimum performans
sağlar. Bir Lely Astronaut süt sağım robotunun kurulumundan sonra
ineklerin süt üretiminde %10’dan fazla artış yaygın olarak görülür.
Özellikle düveler, günde daha fazla süt sağımından faydalanırlar. Ahırda
gelişmiş robot teknolojisini kullanan çiftçiler hayvan dostu bir şekilde,

Sizin için özgürlük.

diğer faaliyetler için esneklik (tam süreli eşdeğer) ve iki milyon litreye
varan süt artışı elde ederler.

Neden Lely Astronaut süt sağım robotunu tercih
etmelisiniz?
İneklerinin ahır içinde özgürce hareket etmesine izin veren çiftçiler en
iyi sonuçları elde ederler. İnsanlarda olduğu gibi, inekler de kendilerine
emirler yağdırılmasından hoşlanmaz. Lely’nin serbest sürü hareketi
konsepti sayesinde, inekleriniz gün boyunca Lely Astronaut süt sağım
robotunda yiyebilir ve sağılabilir, bu esnada bütün veriler T4C sürü
yönetim programı kullanılırken tek bir tuşla görüntülenebilir. Eğer
24 saat/haftada 7 gün çalışan bir Lely süt sağım robotunu tercih
ederseniz, çiftlik desteği ağımızda 24 saat/7 gün sunulan destek
hizmetimizle gönül rahatlığının keyfini sürersiniz. Lely, size süt-kg-başına
ödeme temeline dayalı, tam yetkili bir servis sözleşmesi sunabilen tek
kuruluştur. Lely Astronaut robotları, rakiplerinin arasından ayrılarak göze
çarpmaktadır. Dayanıklılık ve kullanım kolaylığı, benzersiz Lely Astronaut
robot kolunun yüksek performansının daima kilit noktasıdır. Ön bakım
ve temizlik prosedürü, robot ünitesi içinde tam özgürlük ve süt sağım

İşin anahtarı ineklerdir.

tekniklerinde devrim niteliğindeki yeniliklerin tümü, piyasada mevcut
olan en gelişmiş süt sağım teknolojisinin kapsamında yer almaktadır:
Lely Astronaut A4. Hem büyük hem de küçük ölçekli süt hayvancılığı
çiftliklerinde uzun yılların getirdiği pratik deneyimi ve mükemmel
sonuçlarla övünüyoruz.

En iyi süt kalitesi sağlanır.
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Lely I-flow konsepti – süt üretimini
artırır

Lely fırçalar – temizlikten daha
fazlası için tasarlandı

Lely Astronaut A4’ün getirdiği devrim niteliğindeki

Fırçalar, memenin üzerinde bulunan kiri ve gübreyi

bir özellik ise, I-flow konsepti adı verilen sağım

temizler. Bu sistem, meme başlıklarının temas

ünitesinin geçiş yolu tasarımıdır. Uygulamalar ve

edebileceği meme uçlarının etrafındaki alanın yanı

araştırmalar, ineklerin küçük dönüşler yapamadığını

sıra, meme altındaki meme ucuna yakın bölgeyi de

göstermektedir. İneğin robot ünitesine düz bir hat

temizleyen tek temizlik sistemidir. Ayrıca fırçalar,

üzerinde yürüyerek girip çıkmasına izin vermek,

hızlı ve en etkili stimülasyonu sağlar, bu da ineğin

ineğin gereksiz yere rahatsız olmasını engeller.

oksitosin hormonunu salgılama gereksinimi

Hayvan dostu tasarım, sürünün geri kalanıyla

açısından önemlidir. Daha iyi stimülasyon bağlantı

sürekli etkileşime olanak verir, böylece gereksiz

süresini, süt akış hızını ve dolayısıyla robot

stresi ortadan kaldırır. Bir yıldan uzun süredir I-flow

kapasitesini iyileştirecektir.

konseptine sahip Lely Astronaut A4 süt sağım
robotunu kullanan çiftçiler, beklentilerini aşan bir
süt üretimi artışı rapor ediyorlar.

Lely Astronaut robot kolu – hem
kas hem beyin gücü!

Lely robot içine girebilen yem
haznesi – ineğin robot ünitesinden
çıkmasını sağlar
Süt sağımından sonra ineğin önündeki yem haznesi
kaldırıldığında, artık hayvanın yolunu kapatan bir

1992 yılından beri Lely, dayanıklı robot kolu

şey olmadığı ve daha fazla beslenemediği için ineğin

konseptini kanıtlamıştır; kol ineğin altında kalır

robottan daha erken çıkması sağlanacaktır. Daha

ve sağım işleminin tamamını kontrol eder. Kolun

hızlı bir çıkış, bir sonraki ineğin daha çabuk girmesini

dayanıklılığı, inek üzerine çıksa dahi hiçbir şekilde

sağlayacaktır. Bu avantaj önemsiz görünebilir, sağım

kolun zarar görmemesini sağlar. Meme başlıklarının

başına beş saniye kazanmak, günde 15 dakika ya da

düşmesi halinde, kap kontamine olmadan birkaç

fazladan bir inekle sonuçlanabilir.

saniye içinde yeniden memelere takılacaktır.
Mümkün olan en hızlı meme başlığı takılmasının
yanı sıra, bütün fonksiyonel parçalar meme
başlıklarına mümkün olduğunca yakın konumda
bulunmaktadır, böylece bütün süt sağım sürecinin
tam kontrolünü de sağlamış oluyoruz.

Lely Astronaut robot kolu
Başarısı kanıtlanmış benzersiz bir konsept olan robot kolu, ineğin
altında kalır ve sağım işleminin tamamını kontrol eder.

I-flow hızlı giriş/hızlı çıkış
Robot ünitesinin I-flow konsepti sayesinde inek, hiç dönüş yapmadan üniteye düz
bir hat üzerinde girer ve çıkar. Bu sayede öğrenme süresi düşen ineğin, işi kolaylaşır
ve verimi artar.
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Lely MQC; yağ ve protein, iletkenlik, süt rengi, meme

İneklerin birbirinden farklı olduğu son derece

gibi temel parametreleri ölçer. Lely MQC-C, her

açıktır. Her inek, en iyi şekilde sağılmak için farklı

sağım esnasında somatik hücre sayısını ölçer. Her bir

ayarlar gerektirir. Lely 4Effect pulsatör, geçtiğimiz

sağımın sonunda, bilgiler doğrudan T4C yönetim

30 yıl içerisinde süt sağım teknolojisinde devrim

sisteminizde hazır bulunur.

çeyreği başına sağım süresi ve ölü sağım zamanı

Milking
Süt
Sağım
equipment
Ekipmanları

Lely 4Effect pulsatör– her meme
çeyreğine özel muamele

niteliğindeki ilk yenilik olmuştur, çünkü vakum
ve pulsasyon ayarları her meme çeyreğine göre

Lely, standart bir yağ ve protein ölçüm sistemi sunan

ayarlanabilir. Böylece her bir inek özel bir şekilde

ilk kuruluştur. Her sağım, yağ, protein ve laktoz

muamele görür ve dolayısıyla ‘ineğe özel sağım’

analiz edilerek sürünüzün performansını izlemenize

mümkün olur. Bu etki, robot kolu içerisinde güvenli

olanak tanınır. Sonuç olarak daha sağlıklı inekler

şekilde gizlenmiş ve memeye mümkün olduğunca

ortaya çıkar, bu da maksimum verimlilik ve daha

yakın konumlandırılmış olan pulsasyon sisteminin

düşük veteriner masrafları sayesinde, daha düşük

konumu tarafından iyileştirilir. Bu şekilde her meme

maliyetler demektir.

çeyreğine göre ideal süt akış hızı, daha kısa sağım
süreleri, meme başına daha az ölü sağım zamanı ve
robot kapasitesinde bir artış elde edilir.

Lely MQC ve Lely MQC-C – bir bilgi
akışı olarak süt
Hayvanların refahı ve mükemmel süt kalitesi, robotik
süt sağımının başarılı olmasının anahtarlarıdır.
Süt kalitesindeki değişimlerden ne kadar fazla
bilgi alabilirsek, süt hayvancılığı çiftçilerinin olası
problemleri olan inekleri tespit etmesi de o kadar
kolay olur. Bu nedenle Lely, işin başından beri süt
kalitesinin ölçümü üzerinde çalışmaya başladı ve
şirket, dünyanın dört bir yanındaki çiftçilere bu
üstün teknolojiyi sunarak lider bir üretici olarak
konumunu korudu.

İdeal fırça temizliği
Sağılan her inekten sonra klorsuz bir deterjanla yıkanan ve çapraz
kontaminasyonu önleyen ’tek’ sağım öncesi temizlik sistemi.

Bir bilgi akışı olarak süt
Lely MQC, her meme çeyreği için aşağıdaki temel parametreleri ölçer:
• Süt rengi
• İletkenlik
• Sağım süresi
• Başarısız sağım süresi
• Meme çeyreği başına sağım hızı
• Sıcaklık
• Yağ ve protein
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Lely T4C sürü yönetim programı –
inekleriniz için zaman

Marsh – genişletilmiş risk yönetimi

Lely T4C, sürünüzün yönetimi için olmazsa olmaz

ya da harici faktörlerden doğan hasar ve kayıp

bir araçtır. Bilgiler size kesin yönetim bilgileri olarak

riskinden etkilenir. Pahalı tamirler gibi bazı küçük

sunulur. T4C’nin sunduğu diğer avantajlar arasında

işlemlerin ciddi sonuçları olabilir. Standart bir

ise sürü performansınızı iyileştirmek için DLM

sigorta, maruz kalabileceğiniz bütün masrafları

(dinamik yemleme/sağım modülü) ve RM (Üreme

kapsamaz. Bu nedenle, özellikle Lely Astronaut

Modülü) kullanabilme olanakları yer alır. Her iki

süt sağım robotu kullanıcıları için özel bir sigorta

program da piyasada eşsizdir! Daha fazla bilgi için,

geliştirilmiştir. Bütün riskleri kapsayan bu sigorta,

bkz. sayfa 16-18.

en sık karşılaşılan riskleri kapsayan çeşitli sigortaların

Bütün süt hayvancılığı çiftçileri, teknik hatalardan

bir birleşimini içerir.

İnekler için Zaman (Lely T4C), verileri size kesin ve hızlı yönetim bilgileri
olarak sunar.
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Merkezi Ünite ölçüleri:

• Yükseklik: 237 cm (93,31 inç).

• Yükseklik: 206 cm (81,10 inç).

• Uzunluk: 334 cm (131,50 inç).

• Uzunluk: 123 cm (48,43 inç).

• Genişlik: 227 cm (89,37 inç).

• Genişlik: 102 cm (40,16 inç).

Süt Sağım Ekipmanları

Robot Ünitesi ölçüleri:

• Ağırlık: yaklaşık 320 kg (705,5 lb).

- Açılmış kol: yaklaşık 198 cm (77,95 inç).
- Toplanmış kol: yaklaşık 180 cm (70,87 inç).
• Ağırlık: yaklaşık 650 kg (1.433 lb).

650 kg

320 kg

206 cm

237 cm

102 cm

123 cm

334 cm
227 cm

Temel faydalar
• Daha az stres ve daha yüksek süt
üretimi için I-flow konsepti.
• Süt hayvancılığı çiftliğinizi yönetme
esnekliği.
• Sosyal hayatınızın keyfini çıkarma
özgürlüğü.
• İş gücünüzün en verimli şekilde
kullanımı.
• İnekleriniz için özgürlük.
• Artan üretim.
• Sağlam bir yatırım.
• Mevcut olan en gelişmiş teknik.

Kullanıcı yorumları:
“Gerçek anlamıyla sürüdeki her ineği
izleyebiliyor olmak bana gerçek bir
gönül rahatlığı veriyor.” Hollanda
“İneklerimiz Lely Astronaut süt sağım
robotuna benden daha çabuk alıştı!
Süt üretimi arttı ve sürümüz daha
öncesine göre fark edilecek derecede
daha sakin.”
Fransa
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Lely T4C sürü yönetim programı –
sürünüzün kontrolü sizin elinizde
Sürü yönetimi yazılımı Lely T4C, sürünüzü zaman açısından verimli bir şekilde yönetmeniz
için ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgileri sunar. Lely Astronaut süt sağım robotunuza,
Lely Vector yemleme robotunuza ve diğer Lely ekipmanlarınıza tek bir programla
bağlanır. Bütün çiftliğinizi tek bir noktadan yönetirsiniz. İnekler için Zaman (Lely T4C),
istisnalı yönetimi kolaylaştırıyor.
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vardır. Kızgınlık (östrus) dönemindeki ineklerin

süt sağımını yöneten bir programdan çok daha

güvenilir şekilde tespit edilmesi, sürülerde başarılı

fazlasıdır, dolayısıyla sürü yönetiminiz için de kilit

tohumlamanın kilit faktörüdür ve genel olarak

konumda bulunur. Lely T4C’nin gerçekleşen her süt

süt hayvancılığı çiftliklerinin çoğunda üremenin

sağımı hakkında bilgi sağlamasının yanı sıra, aynı

gelişmesi için en önemli faktör olarak kabul edilir.

zamanda yem, üreme ve otlatma yönetiminin de
merkezidir.

Üreme Modülü – performansı
izleyin

Lely Grazeway hayvan ayırma kapısıyla birlikte,

Sürünün doğurganlık durumu, Lely T4C’deki özel

ineklerinizin rotasını kolayca kontrol ederken,

Üreme Modülü aracılığıyla izlenebilir. Bu modül,

otlatmayı süt sağım robotuyla birleştirebilirsiniz.

tohumlama durumunu ve geçmişteki sonuçları

Entegre edilmiş kızgınlık tespiti ve üreme

gösterir. Bu şekilde sürünün üremesini yönetebilir ve

modülümüzle artık üreme yönetimi çok kolay.

geliştirilmesi gereken noktaları kolayca bulabilirsiniz.

Süt Sağım Ekipmanları

Lely T4C sürü yönetim programı, çiftliğinizdeki

Yeni Lely Vector yemleme robotuyla, hem
konsantre yemler hem de kaba yemlerin yönetimi

İneğin faaliyetlerine ve oluşturulan geçmişe bağlı

iyileştirilebilir. Karşılaştırma(benchmark) seçeneği,

olarak, kızgınlık otomatik olarak kaydedilir. Bir inek,

sürünüzün performansı açısından kendinizi dünyanın

döllenmeden sonra kızgınlık faaliyetinde net bir

dört bir yanındaki diğer Lely çiftçileriyle karşılaştırma

artışın olmamasıyla otomatik olarak gebe şeklinde

fırsatı verir. Kullanıcı dostu pano sayesinde,

işaretlenir. Artık veterinerin yapacağı gebelik

sürünüzün performansına ilişkin genel bilgileri bir

kontrollerine gerek yok. Bu da hem zamandan hem

bakışta görürsünüz. Buradan kolayca aşağıdaki

paradan tasarruf sağlar.

ayrıntılara yakından bakabilirsiniz. Doğumdan ineğin
çiftliği terk ettiği güne kadar her olay, Lely T4C

Yerinde yönetim

yönetim programında saklanır.

E-Link Manager, sürünüzü süt sağım robotunda

Doğurganlık – ineğin kızgınlık
döngüsünü izleyin

yönetmek için size Lely T4C bilgilerinin bir özetini
sunar. Ayrıca Lely, herhangi bir yerde ve herhangi bir
zamanda, ahırın içinde ya da dışında verileri T4C’ye

Doğurganlık, zaman alan bir süreçtir ve bir çiftliğin

girmek için bir PDA modülü kullanma imkanını

ekonomik sonuçları üzerinde büyük bir etkisi

sunar.

Kullanıcı yorumları:

Temel faydalar

“Qwes tasmaları sayesinde kızgınlık tespiti ve sağlık durumu

• Doğru zamanda döllenme.

izlemeye kendi gözlerimden daha çok güveniyorum.”

• İdeal üreme.

Danimarka

• Buzağılama aralığını düşürme.
• Potansiyel sağlık problemlerine ilişkin en erken işaretler.
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Lely Qwes sağlık ve kızgınlık
izleme tasmaları– bilginin gücü

Dinamik yemleme

Lely, sağlık sorunlarını ve kızgınlığı mümkün olan

verimliliği sayesinde yem masraflarınızı düşürme

en erken aşamada belirlemek için benzersiz bir araç

fırsatı sunar. Opsiyonel dinamik yemleme modülüyle

geliştirdi. Lely Qwes tasma sistemleri, ineğin kızgınlık

(DLM) sistem, ideal maliyet avantaj oranına göre

ve sağlık durumunun 7/24 izlenmesi için benzersiz

inek başına yem payını otomatik olarak değiştirir.

kesin bilgiler sunar.

Kazançlarınızı maksimuma çıkarmanıza olanak veren

İnek aktivitelerinin kesin ölçümleri
Lely Qwes-H tasma sistemi, ineklerin boynuna

Lely T4C sürü yönetim programı, daha yüksek yem

benzersiz kaynaklardan faydalanın; artık önemli
olan ineklerin en fazla sütü üretmesi değil, en iyi
ekonomik sonuçların elde edilmesidir.

takılan inek tanıma ve faaliyet sensörüdür. Aktivite
seviyeleri, sadece adımlar yerine hareket süresini

Dinamik yemleme, bir hayvanın süt verimi

ve yoğunluğunu da ölçen gelişmiş bir hız sensörü

kapsamında belirli bir konsantre yem miktarına nasıl

tarafından ölçülür. Lely Qwes-HR, ineğin sağlığının

yanıt verdiğini kaydederek bir hayvanın bireysel

erken habercisi olan, geviş getirme faaliyetini

yem verimliliğini kullanır. Ayrıca sütün getirisini

ölçerek daha fazla işlevsellik sağlar. Her iki sistem de

(kg olarak süt ve katı maddeler), konsantre yemlerin

ineklerin aktivitelerini iki saatlik periyotlar halinde

maliyetlerini, kaba yemlerin ve kuru madde alımının

izler ve böylece her ineğin davranışı üzerinde son

maliyetlerini de göz önünde bulunduran sistem,

derece kesin yüksek çözünürlüklü bir görüntü sunar.

ekonomik şekilde kazançların maksimuma çıkarıldığı

Tasma, kayışla ineğin boynunun üst kısmına takılır

ideal konsantre yem miktarını arar.

ve yanlış hareketleri önleyen ve tasmayı mekanik
hasarlara karşı koruyan bir ağırlığa sahiptir. Kayış

Dinamik sağım

ve toka, gerekli olması halinde inekler arasında

Dinamik sağım, ineklerin gerektiğinde daha sık ve

tasmaların kolayca aktarılmasına imkan vermek

mümkün olduğunda daha az sağılmasına imkan

üzere rahat takma ve çıkarma için tasarlanmıştır.

verir. İki süt sağımı arasındaki aralığı artırarak ya da

Lely Qwes-HR tasma; bir hareket sensörü, özel

azaltarak ve bir sonraki sağımda süt verimini ölçerek,

olarak ayarlanmış geviş getirme mikrofonu, bir

sürekli olarak her inek için en iyi aralık tespit edilir.

mikro işlemci ve hafızadan oluşur. Tasma, genel

Bu hesaplama, günde minimum ve maksimum sayıda

faaliyet indeksini kaydeder ve geviş getirme süresini

sağıma izin veren belirli sınırlar dahilinde gerçekleşir.

hesaplamak için ses sinyallerini analiz eder.

Ayrıca sağım hızı, sağım başına bakım süresi ve sütün
getirisi (kg olarak süt ve katı maddeler) göz önünde

Tasma, döllenmeyi doğru zamanda

bulundurularak, robot verimi ve böylece robot

gerçekleştirmenize imkan veren bir faaliyet indeksi

başına mali dönüş yükseltilir.

oluşturur. Böylece üreme iyileştirilir, buzağılama
aralığı minimuma düşer ve tohumlama maliyetleri

Karşılaştırın ve geliştirin

ciddi oranda azalır.

T4C kapsamındaki karşılaştırma(benchmark)
özelliği, size kendi sonuçlarınızı dünyanın dört

Geviş getirme değişiklikleri, potansiyel problemler

bir tarafındaki ve Lely Center bölgenizdeki diğer

hakkında uyarı sunabilecek en erken işaretlerdir.

çiftçilerin sonuçlarıyla ve ülkenizdeki ortalamayla

Bir çiftçi potansiyel bir sağlık problemi konusunda

karşılaştırabilme fırsatı sunar. Çiftliğinizin nasıl bir

ne kadar erken bilgi sahibi olabilirse, problemle

performans sergilediğini ve diğer çiftçilerin nasıl

başa çıkmak o kadar masrafsız olacaktır. Ayrıca bir

daha iyi sonuçlar elde edebildiğini karşılaştırmanın

ineğin performansı ve genel sürü iştahı da ölçülebilir.

gerçek yolu – sizi gelişime yönlendiren gerçek bir

Geviş getirme faaliyeti, veteriner tedavisinin etkinliği

yardımcı.

konusunda eşsiz bilgiler sağlayabilir. Bunun yanı
sıra, sistem sıklıkla şüphe edilen hastalıkların ve
potansiyel sakatlıkların erken işareti olan düşük
faaliyete sahip inekler için de otomatik olarak
uyarı verir.
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Süt Sağım Ekipmanları
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Lely Grazeway hayvan ayırma kapısı –
ineklerinize seçim sunar
Otlatma ve otomatik süt sağımı, el ele yürüyor. Lely, inekleri dışarı çıkmaya teşvik
etmeyi seviyor, bu yüzden sizin için otlatmayı verimli şekilde yapabilmenizi sağlayan,
Lely Grazeway hayvan ayırma kapısını geliştirdik.

20
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Temel faydalar

Lely Grazeway hayvan ayırma kapısı, size otomatik süt sağımını ideal
otlatmayla birleştirme fırsatını sunuyor. İnek otlak alana gitmeden

• Verimli otlatma yönetimi.

önce Grazeway’de tanınır ve hala sağılmasının gerekip gerekmediği ya

• Pnömatik çalışma.

da otlamak için dışarı salınıp salınmayacağı belirlenir. Grazeway size

• İkili kapı sistemi.

otlatmanın tam kontrolünü veriyor.

Süt Sağım Ekipmanları

Seçme özgürlüğü

Robotlu ideal otlatma
Lely Grazeway, ineklerin otlamaya gittiği yere, ahırın çıkış noktasının
sonuna kurulur. Açık ayırma kapısına girerken inek, boynundaki ya
da bacağındaki tasma tarafından tanınır. Lely Grazeway’den gerçek
anlamda esnek bir otlatma aracı olarak yararlanmak için seçim kriterleri,
Lely T4C yönetim programı aracılığıyla belirlenir.

Teknik özellikler

Otlakta otlatma
A-B otlatma: Lely Grazeway, size zaman bağlantılı bir programa göre
farklı otlaklar seçme kolaylığını sunar. İnekler belirlenen bir süreden

Ayırma

sonra otomatik olarak sonraki otlağa gönderilir.

yönlerinin

3

miktarı

Kurulması ve kullanılması kolay

Tanıma

İkili kapı sistemi sayesinde inekler, birbirlerini yakın mesafeden takip
ederken bile daima doğru yere yönlendirilir. Galvaniz hayvan ayırma
kapısı, tıpkı Lely Astronaut süt sağım robotunda olduğu gibi, pnömatik
olarak işletilen bir sistemdir. Lely Grazeway, süt sağım robotuyla aynı
kompresör ve kumanda cihazıyla uyumludur. Otlatma seçiminin yanı sıra,

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

Otlatma sistemleri

otlakta otlatma,
%100 otlatma

Pnömatik seçim sistemi

Lely Grazeway, ahır içerisinde ineğin seçilmesi için de kullanılır. Burada
robottan uzak farklı konumlarda özel üretim grupları seçebilir ya da
özel bakımlar gerektiren inekleri seçebilir. Lely Grazeway hayvan ayırma
kapısı, hızlı kurulumuyla en basit ve en etkili çözümdür.

Farklı otlakların seçimi, örn. A-B otlatma sistemi.

A1

A2

A3

B1

B2

B3
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Lely Nautilus süt soğutma tankı – çünkü iyi
süt kalitesi sizin için önemli
Nautilus süt soğutma tankları, Lely Astronaut süt sağım robotu sistemiyle birlikte kullanılmak
için özel olarak tasarlanmıştır. Nautilus son derece güvenilirdir, temizlenmesi kolaydır ve
kullanımı ekonomiktir. Hepsinden önemlisi, ineğin sağılmasından sütün depolanmasına
ve soğutulmasına kadar bütün süreci tek bir entegre sistem içerisinde izlemek ve kolayca
kontrol etmek, böylece maksimum güvenliği sağlamak için kesin çözümü sunar.
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Süt Sağım Ekipmanları

İlk damladan itibaren soğutma

malzemelerin kullanıldığı açıkça görülmektedir.

Lely Nautilus süt soğutma tanklarıyla, iyi kaliteli süt

360° dönen püskürtme başlıkları, piyasada eşsizdir

için temel faktörler olan gelişmiş güvenilirliği ve

ve piyasanın en iyisidir. Lely çevreye önem verdiği

hijyeni sunuyoruz. Lely Nautilus, Lely Astronaut süt

için, mevcut olan en iyi soğutucu olan soğutma gazı

sağım robotu sistemiyle birlikte kullanılmak için özel

R134 kullanılır. Evoporatörün kaynaklanmış halkaları

olarak tasarlanmıştır.

sayesinde, evoporatörün kullanım ömrü daha uzun

Çok kısa çalışmama süresi
Tankın temizlenmesi için robotun çalışmama süresi
en minimuma indirilir. Esnek temizlik sistemi, size

olur ve soğutma gazının akışı iyileştirilir. Ayrıca
düşük elektrik ve su tüketimi, Nautilus süt soğutma
tankının çalışmasını ekonomik hale getirmektedir.

garantili üstün hijyen sunar. Akıllı ayrıntı: temizlikten

Her şey kontrol altında

sonra süt tankı soğutma sürecini otomatik olarak

Nautilus tankta kullanımı kolay sadece bir

başlatacaktır.

kontrol sistemi bulunur. Kontrol ünitesi;

Kaliteden taviz verilmez

deponun temizlenmesini, sütün soğutulmasını ve
çalkalanmasını kontrol ederek Lely Nautilus süt

Kaliteden hiçbir taviz verilmez; ilk süt damlası süt

soğutma tankını düzenler ve izler. Cep telefonunuz

tankına ulaşır ulaşmaz soğutma süreci başlar ve

süt kalitesini doğrudan denetler. Ayrıca süt soğutma

buz oluşumu engellenir. Nautilus tankının soğutma

tankı Lely’nin T4C yönetim programına entegre

kapasitesi, depo içinde yer alan sütün hacmine

edildiği için, izleme amacıyla soğutma ve temizleme

göre ayarlanır. Nautilus tankı için sadece en iyi

sıcaklıklarıyla ilgili geçmiş verilerini depolar.

Kullanıcı yorumları:
“Lely süt sağım robotuyla en iyi soğutma ve iletişim.”
İsveç
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Teknik özellikler
Lely Nautilus süt soğutma tankları,

• Temizlik suyu için ısıtıcı.

4.000 ile 30.000 litre arasındaki

• Manuel süt hacmi ölçümü.

boyutlarda mevcuttur. 4.000 ile

• Soğutma gazı ve ısıtma suyu için ısı

8.000 litre arasındaki modeller,

geri kazanımı sistemi.

entegre ya da ayrı soğutma
üniteleriyle birlikte satışa sunulur.

İyi süt kalitesi ve ekonomik çalışmak

Daha büyük süt soğutma tankları,

için, tankın ve soğutma ünitesinin

ayrı soğutmayla birlikte sunulur.

boyutunun uygun seçilmesi çok
önemlidir, daha fazla bilgi için lütfen

Lely Nautilus süt soğutma tankınızı

bölgenizdeki Lely Center ile iletişime

daha fazla özelleştirmek için şu

geçin.

özellikler de mevcuttur:

Temel faydalar
• Tanktan cep telefonuna iletişim.

• Çevre dostu.

• Temizlikten sonra süt tankının

• Geçmiş verilerini izleyebilme.

otomatik olarak çalıştırılması.
• Hacme göre ayarlanan soğutma.
• Benzersiz püskürtme başlığı sayesinde
mükemmel temizlik.
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• Son derece ekonomik.
• Kullanımı kolay.
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Süt Sağım Ekipmanları

Özellikle Lely Nautilus süt soğutma tankının
en iyi şekilde temizlenmesi için, iki ürün
geliştirilmiştir:

• RECA Alkali* süt tankları için güçlü bir klorlu alkalik temizleyici
ve dezenfeksiyon maddesidir. Yağ ve protein kalıntılarının
giderilmesinde çok etkilidir. En iyi sonuçlar için RECA Alkali
ürününün RECA Asit ürünüyle beraber kullanılmasını tavsiye
ediyoruz.
• RECA Asit* süt tankları için güçlü bir asidik temizleyicidir. RECA
Asit, kireç ve süt kalıntılarını giderir. En iyi temizlik sonuçları için
RECA Asit ürününün RECA Alkali ürünüyle beraber kullanılmasını
tavsiye ediyoruz.
*) Uyarı: Bu ürünü Lely Astronaut süt sağım robotunda kullanmayın.
**) Reca ürünleri bütün piyasalarda mevcut değildir.
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Sağım Hijyeni – hem iç hem de dış temizlik
Gıda zincirinin bir parçası olmak büyük bir sorumluluktur ve bunun için temiz bir
ortam sağlamak bir zorunluluktur. Lely Astri ve Lely Essentials serisi; Astronaut süt
sağım robotunun iyi dengelenmiş sistemiyle sorunsuz bir biçimde birleşen güvenilir ve
özel çözümlere dayalıdır. Bütün ürün serisi, gıda güvenliği ve çevre düzenlemelerine
uygundur. Bütün ürünler, uluslararası biyolojik çözünürlük standartlarına uymaktadır.
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Yeni bir Lely Astronaut süt sağım robotunu

serisinin bütün temizlik maddeleri, Lely tarafından
bütünüyle test edilmiş ve onaylanmıştır.

devreye alırken, servis teknisyeni süreç içerisindeki

Temiz göstergesi

ürünlerinizi yapılandırır. Lely Astronaut süt sağım

Lely Astronaut süt sağım robotu, alkali ya da asidin

robotu, her gün, ikisi alkali ve biri asitle* olmak

bulunduğu kimyasal bidon boşalır boşalmaz bir

üzere üç otomatik temizlik işlemi gerçekleştirir.

alarm oluşturur. Lely, bütün teknik özelliklere ve

Her iki ürün de süt ürünleri çiftliklerinde bütün atık

geçerli mevzuata uygun olduğu ve hijyen kalitesini

su sistemleri için kullanılabilir.

maksimum seviyede tuttuğu için Lely Astri serisini

Süt Sağım Ekipmanları

Lely Astronaut otomatik temizlik
döngüsü

tavsiye etmektedir.

Lely Nautilus otomatik temizlik
döngüsü

(Lely Astronaut süt sağım robotunda klor veya fosforik asit ya da
sitrik asit dışındaki diğer asit ürünlerini kullanmayın.)

RECA Alkali ve RECA Asit, (Lely Nautilus) süt
soğutma tankı için özel olarak geliştirilmiştir.
Temizlik ürünlerini Lely’nin talimatlarına göre
kullanmanız önemlidir*. Şüpheye düştüğünüz
zaman, Lely danışmanınızla iletişime geçin. Lely Astri

Lely fırça temizleyicileri
Lely Astri-L ve Lely Astri-Fırça temizleyicileri, fırçaların ve silindirlerin
üzerindeki mikrobiyolojik etkinin temizlenmesi ve giderilmesi için
özel olarak geliştirilmiştir. Ürün, fırçaların içine tamamen işleyen
özel uçucu maddeler sayesinde kısa zamanda son derece aktif hale
gelir. Ürün robotta ya da fırçalarda hasara neden olmaz.
Lely Astri-L, arkasında herhangi bir zararlı kalıntı bırakmaz
(içerikleri FDA tarafından onaylanmıştır) ve tavsiye edilen yoğunluk
kullanıldığı sürece, memelerde tahrişe neden olmaz.
Fırçalar, her bir sağım sonrası Astri-L ile temizlenir. Bu şekilde
kontaminasyondan korunma ve süt kalitesinde en iyi sonuçlar elde
edilir. Böylece hayvan sağlığı ve sütteki bakteri sayımının kontrolü
desteklenir.
Lely Astri-L, 22 kg kapasiteye sahip, kolayca farkedilebilen yeşil
konteynerler içerisinde sunulur.
(Lely Astri-L fırça dezenfektanı, bütün piyasalarda mevcut değildir.)

Lely Industries N.V., Lely’nin talimatlarını karşılamayan diğer
temizlik ürünlerinin kullanılmasından kaynaklanan herhangi
bir hasar ya da zarardan sorumlu değildir ve bunları herhangi
bir garanti kapsamına almaz.
Lely Astri ürünlerinin güvenlik bilgi formları ve Lely
teknik özellikleri, www.lely.com adresinde mevcuttur.

Kullanıcı yorumları:
“Gerçek bir avantaj: servis yetkilileri her zaman
vaktinde geliyor ve ürünlerim her zaman hazır
oluyor. Sonuç olarak: her şey ulaşılabilir ve güvenilir.”
Hollanda
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Lely Essentials Köpük Alkali ve Lely Köpük Ünitesi
Lely Köpük Ünitesi, süt hayvancılığı çiftliklerinde temizlik işlemleri için geliştirilen
güçlü ve kompakt bir köpük sistemidir. Lely Köpük Ünitesi, herhangi bir oda
ya da robot alanına hemen kurulabilir ve kullanımı kolaydır. Skalayı kullanarak
deterjanın yoğunluğunu ayarlamak kolaydır. Dolayısıyla her kontaminasyon ve
yüzey tipi için uygun yoğunluğun seçilmesi mümkündür. Kullanımdan sonra
Lely Köpük Ünitesinin temiz suyla durulanması mümkündür.
Lely Köpük Ünitesi; kırmızı bir köpük hortumu, güçlü bir köpük başlığı ve
deterjan emme borusuyla beraber (filtre ve kapağıyla birlikte) sunulur. Lely
Köpük Ünitesi, örneğin odalardaki/robot alanlarındaki (süt sağımı amaçlı)
duvarların, zeminlerin ve Lely Astronaut süt sağım robotunun ya da diğer süt
sağım ekipmanlarının dış kısımlarının temizlenmesi için uygundur. Kırmızı köpük
hortumu 20 metrelik uzunluğa sahiptir, bu nedenle çeşitli alanlara ulaşmak
mümkündür. Kullanım esnasında deterjan, şeffaf emme borusuyla sürekli olarak
kullanıma hazırlanır ve seçilen yoğunlukta musluk suyuyla karıştırılır. Lely Köpük
Ünitesi, yüzeyde uzun süre kalan, kalın ve güçlü bir köpük yaratır. Lely Köpük
Ünitesi, sadece suyun basıncını kullanan düşük basınçlı bir temizleyicidir.
Lely Essential Köpük, güvenli ve etkili temizlik için geliştirilen bir deterjandır.
Süt sağım robotu yüzeyinin ve odaların etkili temizlenmesi için geliştirilmiştir.
Lely Essentials Köpük Alkali, protein ve yağ kalıntılarının giderilmesinde etkilidir.
Ekstra yüzey aktif maddeleri, kire tamamen nüfuz edilmesiyle etkili temas süresi
ve temizlik kolaylığı sunar. Deterjan hoş bir limon kokusuna sahiptir ve biyolojik
olarak çözünebilir. Bu ürün, Lely Köpük Ünitesinde kullanılabilir. Lely robotunun
yüksek basınçla temizlenmesi tavsiye edilmez. Ürünü uygularken, çok iyi
yapışma özelliğine sahip, güçlü bir köpük üretilir. Bu da daha iyi temizlik sağlar
çünkü köpük kire daha uzun süre yapışır.
Lely Essentials Köpük, 22 kg’lık kutularda sunulur.
(Lely Essentials Köpük Alkali, bütün piyasalarda mevcut değildir.)

Lely Peroksit testi
Lely Peroksit testi, Lely fırçaları üzerinde Lely Astri-L’nin ya da
Lely Astri-Fırça’nın yoğunluğunu ölçmek için geliştirilmiştir. Bu işlem,
doğru yoğunluğun kullanıldığından emin olmak için yapılır.
Lely Peroksit testi, 100 test çubuğu içeren bir tüp içerisinde sunulur.

Lely Astri-Cell
Lely Astri-Cell, Astronaut süt sağım robotunun MQC-C sensör sistemi
aracılığıyla sütteki somatik hücre sayısının ölçülmesini amaçlayan bir sıvıdır.
Bu sensör sistemi, her sağımda somatik hücre sayısını (SCC) ölçer. MQC-C
kapsamındaki test, Kaliforniya Mastitis Testi olarak bilinen CMT test
yönteminin bilgilerine dayalıdır. Lely Astri-Cell’i MQC sistemine eklemek,
sütün somatik hücre sayısı konusunda kesin bilgiler sunar ve böylece süt
kalitesi ve meme sağlığına ilişkin bir gösterge sağlar. Ürün, özenle seçilmiş
ve geliştirilmiş, benzersiz özelliklere sahip kapiler bir madde içerir ve
lökositlerin (beyaz kan hücrelerinin) hücre duvarlarıyla güvenilir bir kimyasal
reaksiyon sağlar.
Lely Astri-Cell, konsantre ürün şeklinde sunulur (1 litre).
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Bu işlem, Lely Astronaut süt sağım robotunun kalbi olan Lely MQC’nin
(Süt Kalite Kontrolü) korozyonuna ve soyulmasına karşı çok önemlidir.
Tortular, ölçüm değişimlerine ve yanlış yorumlamalara neden olacaktır.
Lely Astri-Cid, lastik contalar ve silikon üzerinde negatif bir etkiye sahip
değildir; bunun yanı sıra, bakteri sayımını düşürmek için olağanüstü
özelliklere sahiptir.

Süt Sağım Ekipmanları

Lely Astri-Cid asidik temizleyici
Lely Astri-Cid, Lely Astronaut süt sağım robotunun ana temizlik süreci
için özel olarak geliştirilmiş, fosforik ve sitrik asit temelli, konsantre
bir sıvı temizlik maddesidir. Ürün; kireç ve süt kalıntıları gibi inorganik
kirlerin temizlenmesi için özel ve son derece aktif asitlerden oluşur.

Lely Astri-Cid, 24 kg kapasiteye sahip, kolayca farkedilebilen kırmızı
konteynerler içerisinde sunulur.
Lely Industries N.V., Lely’nin talimatlarını karşılamayan diğer
temizlik ürünlerinin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir
hasar ya da zarardan sorumlu değildir ve bunları herhangi bir
garanti kapsamına almaz.
Lely Astri ürünlerinin güvenlik bilgi formları ve Lely teknik
özellikleri, www.lely.com adresinde mevcuttur.

Lely Astri-Lin temizlik maddesi
Lely Astri-Lin, Lely Astronaut süt sağım robotunun ana temizlik süreci için
özel olarak geliştirilmiş, alkali temelli, konsantre, klorsuz ve sıvı bir ısı temizlik
maddesidir. Bu ürün, süt yağının yanı sıra, proteinin de temizlenmesi için
olağanüstü temizlik özelliklerine sahiptir. Bu temizlik maddesi, Lely Astronaut
süt sağım robotu için geniş kapsamlı olarak test edilmiştir ve makineye zarar
vermez.
Bu ürünün temel avantajı, klorsuz olmasıdır. Klor (gaz) içeren ürünler, paslanmaz
çelikte hasarın yanı sıra, Lely Astronaut süt sağım robotunun kritik parçalarında
korozyona da neden olurlar. Testler korozyonun kritik parçalarda hasara ve
sonuç olarak sızıntılara neden olduğunu göstermiştir.
• Lely Astri-Lin, klorsuz bir üründür.
• Lely Astri-Lin, çok yüksek bir pH değerine sahiptir ve dolayısıyla çok etkin
temizlik sağlar.
Lely Astri-Lin, 25 kg deterjan içeren ve kolayca farkedilebilen mavi kutularda
temin edilir.
Lely Industries N.V., Lely’nin talimatlarını karşılamayan diğer temizlik
ürünlerinin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir hasar ya da
zarardan sorumlu değildir ve bunları herhangi bir garanti kapsamına almaz.
Astri ürünlerinin güvenlik bilgi formları ve Lely teknik özellikleri,
www.lely.com adresinde mevcuttur.

Lely Astri-TDS lazer lensi temizleyici
Lely Astri-TDS, elektronik lenslerin yanı sıra, Lely Astronaut süt sağım robotunun
lazer detektörünün kapaklarının da temizlenmesi için asit bazlı bir sıvı temizlik
maddesidir. Lazerin lensinin temizlenmemesi halinde, memelerin tespit edilmesi
daha uzun zaman alır, bu da Lely Astronaut süt sağım robotunun verimini
düşürür. Lely Astri-TDS, lazer lenslerindeki kireçli su, idrar, süt kalıntıları ve
demir artıklarını giderir. Bu ürün, robotun özel malzemesinin yanı sıra, organik
kalıntılar üzerinde de geniş kapsamlı şekilde test edilmiştir.
Lely Astri-TDS, 1 litrelik şişelerde sunulmaktadır.
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Bakım – kapsamlı meme bakımı
Bakım, uzun yılların deneyimine dayalı, çok çeşitli yüksek sınıf meme bakımı ürünleri
anlamına gelmektedir. Lely Center, sürünüzde iyi bir meme sağlığı sağlanması için sizin
durumunuza uygun en iyi meme spreyi konusunda size tavsiyede bulunmaktan mutluluk
duyacaktır. Lely, iş ortaklarıyla birlikte, Lely Astronaut süt sağım robotu için kullanılabilen
ve çiftliğinizin koşullarına uyan özel meme spreyi ürünleri geliştirmiştir. Meme hijyeni ve
kapsamlı ürün serisi konusunda daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki Lely Center ile
iletişim kurun.
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Lely Astri-IO meme bakımı
Lely Astri-IO meme bakımı, özel olarak Lely Astronaut süt sağım robotu
için geliştirilmiştir. Sprey, yüksek kaliteli cilt yumuşatıcılarından oluşur
ve PVP iyot bazlıdır, böylece bu son derece etkin dezenfeksiyon ürünü,
en iyi meme durumunu sağlar. Gliserin sayesinde cilt yumuşak ve
nemli kalır. Lely Astri-IO, süt sağımından sonra meme kanalının doğru
korunmasını sağlar.
Lely Astri-IO, 57 kg kapasiteli mavi konteynerlerde sunulur.
(Lely Astri-IO, bütün piyasalarda mevcut değildir.)

Lely Astri-Din meme bakımı
Laktik asit tabanlı Lely Astri-Din meme bakımı ürünü, Lely Astronaut
süt sağım robotu için özel olarak geliştirilmiştir. Laktik asidin çapraz
kontaminasyonun önlenmesinde son derece etkili bir dezenfektan
madde olduğu kanıtlanmıştır. Lely Astri-Din, meme kanalının
mükemmel korumasını sağlar ve cildin doğal nem ve yağ düzenini
muhafaza eden ve koruyan gliserin ve sorbitol gibi ek bakım maddeleri
sağlar. Laktik asit, meme derisiyle aynı pH değerine sahiptir ve
olağanüstü bir kozmetik etkinlik sağlar. Cildi bütün hava koşullarına ve
süt sağımının mekanik gerginliğine karşı korur.
Lely Astri-Din, 59 kg kapasiteli mavi konteynerlerde sunulur.

Lely Quaress-Iodine
Lely Quaress-Iodine, Lely Astronaut süt sağım robotu için kullanıma
hazır bir dezenfektandır. Lely Quaress-Iodine, İyot bazlıdır: memelerin
doğru dezenfeksiyonunu sağlamak için çok geniş spektrumlu bir
antiseptik maddedir. Lely Quaress-Iodine, koruyucu bir film oluşturarak
bütün memeyi korur. Ürün; lanolin, sorbitol ve gliserin gibi yumuşatıcı
ve nemlendirici maddeler içerir. Bu özellikler, cildin esnekliğini geliştirir
ve cildi kurumaya karşı daha dayanıklı hale getirir. Lely Quaress-Iodine,
bakteri öldürücü özellikleri sayesinde inekleri patojenlere karşı daha iyi
korumak için kullanılır.
Lely Quaress-Iodine, 60 kg kapasiteli mavi konteynerlerde sunulur.
(Lely Quaress-lodine, bütün piyasalarda mevcut değildir.)

Lely Quaress-Lac
Lely Quaress-Lac, Lely Astronaut süt sağım robotu için kullanıma
uygun, kullanıma hazır bir dezenfektan meme spreyidir. Lely
Quaress-Lac, laktik asit ve salisilik asit (LSA) tabanlıdır. Bu bileşenlerin
kombinasyonu, bakterilere karşı etkin rol oynar. İyi dezenfeksiyona
ek olarak, Lely Quaress-Lac cildin yumuşaklığının korunmasına da
yardımcı olur. Ürün, meme cildi için iyi bir nemlendirici olan propilen
glikol içerir. Aktif maddeler ölü cildi giderir ve cildin esnekliğini geliştirir.
Lely Quaress-Lac, iyi bir kozmetik performansa sahiptir ve cilt için tahriş
edici değildir.

Lely Quaress-Lac plus
Lely Quaress-Lac plus, Lely Astronaut süt sağım robotu için geliştirilen konsantre bir
dezenfektandır. Lely Quaress-Lac plus, laktik asit ve dekanoik asit tabanlıdır. Laktik
asit ve dekanoik asidin kombinasyonu, bu ürünü bakterilere karşı etkili olan güçlü bir
meme spreyi haline getirir. Ek olarak, laktik asit memenin esnekliğinin artırılmasına
yardım eder.

Lely Quaress-Lac, 60 kg kapasiteli mavi konteynerlerde sunulur.

Bu ürün, Lely Astronaut süt sağım robotunun kullanımına yeni başlarken son derece
uygundur.

Lely Quaress-Lac plus, aynı zamanda propilen glikol ve laurisidin gibi çeşitli
yumuşatıcı ve nemlendirici özellikler içerir. Bu bileşenler, memenin durumunu
iyileştirir ve soğuk havalarda memeyi korur.

(Lely Quaress-Lac, bütün piyasalarda mevcut değildir.)
Lely Quaress-Lac plus, 15 kg kapasiteli mavi konteynerlerde sunulur. Bu konsantre
ürün, kullanımdan önce 45 litre suyla karıştırılmalıdır.
(Lely Quaress-Lac plus, bütün piyasalarda mevcut değildir.)
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Yemleme ekipmanları
Yemlerin maliyetleri, büyükbaş hayvan çiftçiliğindeki en önemli maliyet faktörlerinden
biridir ve dolayısıyla yemleme verimliliği son derece önemlidir. İdeal verimler, ineklerden
doğru randımanın sağlanmasıyla elde edilebilir (kg olarak süt yağı ve süt proteini, uzun
ömürlülük, hayvan sağlığı, vb.). Sık yemlemenin yüksek süt üretimiyle sonuçlandığı ve
ineklerin sağlığı üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu genel olarak bilinmektedir. Lely
otomasyonu, verim ve inek sağlığının yanı sıra yemleme verimliliğini de daha fazla
iyileştirmek için imkanlar sunmaktadır. Buna ek olarak, süt hayvancılığı çiftçisi olarak siz,
zamandan tasarruf edebilir ve daha fazla esneklikle çalışabilirsiniz.
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Lely Vector yemleme robotu

LELY VECTOR

Lely Vector yemleme robotu, ineklerin minimum iş gücü gereksinimiyle kesin
ve hassas şekilde beslenmesini sağlayarak, taze yemle 7/24 esnek biçimde
yemlenmesine olanak tanır. Sayfa 34.

LELY JUNO

Lely Juno yem itici robot, hem gece hem de gündüz, yemin yem yoluna itilmesini
mümkün hale getirir. Yemin sürekli olarak sağlanmasıyla, ineklerin yem alımı
artar, hayvanlar daha aktif hale gelir ve sonuç olarak süt verimleri yükselir.
Sayfa 40.

Lely Cosmix bireysel yemleme ünitesi

Yemleme Ekipmanları

Lely Juno yem itici robot

LELY COSMIX

Cosmix yemleme ünitesi sayesinde, her bir ineğin kendi ihtiyaçlarına göre
yemlenmesi mümkündür. Her gün ve her zaman doğru miktar! Sayfa 46.

Lely Calm buzağı mama robotu

LELY CALM

Lely Calm, mükemmel sıcaklığa ve bileşime sahip olan doğru miktardaki sütle
gün içerisinde otomatik olarak beslenme sağlar. Böylece daha sağlıklı buzağılar,
daha iyi gelişim, daha fazla yemleme verimliliği elde edilirken aynı zamanda
işgücünden tasarruf sağlanır. Sayfa 50.

Lely Caltive konsepti

LELY CALTIVE

Lely, buzağıların büyümesini maksimum seviyede başlatan ve artıran son derece
iyi dengeli bir buzağı besleme programı olan ve Lely Calm otomatik buzağı
besleyiciyle birlikte sunulan Lely Caltive konseptini kullanıma sundu. Sayfa 54.
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Lely Vector yemleme robotu – esnek, taze
yemleme
Verimli ve yüksek kaliteli süt üretimi, çoğunlukla inekleri tutarlı, zamanında ve yeterli
şekilde yemlemeye dayanır. Lely, bunu sağlayabilen ve çok daha fazlasını yapabilen
benzersiz bir ekonomik konsept geliştirdi: bu sistem, ineklerin minimum iş gücü
gereksinimiyle kesin ve hassas şekilde beslenmesini sağlayarak taze yemle 7/24 esnek
biçimde yemlenmesine olanak tanıyor. Lely Vector yemleme robotu, müşterilerimizle
yakın işbirliği içerisinde geliştirilen bir konsepttir ve inekler için maksimum ilgiyi sunarken,
en iyi sonuçlara olanak verir.
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Esneklik – hiçbir şeyden taviz vermeden yemleme
İneklerin yemlenmesi, önemli bir günlük rutindir.

konusunda tamamen özgürsünüz. Bu, her çiftlik

Bu konu 7/24 aklınızdadır. Lely Vector yemleme

için mükemmel bir çözümdür ve aynı zamanda

robotuyla inekleri yemlemeye sadece üç günde bir

gelecekteki büyümelere adapte olmak için esneklik

dikkat etmeniz gerekiyor! Bunun yanı sıra, Vector

sunar.

sistemiyle uygulamak istediğiniz yemleme stratejisi

Yemleme rutininde esneklik
• Hızlı ve kolay yem türü değişiklikleri – açık mutfak,
sınırları olmayan bir özgürlük sunar.
rasyonunu sadece ihtiyaç duyduğu zaman alır.
• Daha kesin yemleme – hayvanlar tam olarak
ihtiyaç duyduklarını alırlar.
• Değişen gruplarda esneklik – hiçbir güçlük
yaşamadan ineklerin başka bir gruba taşınması.

Yemleme Ekipmanları

• Rasyonların hemen değiştirilmesi – her grup kendi

Günlük rutininizde esneklik
• İşinizin yanı sıra sosyal hayatınızı da planlama
özgürlüğü – sistem önceden üç günlük yem
stoklayabilir.
• Dışarıdan gelecek iş gücüne bağımlı değildir –
yönlendirme ve rasyonlar, sizi uğraştırmadan
elinizde.
• İneklerin ihtiyaçlarına uygun olarak yemleme –
yem yüksekliği sensörü, ne zaman taze yeme
ihtiyaç duyulduğunu bilir.
• Yemlerin 7/24 itilmesi – hayvanlar yeme her zaman
ulaşabildikleri için daha az artık yem.

Hem şimdi hem de gelecekte her
çiftlik için esneklik
• Fazladan destek ya da profil gerektirmeden dar bir
yem yoluna sığar – bu da daha fazla özgürlük ve
yapı maliyetlerinde düşüş demektir.
• Daha fazla ahır ancak sadece bir yemleme sistemi –
kendi kendini idare eden bir araç olan bu robot,
daha fazla ahırı idare edebilir ve yemleyebilir.
• Rotaların ayarlanması çok kolay – ahır ya da grup
düzeninde değişiklikler hiçbir sorun yaşamadan
yapılır.
• Gelecekteki büyümelere hazır – daha fazla kapasite
için robot başına 250-300 inek ve mutfak başına iki
robot.
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Taze yem – günde pek çok kez
Kazandığınız para ineklerinizden gelir, bu nedenle

ineklere günde pek çok kez sunar (ancak daha

yemlerini tıpkı sizin kendiniz için istediğiniz

fazlası da var: karıştırıcı, dönüşümlü olarak küçük

gibi almayı hak ederler: doğru ölçülerle, taze

miktarlarda farklı yemlerle doldurulur ve rasyon

porsiyonlarda ve doğrudan mutfaktan. Lely Vector

sadece kısa bir karıştırma süresi gerektirir).

sistemi, 7/24 taze yeme olanak sağlar ve bu yemi

Taze, doğru karıştırılmış porsiyonlar
• Çok kısa sürede mükemmel karıştırma – hafif
karıştırma, daha yüksek bir kuru madde alımıyla
sonuçlanır.
• Her şeyin tadı güzeldir – yemleri karıştırmanıza
gerek yoktur ve daha az artık yem olur.
• Küçük taze öğünler – daha az ısıtılmış yem.
• Günlerce mutfakta güvenle saklanır – yemler
bloklar halinde saklanarak kurumaları önlenir.
• Daha yüksek yem alımı – sürekli olarak taze yem
sunulması, özellikle düşük verimli inekleri daha
fazla tüketmeye teşvik edecektir.

Yem yatırımınızın en yüksek geri dönüşü
Çiftçilik, finansal sonuçlardaki farklılığın, kar

performans göstermesini sağlar. Daha fazla taze

paylarını idare etme biçiminize göre belirlendiği

yem, artıkları azaltacaktır, bu da kaba yemin daha

bir iştir. İnekler tutarlı yemlemeyle daha sağlıklı

verimli kullanımı anlamına gelir. Ek olarak, enerji

hale gelir ve bütün inekler için daha yüksek

tüketiminde ciddi bir tasarruf elde edilir.

bir yem alımı, düşük verimli ineklerin daha iyi

Yemleme, stratejinizi karlı hale
getirin
• Bütün gruplar için uygundur – küçük ve özellikle
karışık olan gruplar da kendi rasyonlarını alır.
• Yem dönüşüm oranına göre yemleme – Vector
sistemi, en iyi inekler için en iyi yemi otomatik
olarak sunabilir.
• Düşük işletme maliyetleri – elektrikle çalışır: temiz,
sessiz ve enerji tasarruflu.
• Haftada sekiz saat iş gücü tasarrufu – kullanan
müşteriler böyle söylüyor!
• Gelişmiş yem verimliliği – sonuçlar kesin raporlarla
gösterilir.
• Robot ziyaretlerinde daha fazla sağım – günde
pek çok kez sunulan taze yem, inek aktivitelerini
canlandıracaktır.
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Lely Vector – kapsamlı ve akıllı
bir mühendislik sistemi
3
5

2

Yemleme Ekipmanları

6

4

1

1

Silaj Çukuru

2

Yem mutfağı

3

Süt veren ineklerin bulunduğu ahır

4

Genç hayvanların ve kuruya alınan ineklerin bulunduğu ahır

5

Konsantre yemler ve mineraller

6

Karıştırma ve yemleme robotu

Teknik özellikler
Karıştırma ve yemleme robotunun boyutları

Minimum yem yolu genişliği

Uzunluk

246 cm

Her iki tarafta yemleme

325 cm

Genişlik

162 cm

Bir tarafta yemleme

310 cm

Yemleme olmayan

275 cm

Ağırlık
Sürgülü kapı açıkken/kapa-

1.281 kg
278 cm/193 cm

koridor

lıyken yükseklik
Karıştırıcı hacmi

2 m3

Yem mutfağı; yem bloklarının gerekli boyutları
Biçim
Maks. derinlik

Kapasite ve gereklilikler
Robot başına maks.

250-300

kapasite (hayvanlar)
Maks. grup sayısı
Yüzey zemini
Maks. eğim

105 cm

(kepçe genişliği)
Yem

16

Düz kesimli bloklar

İyi kesimli ya da
dilimlenmiş ürün, tavsiye

Düz

edilen yem uzunluğu

%5

10 ile 20 cm arasında.
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Karıştırma ve yemleme robotu
Lely Vector sisteminin karıştırma ve yemleme robotu, kendiliğinden karıştırılan bir rasyonla otomatik olarak
yemleme yapabilen, bağımsız ve aküyle çalışan bir araçtır.

Dikey helezon karıştırıcı
Üstün karıştırma sağlar. Sabit bıçak,
samanın yanı sıra diğer yemlerin de
karıştırılmasına olanak sağlar.

Anten
Lely Vector sisteminin bileşenleri
arasında kablosuz iletişim için.

Dağıtıcı
Yemi yem yolu boyunca dağıtır. Yem
miktarı, sürüş hızına göre belirlenir.

Ultrasonik sensör
Karıştırma ve yemleme robotunun
önceden belirlenen mesafelerde yem
yolunu takip etmesini sağlar.

Acil durdurma ve duraklatma
düğmesi
Gerektiği takdirde sistemin aniden
durdurulması ya da kapatılması içindir.

Load cell
Doğru rasyonu toplar ve dozajı
ayarlayarak doğru miktarda yemi
belirler.

Çarpma tamponu
Bir engelle karşılaşması halinde
sistemin derhal durmasını sağlar.
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Adaptör
Şarj istasyonuna mükemmel bağlantı
sağlar.

Yem sensörü
Yem yolundaki yem miktarını ölçer ve
taze yeme nerede ve ne zaman gerek
duyulduğuna karar verir. Bu şekilde
inekler için daima yeterli yem bulunur.

LELY SÜT HAYVANCILIĞI EKİPMANLARI

Yem mutfağı
Yem mutfağı, robot içerisinde karıştırma için yemin saklandığı, seçildiği, alındığı ve yüklendiği alandır. Mutfağın
genişliğine ve derinliğine bağlı olarak, üç günlük yemi kolayca stoklayabilir.

Yem kepçesi
Yemi seçer, alır ve karıştırma ve yemleme robotuna yükler. Yem
depolama alanının belirli bir yem türü için işaretlenen bölgesini
bulur ve bu yemi en yüksek noktadan getirir.

Konsantre yem dağıtıcı
Toplu olarak saklanan konsantre yemlerin dozajlarını kontrol eder.
Yem miktarları en yüksek hassasiyet gösterilerek belirlenebilir ve
dozajları ayarlanabilir.

Yemleme Ekipmanları

Güvenlik kapısı
Bütün sistem, uluslararası standartlara uygundur. Yem mutfağı,
sadece doldurulması gerektiği zaman açılır.

Mineral ve katkı maddesi dağıtıcı
Mineraller ve katkı maddeleri, küçük miktarlarda kaba yemle de
karıştırılabilirler.

Lely Vector yemleme
robotu

Kullanıcı yorumları:
“Lely Vector yemleme robotu sayesinde sürümün
süt üretiminin artacağından eminim. Özellikle

Esnek

yaz aylarında sürekli taze yem bulabilmek çok
büyük avantaj ve eminim bunun karşılığını

• Esnek yemleme stratejisi.

alacağım.”

• Esnek günlük rutin.

Hollanda

• Her çiftlik ve gelecekteki büyümeler için esnek.

Taze

“Bu yeni robot sayesinde bu çiftlikte her yıl
600 saat ve yaklaşık 6.000 litre dizel tasarruf

• Silaj çukurundan geldiği gibi taze.

ediyoruz.”

• Mutfaktan geldiği gibi taze.

İsveç

• Yem yolunda taze.

Yemleme

“Bence iş çok daha kolay ve aslını isterseniz her
şey çok daha iyi olduğu için gelecek neslin işi

• İyi dengeli rasyonlarla besler.

devralması çok daha kolay olacak.”

• İhtiyaçlara göre besler.

İsveç

• Yem yoluna iyi dağılmış yem.

Sonuçlar

“Birkaç yıl önce, önceki ahırımızda raylı yemleme
sistemi çalıştırdık ve ona kıyasla bu sistem çok

• Sürüde stres olmaz.

daha esnek. Lely Vector yemleme robotunu

• İneklerde daha fazla aktivite.

kullanarak komşumuzun ahırındaki inekleri bile

• Yüksek yem alımı.

yemleyebiliyoruz.”

• Yüksek yem verimliliği.

Hollanda

• Yüksek süt üretimi.
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Lely Juno otomatik yem itici robot – daha
az işgücüyle 7/24 taze kaba yem
Taze kaba yemin sürekli olarak bulunması, kuru madde alımında ve süt üretiminde
artış sağladığı bilinmektedir. Ek olarak, sık yemlemenin genel hayvan sağlığı üzerinde
olumlu bir etkisi vardır. İnekler için yirmi dört saat taze yemin hazır bulundurulmasındaki
sınırlandırıcı faktör çoğunlukla işgücüdür. Lely Juno sayesinde bu sorun artık geçmişte
kaldı.
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Lely Juno, yem yolunda otomatik olarak hareket eder, böylece yem
kilidini izler. Çalışma esnasında, yemi inekleri rahatsız etmeden yem

Temel faydalar

kilidine doğru iter. Lely Juno bağımsız bir makine olduğu için, ahırda

• 7/24 çalışma.

nadiren değişiklik yapılması gerekir ve bu ürün neredeyse her tür

• Yüksek kaba yem alımı.

ahırda kullanılabilir.

• Daha yüksek süt verimi.

Lely Juno 100 ve 150

•	Gece ve gündüz mevcut olan eşit
kaliteli rasyonlar.

Lely, 2008 yılında Lely Juno 150 yem itici modelini başarıyla piyasaya

• Sürüde daha fazla huzur.

sundu. Üç yıl sonra ise bunu daha küçük, daha kompakt ve mali

•	Lely Astronaut süt sağım robotunun

açıdan daha çekici bir model izledi: Lely Juno 100. Çapının daha küçük

daha dengeli kullanımı.

olmasından ötürü Juno 100, daha küçük yem yolları olan ahırlar için

• Maliyet tasarrufu.

de son derece uygundur.

•	İşgücünden tasarruf ve daha fazla

Her iki model için de şarj istasyonu, her turun başlangıç ve bitiş noktası

•	Enerji dostu ve CO2 emisyonu

esneklik.

kurulmuştur. Çeşitli sensörler sayesinde, Lely Juno farklı rotalara
sürülebilir. Juno 100’ün aksine, Lely Juno 150, önceden kurulmuş olan
şeritler sayesinde iki ahır arasındaki güzergahlarda çalışabilir ve açık
yem yollarında sürülebilir.

üzerinde sınırlandırıcı etki.

Yemleme Ekipmanları

olarak işlev görür; şarj istasyonu, yem yolunda uygun bir konuma
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Lely Juno ile hepsi bir arada
•

Minimum işgücü, minimum enerji tüketimi, minimum bakım, maksimum verim.

•

Çiftlikte daha fazla esneklik yaratan gerçek bir yüksek teknoloji ürünü.

•

Daha az işgücü ve daha iyi hayvan sağlığı sağlayan gelişmiş hayvan trafiği.

•

Yemi sürekli olarak iten akıllı ve esnek çözüm.

•

7/24 yemin hayvanlara yakın olması ile daha iyi hayvan sağlığı.

Siz ve sürünüz için Lely
Juno’nun avantajları
24 saat çalışma ve daha fazla yem alımı
Yemin sürekli olarak bulunması, hayvan trafiğini canlandırır ve özellikle
geceleri kuru madde alımını artırır (+%3,5*); buna ek olarak yem artıkları
azalır.

İyileştirilmiş hayvan refahı
Gün boyunca hayvanlara itilen kaba yem, inek trafiğini geliştirir ve yirmi
dört saat kaba yem sağlar.

Gece ve gündüz mevcut olan eşit kaliteli
kaba yem
Lely Juno, yem yoluna sürekli olarak kaba yem iter. Böylece yem yolunda
gece ve gündüz eşit miktarda kaba yem mevcut olduğu için ineklere
seçme şansı verilmez.

Süt sağım robotunun daha sık kullanımı
Bir süt sağım robotuyla birleştiğinde, Lely Juno hem gece hem de gündüz
robota yapılan ziyaretleri artırdığını (+%10,9*) kanıtlamıştır. Daha
fazla ziyaret, özellikle daha düşük verim veren inekler için daha yüksek
süt üretimi demektir. Ek olarak, süt sağım robotu daha verimli şekilde
kullanılır ve uyarı listesinde ilgi gösterilmesi gereken daha az inek olur.

Daha sakin bir sürü
Lely Juno’nun devamlı düzeni sayesinde, yüksek verimli inekler paylarını
aldıktan sonra, düşük verimli inekler de taze kaba yeme erişebilir.

Maliyet tasarrufları
Gelişmiş yem alımı, artık kaba yemde düşüş anlamına gelir. Lely Juno,
aynı zamanda ekipmanların çalışması, yakıtı, yıpranması ve aşınmasından
da tasarruf sağlar. Lely Juno, enerji açısından verimli bir elektrik
motoruyla donatılmıştır.
*) Sonuçlar yerel koşullara göre değişebilir.
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•

Artırılmış yem verimliliği.

•

Robotlu süt hayvancılığı çiftliklerinde daha fazla – %10,9* –
robot ziyareti.

•

Özellikle düşük verimli ineklerden daha fazla süt üretimi.

•

Daha fazla yem alımı.

•

İşgücü gerektirmez ancak 4 kat daha sık yem sunar.

Yemleme Ekipmanları

Minimum enerji kullanımı
Lely Juno, enerji açısından son derece verimlidir ve CO2 emisyonları
üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bir traktör ya da kepçe yılda on
kat daha fazla enerji kullanmakta ve yaklaşık dört kat daha fazla CO2
salgılamaktadır.

İşgücünden tasarruf ve daha fazla esneklik
Bir günde 10 dakikalık üç yem itme turu yapan Lely Juno, size en
azından 183 saat kazandıracaktır, bu da yılda 22 sekiz saatlik çalışma
günü demektir! Dahası Lely Juno, eşsiz bir esneklik sağlar; Juno’nun
yemi günde yirmi dört saat ve haftada yedi gün, istediğiniz sıklıkta ve
istediğiniz zaman itmesini sağlayabilirsiniz.
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Ahır özellikleri

Özellikler
Lely Juno, enerji tasarruflu elektrikli motora sahip olan, aküyle çalışan bir

Yem yolu

robottur. Makine düz bir hat üzerinde hareket ederken, Lely Juno’nun alt

• Kaplamalı ya da kaplamasız sağlam

kısmındaki döner yüzey, kaba yemi yem kilidine doğru iter. Ağır bir beton

ve düz beton zemin.

blok, yem itici robotun ‘gövdesini’ oluşturur ve makinenin kaba yemi

• Sınırlı eğim.

itmek için yeterli kütleye sahip olmasını sağlar. Lely Juno, bütün sert ve düz

• Dış navigasyonla: ılık ya da sıcak

yem yollarına uygundur; çeşitli türlerdeki yem kilitlerini takip edebilir ve

hava sıcaklıklarında zift bir
yolda daha yüksek kızışma riski
bulunmaktadır.

65 cm’ye kadar yükseklikle kaba yemi itebilir.

Dinamik itme
Lely Juno’nun yazılımı, dinamik itmeyi sağlamak üzere geliştirilmiştir.

Yem kilidi

Bu da Juno’nun yem yolundaki yem miktarına bağlı olarak, yem

• Maksimum 60 cm aralıklı dikey yem

kilidine kadar ne kadar mesafe kat edeceğine kendisinin karar verdiği

kilitleri.
• Kilitli, yatay, paralel, U modellerinde
test edilmiştir.
• Yatay yem kilidi yüksekliği (yem yolu

anlamına gelir. Akıllı yazılım burada da işten tasarruf etmenizi sağlar!
Hangi yemleme düzenini seçerseniz seçin, Lely Juno yem itici robot her
durumda yemi doğru şekilde itmeyi başarır.

zemininden itibaren)

Güvenlik

– Juno 100: 80 ve 135 cm.

Lely Juno, ahırın kolayca erişilen yem yolu içerisinde hareket eder,

– Juno 150: 80 ve 150 cm.*

bu nedenle güvenlik çok önemlidir. Sonuç olarak, yem itici robot özel

*) Opsiyonel
yüksek seviye sensörü ile birlikte.

bir mekanizmaya sahiptir: çarpma algılama. Bu mekanizma, yem itici
robotun bir engele çarpar çarpmaz durmasını sağlar.

Kullanıcı yorumları:
“Artık düşük verimli ineklerim de iyi
kaliteli yeme sürekli erişebiliyor.”
Kanada
“Yem bölmesi başına iki inekle, sürekli
yem miktarı talebi çok yüksek oluyor.
Bunun çözümü ise Lely Juno yem itici
robot.”
Japonya
“Juno’yu iki yıldır kullanıyoruz ve onsuz
ne yapardık bilemiyorum. Vazgeçilmez
bir robot ve şimdiye kadar satın aldığımız
en iyi şeylerden biri.“
Kuzey İrlanda
“Her seferinde sadece 15 dakika ama
23.00 saat sonra son vardiyayı
atlayabildiğim için çok mutluyum.”
Hollanda
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Yemleme Ekipmanları

Teknik özellikler
Juno 100

Juno 150

Çap (cm)

111

156

Yükseklik (cm)

104

106

Ağırlık (kg)

574

575

İtme kanadının yüksekliği (cm)

57

51

Sürüş

Elektrikli motor

Elektrikli motor

Tekerlekler

3

3

Hız (m/dk)

12

12

Akü

12V/55 Ah

12V/55 Ah

Hareket yönünün belirlenmesi

Jiroskop ve ultrason

Jiroskop ve ultrason

Alınan mesafenin belirlenmesi

Arka tekerleklerde sensör ve ilave

Arka tekerleklerde sensör ve ilave

olarak rota üzerinde çarpma ya da

endüktif sensör

sıfırlama noktası
Programlanabilir rotaların sayısı

16

16

Rota programlama

Manuel kontrol (E-link)

Manuel kontrol (E-link)

Sıfırlama noktaları (yön)

Şarj istasyonu ve ilave olarak rota

Metal şeritler; şarj istasyonu yakınında

üzerinde çarpma ya da sıfırlama noktası

başlangıç/bitiş

5

3

1,00

1,50

Yem yolunun minimum genişliği (m)

1,25 + yem genişliği

2,00 + yem genişliği

Yem yığınının maksimum genişliği (cm)

200

200

Yem yığınının maksimum yüksekliği (cm)

65

65

Başlangıç aralığı

Esnek, günde maks. 48 defa

Esnek, günde maks. 48 defa

Şarj ünitesi: g x d x y (cm)

28 x 27 x 21

36,90 x 26 x 62,30

Dış mekan kullanımı

Hayır

Evet

Şarj istasyonuna yaklaşmak için gereken
alan (m)
Şarj istasyonundan ayrılmak için
gereken alan (m)
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Lely Cosmix bireysel yemleme ünitesi – daha
fazlasını hak eden inekleriniz için
İneklerin bireysel olarak beslenmesi, kondisyon durumunun idare edilmesinde geçerli
bir yoldur. Bu şekilde konsantre yem ihtiyacını karşılayarak, ineklerinizin genel sağlığını,
süt verimini ve doğurganlığını maksimum düzeye çıkaracak ve süt/yem verimliliğini
geliştireceksiniz.
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Uygun maliyetli yemleme
Lely Cosmix bireysel yemleme ünitesi; ilave konsantre yem
ve ineklerin yem alımı konusunda kesin bilgiler sunar. İlave
konsantre yemler; düşük ve yüksek verimli inekler için rasyonun
dengelenmesinde ve ekstra yem türlerinin ihtiyaç duyan ineklere
dağıtılmasında kullanılır. Lely Cosmix, Lely’nin Astronaut süt
sağım robotu ile tamamen uyumludur ve Lely’nin T4C yönetim
programına bağlıdır. Süt sağım robotunda verilen konsantre
yemlere paralel olarak, düzenli konsantre yemleme sağlarken,
sabit bir işkembe pH değeri sağlar. Dahası süt sağım zamanlarına
bağlı olarak yemlemeyi düzenlemenize izin vererek, stimülasyonu
daha yüksek olan ineklerin robotu daha sık ziyaret etmesini sağlar.
Sağılmaları gerektiği zaman ineklere Cosmix tarafından herhangi
devam edecektir.

Her ineğe göre dengeli

Kullanıcı yorumları:
“Lely Cosmix, en verimli ineklerime

Bir inek Lely Cosmix’e girdiği zaman, boynundaki ya da

ihtiyaç duyduklarını biraz daha

bacağındaki tasmasından tanınır. Her hayvanın günlük rasyonu

fazla veriyor.”

sürekli olarak hesaplandığı için, Lely Cosmix bir ineğin yemesi

Danimarka

Yemleme Ekipmanları

bir konsantre yem verilmez. Sağıldıkları zaman yem verilmesi

gerekip gerekmediğini ve ne kadar yemesi gerektiğini derhal
değerlendirir. Hiçbir yem ziyan edilmez çünkü yemler ineğin yeme
hızına göre dağıtılır.

Kuru dönemdeki inekleriniz için de ilave
konsantre yem
Kuru dönemdeki inekler genellikle buzağılamadan önceki son
geçiş haftalarında bir buzağılama ahırına ya da seperasyon alanına
alınır. Bu inekler robotta tamamen beslenemez ancak yeterli
miktarda konsantre yem almaları çok önemlidir. Dolayısıyla buraya
ek bir Cosmix yemleme ünitesinin kurulması ideal olacaktır.
Lely Cosmix sağlam ve güvenilirdir, paslanmaz çelik ve dayanıklı
materyallerden üretilmiştir ve çiftliğinizde bireysel yemleme için
size uzun ömürlü bir çözüm sunar.

Küçük porsiyonlarda yemin, yüksek
hassasiyet ile verilmesi
Yem, özel şekilli yem kaplarına dağıtılır. Bu şekilde ineklere küçük

Temel faydalar

porsiyonlarda yem miktarlarını yüksek hassasiyetle verebilirsiniz.
Başka bir özellik ise dağıtım pozisyonunun dökülme riskini
engellemesi ve atıkların minimuma indirilmesidir.

•	İyi dengelenmiş konsantre yem
temini.
•	Robotun ziyaret edilme sıklığını
arttırır.
•	İşkembenin sabit pH değerini
uyarır.
• T4C ile entegre edilir.
• Bireysel yemleme.
•	Robotun sağım aralıklarına göre
ayarlanan yemleme.
• Dayanıklı ve uzun ömürlü.
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Teknik özellikler

Cazip seçenekler

Elektrik

tipiyle çalışır. Ancak opsiyon olarak üç yem tipi daha eklenebilir.

Cosmix S (24 V ya da 230 V),
Cosmix P (230 V),
Cosmix M (güneş enerjisi)

Tanımlama

Lely Cosmix bireysel yemleme ünitesi, standart olarak bir yem
Ardından dört tip yem dağıtıcı, yan yana düzgün bir şekilde
yerleştirilir.

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

Başka bir seçenek: Lely Cosmix ile yem helezonlarının kontrolü.
Bu, uygun maliyetli bir özelliktir çünkü helezonların başlatılması
ve durdurulması için hiçbir ilave sensöre gerek yoktur.

Lely Cosmix P – daha da fazla ineği besler
İnekler yemlerini korumalı bir ortamda aldıkları için, Lely Cosmix
P, hayvanları kaçırmadan daha büyük porsiyonların verilmesi – ya
da daha hızlı şekilde yemleme yapılması – olanağını sunar. Sonuç
olarak toplam yemleme kapasitesi iki katına çıkar. İneklerin
gireceği alçak eşikli bir girişe sahip olan Lely Cosmix P’nin tasarımı
sayesinde, bütün inekler yemleme ünitesine kolayca erişebilir.

Lely Cosmix S – ayarlanabilir esnek yan kapılar
Lely Cosmix S ayarlanabilir yan kapılara sahiptir. Bu da sisteminizi,
kendi sürü ya da ahır durumunuza göre ayarlama olanağı vererek
daha da fazla esneklik sağlar.

Lely Cosmix P – entegre koruma kapısı
Lely Cosmix P, benzersiz bir koruma kapısına (M kutusu)
sahiptir. Bu kapının tasarımı ve şekli, diğer ineklerin
yemleme istasyonunda bulunan ineği rahatsız
edemeyeceği şekilde üretilmiştir. Araştırmalar, koruyucu
kapısı olan konsantre yem istasyonunun sürü içerisinde
saldırganlığı azalttığını göstermiştir. Daha da önemlisi,
bir ineğin daha yüksek mevkideki bir inek tarafından
yemleme istasyonundan kovulması riskini azaltır. Cosmix P,
rekabeti azaltır, stresi ve yaralanmaları (örn. meme) önler.
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Lely Cosmix M – mobil konsantre
yem istasyonu
Mevsimler içerisinde değişen ot varlığı ve kalitesi,
süt hayvancılığı işinde her zaman otlatma için
güvenilmez bir faktör olmuştur. Baharda genellikle
iyi kaliteli ot bolluğu olur ancak yaz ve kış
mevsimlerinde hayvanların performansı genellikle
etkilenir. Güneş enerjisiyle çalışan mobil konsantre
yemleme ünitesi Lely Cosmix M, otlayan ineklere
hem gece hem de gündüz ekstra konsantreler sunar.

Lely Cosmix M – ineklerin daha iyi
yönlendirilmesi

Büyük ya da küçük porsiyonlarda rasyonlar gün

Lely Cosmix M, işgücü açısından çok verimlidir. Otlak

için çok daha iyidir. Ayrıca konsantre yem ile aşırı

alanda her gün ek yem sağlamaya ihtiyaç yoktur.

yemleme ya da yetersiz yemleme olasılıklarını

Konsantre yem rasyonlarının tek tek ineklere göre

ortadan kaldırırsınız.

içerisine dağıtılabilir, bu da işkembenin çalışması
Yemleme Ekipmanları

ayarlanması, çok daha fazla hassasiyetle gerçekleşir.

Lely Essentials Mineral Blok

Lely Essentials Blok, sodyum, deniz yosunu ve misket

Lely Essentials Blokları, üç farklı şekilde kullanılabilir:

limonu bazlı bloklardır. Böylece şeker pekmezlerinde

• Süt veren inekler için Lely Essentials Block-Lac.

olduğu gibi lüks tüketim olmayacaktır. Bunun

• Kuru dönemdeki inekler için Lely Essentials

yanı sıra, yüksek poroziteye sahip deniz yosunu ve
misket limonu, işkembenin içindeki mikroflora için

Block-Dry.
• Genç inekler için Lely Essentials Block-Grow.

iyi koşullar sağlar ve yüksek miktarda kalsiyum ve
magnezyum içerir.

En iyi kullanım için, Lely Essentials Blokları ahırda
ya da otlakta doğru yere ve doğru yüksekliğe

Deniz yosunu ve misket limonunun yanı sıra, mineral

yerleştirin. Her zaman bir Lely blok tutucu kullanın.

blokları; mineral tamponları, antioksidanlar ve
kolayca emilen eser elementlerin benzersiz bir

(Lely Essentials mineral blokları, bütün piyasalarda

formülünü içerir. Kalsiyum, fosfor, magnezyum,

mevcut değildir.)

sodyum, çinko, selenyum, manganez, iyot,
bakır ve kobalt gibi kolayca emilen bileşenler
temel maddelerdir ve hayvanın bağışıklığını,
doğurganlığını ve metabolizmasını destekler.
Lely Essentials Blok, serbest sürü hareketinin tercih
edildiği robotlu bir çiftliğe mükemmel uyar. İnek
kendi tüketimini düzenleyebildiği için, mineral
blokları her hayvan için en iyi mineral alımını
sağlar. Bloklar aynı zamanda sürü açısından mineral
tüketiminin iyi bir göstergesidir: eğer tüketim çok
yüksekse ya da çok düşükse, rasyondaki mineral
temini buna göre ayarlanabilir.
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Lely Calm buzağı mama robotu – hayvan
yetiştirmede gönül rahatlığı
Ömrü boyunca yüksek üretimli sürdürülebilir bir inek isteyen herkes, öncelikle genç
hayvanlarını en uygun şekilde yetiştirilmelidir. Lely Calm buzağı mama robotu, bu genç
hayvanlar için en iyi büyümeyi ve gelişmeyi garanti eder. Buzağılar kontrollü bir şekilde
doğal davranışlarının keyfini çıkarıp istedikleri zaman beslenirken, işgücü minimuma
düşürülür. Sonuçta günümüzün buzağıları, yarının yüksek performanslı inekleridir.
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Stressiz buzağı yetiştirme

getiren hayvanlar haline getirerek, sütten kesilme

Bir buzağı annesinden süt emerken, genellikle

sürecini hızlandıracaktır. Calm buzağı mama robotu

gün içine yayılmış yeterli porsiyonlarla beslenir.

ile buzağılarınızı takip etmek günde sadece birkaç

Ancak günümüzün süt hayvancılığı çiftliklerinde

dakika alır. Lely Calm, hayvan sağlığını öncelik

bir buzağı elle beslendiği zaman, bu günde bir ya

listesinin başına koyan bütün süt hayvancılığı

da iki defayla sınırlıdır. Bu nedenle Lely, buzağının

çiftlikleri için kesinlikle bir zorunluluktur.

doğal davranışında olduğu gibi, gün içine yayılmış
Lely Calm, bir süt sağım robotuyla süt üretim

Lely Calm buzağı mama robotunu piyasaya sundu.

hayatına hazırlanmanın mükemmel yoludur.

Calm buzağı mama robotu, buzağılara harika bir

Hayvanlar küçük yaştan itibaren süt almayı

başlangıç sunarken işgücünden tasarruf ve pek

öğrenirler; bu da onları kendinden emin hale getirir

çok ekonomik avantaj sağlar. Gün içine yayılmış

ve her şeyden önemlisi, otomatik besleyicilere ve

doğru ve küçük porsiyonlar, buzağının sindirim

bunların çıkardıkları seslere alışırlar. Süt hayvancılığı

organlarının gelişimini ciddi ölçüde iyileştirir.

çiftçileri, bir düvenin otomatik sağım sistemine ilk

Buzağılar, süt miktarları gitgide azaltılarak yavaşça

kez adım atmasından itibaren bundan faydalanmaya

sütten kesilir. Süt miktarının yavaşça azaltılması,

başlarlar.

buzağıların otomatik olarak kaba yem alımlarını
artırmasını sağlar. Opsiyonel Caltive konsantre

Lely Calm buzağı mama robotu; daha sağlıklı

yemleme ile sunulan Lely Caltive Konsantre yem,

buzağılar, daha fazla büyüme, daha yüksek yem

sütten kesilme sürecini daha da iyileştirecektir.

verimliliği ve işgücü tasarruflarıyla kendi masraflarını

Buzağılarınız daha fazla konsantre yem yemeyi daha

çıkarır. Lely Calm, %60 ile %70 arasında işgücü

hızlı şekilde öğrenirken, daha az süt tüketecektir.

tasarrufu sağlar ve üç yıl içinde kendi masrafını

Bu konsept, daha pahalı süt tozundan tasarruf

çıkarır. Calm buzağı mama robotu, minimum bakım

sağlayacak ve buzağılarınızı daha hızlı şekilde geviş

gerektiren, güvenilir bir buzağı mama robotudur.

Yemleme Ekipmanları

doğru porsiyonu ve yem konsantrasyonunu sağlayan

Kullanıcı yorumları:
“Buzağıları Lely buzağı mama robotu
ile büyütmek bir zevk ve günlük
rutinime çok iyi uyuyor.”
Yeni Zelanda
“Artık kendimi yormuyorum. Ünitenin
temizlenmesi çok kolay ve buzağılar
bunu çok seviyor!”
İngiltere
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Alakart

Mükemmel genel bakış

Bir buzağı süt istasyonuna girer girmez, elektronik

Calm buzağı mama robotu, size buzağıların

alıcı tarafından tanınır ve Lely Calm buzağı

performansını istediğiniz zaman kontrol etme

mama robotu, buzağının beslenme planına

esnekliğini verir. Calm üzerindeki taşınabilir

göre, buzağının beslenip beslenmeyeceğine ve

kontrol ekranı, geniş bir ekrana sahiptir. Çeşitli

ne kadar besleneceğine karar verir. Her buzağı

fonksiyon tuşları, hızlı işlem düğmeleri ve kayıtlarla,

için ziyaret başına minimum ve maksimum süt

bilgileri kolayca bulabilir ya da değiştirebilirsiniz.

porsiyonu ayarlanabilir ve ardından buzağı

Lely Calm, Lely’nin T4C gelişmiş yönetim programına

mama robotu, buzağı başına rasyonu otomatik

bağlanabilir, böylece size net bilgiler ve bütün

olarak belirleyecektir. Eğer buzağının beslenmesi

buzağılarınızı bilgisayarınızdan kontrol etme

gerekiyorsa, buzağı mama robotu önceden belirtilen

kolaylığı sunar. Ayrıca her buzağı için raporlar

sıcaklıkta taze bir porsiyon sütü hemen hazırlar.

ve süt rasyonu grafikleri oluşturma imkanı verir.

süt tozu

Lely Calm
Compact+

50

1-2

35 kg

Vario+

120

1-4

35 kg/50 kg

sayısı

geliştirilebilir.

Lely, iki farklı Calm buzağı mama
robotu modeli sunuyor:
istasyonu

nem önleyici gibi ekstra opsiyonlar ile daha da fazla

kombinasyonunu seçebilirsiniz.

besleme

otomatik olarak temizler ve sinek koruma ya da

besleme seçeneklerinden birini ya da ikisinin bir

sayısı

Lely Calm daha iyi makine hijyeni için kendi kendini

Sadece taze sütle besleme ve sadece süt tozuyla

buzağı

Hijyen

Temel faydalar
• Zamandan tasarruf.
• Daha hızlı büyüme oranı.
• Daha iyi işkembe gelişimi.
• İşgücü esnekliği.
• Buzağıların bireysel yönetimi.
•	Sabit ve kesin süt sıcaklığı.
• Esnek besleme programları.
• Stressiz yetiştirme.
• Bütün çiftlik boyutlarına uygun.
Daha fazla bilgi için, Başarılı buzağı
yetiştirme bilgi broşürümüze bakmanızı
tavsiye ediyoruz.
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Yemleme Ekipmanları
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Lely Caltive Konsepti – en iyi başlangıç için
Kurulum, bakım, ayarlar, kalibrasyon, yetiştirme tavsiyeleri ile buzağı sütü ve buzağı
konsantrelerinin eksiksiz bir karışımı bir araya getirildi ve Lely Caltive otomatik buzağı
mama robotu ile birlikte tek bir konsepti yani Lely Caltive konseptini oluşturuyor.
Buzağıların 8 hafta içerisinde ideal büyüme ve geviş getirme gelişimini elde edecek şekilde
büyümeleri gerekir. Özenle dengelenmiş yemleme, ilk haftalarda işkembe dokusunun
daha iyi gelişmesini sağlayarak buzağılarda daha iyi gelişme ve büyüme sunar.
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Lely Caltive Booster

Lely Caltive Concentrates

Lely Caltive Booster; ölü maya hücreleri, Mannan

Lely Caltive Concentrates, tamamen yeni bir

Oligosaccharides (MOS) ve eter yağlarıyla bitki

konsantre yem türüdür. Kısa zaman sonra buzağılar

harmanlarının bir karışımından oluşur.

uygun koku ve aroma, Mannan Oligosaccharides

•	Buzağının bağışıklığını geliştirir.

(MOS), ölü maya hücreleri ve yüksek hemiselülozun

•	Bağırsak duvarlarında büyük çoğunlukla koli

(= sindirimi son derece kolay selüloz) varlığı

basili ve salmonellanın neden olduğu hasarın

sayesinde konsantre yemleri süte tercih edecektir.

azaltılmasına yardımcı olur.

•	Bu şekilde işkembe dokusunun gelişimi çok genç

•	İşkembe bakterilerini ve işkembe dokusunun
gelişimini uyararak genç hayvanların daha iyi ve
daha hızlı büyümesini sağlar.

Lely Caltive Milk
peynir altı suyu proteinleri ve probiyotikleri içerir.
•	Peynir altı suyu proteinlerinin sindirimi son derece
kolaydır ve yem alımını uyarırlar.
•	Probiyotikler, hem bağışıklığı hem de buzağının
sağlığını geliştirir.
•	Süt yerine kullanılan bu ürün, ideal büyüme ve

gelişimi sağlar.
•	Konsantre yemler, temelde daha yüksek yem
alımının bir sonucu olarak ideal gelişme ve
büyümeyi sağlar.

Lely Caltive konsantre yemleme
ünitesi
Üç adet yemleme alanı, üniteye kolay erişim sağlar
ve üstten açılan kapak sayesinde besleyici kolayca
yeniden doldurulabilir. Besleyicinin üzerindeki

gelişme sağlayarak sağlıklı ve aktif buzağılar

çevirmeli düğme, doz ayarlarının yemin taze kalmasını

meydana getirir.

sağlayan seviyeye kolayca ayarlanmasına imkan verir.

Yemleme Ekipmanları

Lely Caltive Milk, yüksek yüzde oranlarında seçkin

yaşta sağlanır.
•	Hemiselüloz; dengeli ve güvenli bir işkembe

Net bir şekilde söyleyebiliriz ki konsantre yem alımı
(Lely Caltive ürünleri, bütün piyasalarda mevcut

uyarılarak ideal işkembe gelişimine olanak verir.

değildir.)

55

Ahır ekipmanları
Lely, bir ahırda hayvan dostu ancak aynı zamanda çalışma açısından pratik bir ortamı
destekler. Bütün ürün geliştirme çalışmalarımızın anahtarı ineklerin konforudur. Sağlıklı
inekler daha fazla süt üretir... Bu bölümde, Lely Ahır ekipmanlarının nasıl hayvan sağlığına
ve çiftçi olarak sizin refahınıza katkıda bulunmak üzere özel olarak tasarlandığını
öğrenin.
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Lely Discovery ahır temizleyici robot

LELY DISCOVERY

Discovery’nin kullanımının sonuçları: yataklarda daha az gübre ile daha temiz tırnaklar, kuyruklar
ve memeler sayesinde huzurlu ve sakin bir sürü sağlanır ve tırnak ve meme hastalıkları önlenir.
Sayfa 58.

Lely Luna otomatik kaşıma fırçası

LELY LUNA

Lely Luna, inekler için maksimum konfor ve fırça için uzun bir kullanım ömrü sağlar. Sayfa 62.

Lely L4C – İnekler İçin Işıklandırma

LELY L4C

Bir ışık sensörü ve ağ, bunlara ilave olarak ayarların birleşimi ile ek bir işgücü olmadan, en iyi ışık
dağılımını garanti eden, tam otomatik bir sistemi çalıştırabilirsiniz. Sayfa 64.

Lely Walkway otomatik ayak banyosu

LELY WALKWAY

İdeal tırnak sağlığı için yapılan bakımlarda kolaylık sağlayan Lely Walkway, Sayfa 68.

LELY TEDAVI KABINI

Ahır Ekipmanları

Lely Tedavi Kabini
Lely Tedavi Kabini, inekleriniz için gerekli olan herhangi bir bakımını yapabilmenizi sağlar.
Güvenilir ve profesyonel bir şekilde. Sayfa 72.

Lely Commodus yatak demiri

LELY COMMODUS

Uzanırken en yüksek konfor ve rahat erişim için gerçek hayvan dostu yatak demiri:
Lely Commodus yatak demiri. Sayfa 76.

Lely Compedes hayvan yatağı

LELY COMPEDES

Lely Compedes hayvan yatağı, ineklerinize konfor sunar ve süt üretimini artıracak doğal
davranışlarını gerçekleştirebilmelerine imkan verir. Sayfa 80.
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Lely Discovery – kişisel hizmetçiniz
Lely, barınaklarda en iyi hijyen için süt hayvancılığı çiftçilerinin giderek büyüyen ihtiyacını
karşılayan, akıllı bir ahır temizliği çözümünü piyasaya sunmuştur. Lely Discovery ahır
temizleyici, robot teknolojisine sahiptir. Esnekliği ve bütünlüğü, barınak zemininin
mümkün olduğunca temiz kalmasını sağlar. Bu da inekler için maksimum rahatlığı ve en
iyi hijyeni garanti eder.
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Akıllı ve sade
Discovery ahır temizleyici robot, aküyle çalışan bir araçtır. Kurulum
esnasında, Discovery’nin izlemesi gereken rotayı önceden
programlamak için E-link uzaktan kumandasını kullanırsınız. Rotalar
esnektir böylece günün belirli saatlerinde ahırın bazı alanlarının(örn.
yataklıkların arkası vb.) daha yoğun temizlenmesini sağlama
seçeneğine sahip olursunuz.

Görev tamamlandığında
Ahırı temizledikten sonra Discovery şarj istasyonuna geri döner. Bu şarj
istasyonu, ahırda uygun bir noktaya yerleştirilir ve ayrıca her temizlik
rotasının başlangıç noktası olarak işlev görür.

Dahili ultrason sensörü, Discovery’nin
önceden belirlenen bir alanda duvarları
takip etmesini sağlar.

Her zaman yolunda
Izgara zeminlerin altında ya da içinde sensöre ihtiyaç yoktur. Dahili
ultrason sensörü, Discovery’nin önceden belirlenen bir alanda
duvarları takip etmesini sağlar. Discovery ahır temizleyici robotun
tasarımının özel bir parçası da ön taraftaki borudur. Bu özellik, cihazın
engellenmesinin önüne geçer. Ayrıca, bu boru duvarları doğru takip
etmenin yanı sıra, engellerden uzak durulmasını da sağlar. Dahili
jiroskop, Discovery’nin konumunu her zaman takip edebilmesine
imkan verir.

Daha iyi yol tutuşu için su tedariği
Su spreyiyle donatılan Discovery 90SW modeli, Lely Discovery ahır
temizleyici robotun temizlik sonuçlarını geliştirir. Kuru bir ortam,
düşük verimli ineklerin bulunduğu ahırlar, geniş yürüyüş yollarının
ızgara zeminde ince bir kuru gübre tabakasının oluşabileceği
bilinmektedir. Bu tabaka, zemini kaygan hale getirir. Kazıyıcının
hemen önüne su püskürtüldüğünde, zemin daha iyi temizlenir ve
kayganlaşmaz.

Ahır Ekipmanları

bulunduğu ahırlar ve iyi havalandırılan ahırlar gibi belirli durumlarda,

Discovery ahır temizleyici robotun tasarımının
özel bir öğesi de ön taraftaki borudur. Bu boru
duvarları doğru takip etmenin yanı sıra,
engellerden uzak durulmasını da sağlar.

Discovery’nin altına takılan esnek sıyırıcı,
gübreyi ızgara zeminin boşluklarından iter.

Su besleme istasyonunda Lely Discovery
90SW.
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Sürekli kuru ve temiz
Lely Discovery ahır temizleyici robotu kullanarak inek ahırlarındaki
gübre yollarını istediğiniz sıklıkta temizlersiniz, böylece inekleriniz için
sürekli kuru ve temiz olan bir zemin yaratırsınız. Elle temizlik yoğun ve
pek keyifli olmayan bir iştir ve zeminin kısa bir süre için kuru ve temiz
kalmasını sağlar. Geleneksel sistemler engel oluşturur, kapsamlı bakım
gerektirirler ve geçiş yollarını temizlemezler.
Lely Discovery ahır temizleyici robot, ahır içerisinde
inekleri rahatsız etmeden hareket eder.

İnekler için daha fazla konfor
Discovery’nin kullanımının sonuçları hemen görülebilir: hücrelerde
daha az gübre ile daha temiz tırnaklar, kuyruklar ve memeler sayesinde
huzurlu ve sakin bir sürü sağlanır ve tırnak ve meme hastalıkları önlenir.
İnekler temiz ve kuru zeminlerde doğal davranışlarını daha rahat
sergiledikleri için, kızgınlık dönemini daha erken dönemlerde tespit
edebilirsiniz.
Genel inek performansı için hayvanların sağlığının iyi olması çok

Temel faydalar

önemlidir ve ideal ahır hijyeni, iyi hayvan sağlığının devam ettirilmesinde

• Kompakt ölçüler.

ve ekonomik bir yatırımdır. Sonuçta, Discovery ahır temizleyici robot

• Ayırma kapılarının altından kolayca

esneklik sunar ve ahırınızı günün 24 saati ve haftanın 7 günü temiz

geçer.
• İnekleri rahatsız etmeden akıllı temizlik.
• Kurulumu ve bakımı kolay.
• Ekonomik açıdan uygun maliyetli.
• İdeal inek konforu ve hijyeni.
• Esnek rota.
• 7/24 temizlik.
• Yuvarlak tasarım: engelleri kolayca
aşabilir.
• Daha iyi yol tutuşu için su püskürtme
seçeneği.
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zorunluluktur. Bu bakış açısıyla, Discovery ahır temizleyici robot değerli

tutmanın çözümüdür.
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Kapasite
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yaklaşık 240 inek
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Su deposu içeriği

–
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Hortum sayısı

–

2
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*) Lely Discovery, maksimum 5 metreye kadar, beton zeminleri de temiz tutabilir.
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Lely Luna – İneklerinize özen gösterin
Lely Luna otomatik kaşıma fırçası, inekleriniz için ideal konforu sağlar. İneklerin konforu
ve hijyeni, bir ahırdaki önemli hususlardır. Lely Luna otomatik kaşıma fırçası, ineklerinizin
tımar edilerek toz ve kaşıntılardan arındırılması için tasarlanmıştır. İnekler fırçayı çok
severler ve sadece keyif için günde pek çok kez buraya gelirler.
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Kullanıcı yorumları:
İdeal inek konforu

“İneklerinizi arada bir şımartmanın ne

İneklerinin konforunun iyi olmasının daha mutlu, daha sağlıklı ve

sakıncası olabilir?”

daha üretken bir sürüye olanak vereceğine şüphe yok. Lely Luna

ABD

otomatik kaşıma fırçası; ineklere sağlıklı ve parlak kıllar sunarak ve
kan dolaşımını uyararak buna katkıda bulunur, bu da daha sakin bir
sürü anlamına gelir.

Akıllı teknoloji
Akıllı tasarımı sayesinde, Lely Luna inek fırçası dokunmatik olarak

Temel faydalar
• Daha sakin bir sürü.

için maksimum konfor ve fırça için uzun bir kullanım ömrü sağlanır.

• Dayanıklı.

Fırçanın iki dönüş yönü olduğu için, fırçanın kılları tek yönlü olan

• Maksimum inek konforu.

fırçalara kıyasla şekillerini daha uzun süre muhafaza edecektir. Ayrıca,

• Düşük enerji tüketimi.

çalışan parçaların minimumda tutulmuş olması, bakım ihtiyacını

• Kan dolaşımını uyarır.

düşürür. Luna otomatik kaşıma fırçası, maksimum konfor için çeşitli

• Temiz ve sağlıklı bir deri.

kalınlıklara sahip ve spiral şeklinde yerleştirilmiş kıllara sahiptir.

• Kurulumu kolay.

Lely Luna otomatik kaşıma fırçası, tek parçadır ve bir direğe ya da

• Bakım gerektirmez.

duvara kolayca asılabilir.

• Aşırı çalışma güvenlik koruması
mevcuttur.

Ahır Ekipmanları

çalıştırılır ve inek fırçayı ittiği zaman ters yöne döner. Böylece inek

Teknik özellikler
Lely Luna otomatik kaşıma fırçası; 2",
2½", 3" ve 2" standart direklere ve kare
‘6 ve 8’ direklere kolayca takılabilir.
Luna otomatik kaşıma fırçası, duvara
montaj setiyle de mevcuttur. Otomatik
kaşıma fırçası, hem 230 V hem de 115 V
elektrik tesisatlarına uygundur. İdeal
güvenliği sağlamak için, Luna otomatik
kaşıma fırçasına bir aşırı çalışma
güvenlik koruması eklenmiştir.
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Lely L4C – aydınlatmadan daha fazlası
Lely L4C – İnekler için Işıklandırma, ahırınızı aydınlatacak birkaç ışıktan çok daha fazlasıdır;
ahır aydınlatması konusunda tamamen farklı bir yaklaşımdır. Türünün ilk örneği olan bu
yeni sistem, özel tasarlanmış aydınlatma üniteleri kullanılarak ahırda ideal ışık dağılımını
sağlamak için geliştirilmiştir. Dolayısıyla sistem, ahır içerisinde en iyi ışık seviyelerini
sağlarken, enerji tüketimini mümkün olduğunca düşük tutar.
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Süt üretiminizi yükseltin

Temel faydalar

Ahırlarda doğru ışıklandırma, en iyi inek performansını sağlar. En
iyi zamanlama programı da dahil olmak üzere, ahır içerisinde iyi

• Daha yüksek süt üretimi.

dağıtılmış ışıklandırma, süt üretimini %6 ile %10 arasında yükseltebilir

• Tam otomatik.

ve yem alımını artırır. Lely, ineklerin günümüzün son teknolojiye sahip

• Enerji tasarrufu.

ahırlarının pek çoğunun, standart olan ışıklandırma koşullarından

• Daha iyi hayvan sağlığı.

faydalanabilmesini sağlamak için son derece uygun maliyetli bir

• Daha fazla yem alımı.

seçenek sunuyor. Ve bu mükemmel çözümün daha fazlası da var: Lely

• Entegre gece ışıkları mümkündür.

L4C, gelişmiş ve özel bir aydınlatma planı sunan, kontrollü bir ahır
ışıklandırma sistemidir.

Aydınlık ve parlak bir ahır seçin
İnekler hassas hayvanlardır ve gündüz ve gece ritimleri çok önemlidir.
Bir ineğin vücudundaki gece ve gündüz ritimleri arasındaki farkı
etkilemek için belirli ışık seviyeleri gereklidir. Ahırlarda, özellikle kışın
doğal ışık seviyesine ulaşmak için genellikle yeterli ışık bulunmaz. Doğru
aydınlatma ile inekler, sekiz saatlik karanlık süreyle birlikte 16 saatlik
süre boyunca 150 ile 200 lüks arasındaki bir ışık yoğunluğundan en iyi
şekilde faydalanırlar. Yazın doğal ışık seviyesi genellikle tek başına yeterli
olabilir ancak yaz aylarında bile aydınlatma, bulutlu ve daha karanlık
günlerde avantajlar sunabilir. Bir ışık sensörü ve ağ, bunlara ilave olarak

Minimum ışığa maruz
kalma
Lüks

ayarların birleşimi ile ek bir işgücü olmadan, en iyi ışık dağılımını garanti
eden, tam otomatik bir sistemi çalıştırabilirsiniz.

Her aydınlatma ünitesine özel ışık planı

Aydınlanma
süresi

Süt veren inekler > 150

± 16

Kuru dönemdeki > 150

±8

inekler

Aydınlatma planı sayesinde, minimum sayıda aydınlatma ünitesi
kullanılarak mükemmel ışık dağılımını sağlamak için ideal bir aydınlatma
Ahır Ekipmanları

düzeni ayarlanabilir. Bütün aydınlatma üniteleri, maksimum kullanım
ömrüne sahip olan, son derece yüksek kaliteli ve sürdürülebilir
materyallerden üretilmiştir. Lely L4C, aydınlatma düzenini kurulan
programa göre ayarlar ve ışıkların sadece gerçekten gerekli olduğunda
yanması için dışarıdaki ışık seviyelerini hesaba katar. Her aydınlatma
ünitesinin ağa bağlanan kendi anahtarlama kutusuna sahip olduğu
benzersiz özellik sayesinde, her ışık ahırdaki yerlerine göre kendi
aydınlatma programlarına sahiptir.

Her ineğe dikkat eder
Sadece süt veren inekleriniz değil, genç hayvanlarınız ve kuru
dönemdeki inekleriniz de ideal ışık dağılımından faydalanacaktır.
Aydınlatma programının kurulumunda, bu özel gruplara özellikle dikkat
edilmiştir. Bunun nedeni genç hayvanların ve kuru dönemdeki ineklerin
Lely L4C aydınlatma programıyla kolayca ve otomatik olarak yönetilen

Kullanıcı yorumları:

farklı bir ışık dağılımını tercih etmesidir.
“Çok kolay; daha fazla ışık, daha fazla
süt.”
İsviçre
“Sistemin tam otomatik olması ya da
elle çalıştırılması, benim isteğime
bağlı. Gereksinim duyduğum her
uygulamayla birlikte kullanılabiliyor.”
Norveç
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Geceleri sürekli ışık

Üçüncü bir seçenek ise 
3 metal halojen 250W

Kırmızı ışık inekler tarafından güçlükle görülür, bu
nedenle sekiz saatlik karanlık süre boyunca çiftçinin
ahıra girmesi gerektiğinde ahırı aydınlatmak için
mükemmeldir. Bu da ineklerin gereksinim duyduğu
karanlık süre boyunca onları rahatsız etmeden
ahır içerisinde kontrol turlarının ve diğer işlerin
yapılabilmesine olanak verir. Lely L4C lambaları,
“İnekler için Işıklandırma – LED” adında opsiyonel
bir entegre LED gece ışığına sahiptir. Entegre gece
ışığı, ilave gece lambalarının kurulum masraflarından
tasarruf sağlar. LED ışıklarının enerji kullanımı
düşüktür ve daha uzun süre dayanırlar.

seçeneğidir. Bu ışık seviyesi, ineklerin süt üretimi

Her durum için bir lamba
İdeal inek performansını sağlamak için minimum

üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir, bu
nedenle bu seçenek buzağılar ya da kuru dönemdeki
inekler için çok uygundur.
Dördüncü seçenek olan gece ışığı, 
4 ALNL ayrı gece
ışığı vasıtasıyla ahıra eklenir ya da gece ışığı 400W
lambaya entegre edilir. İnekler kırmızı ışığı hemen
hemen hiç göremezler ancak bu ışık insan gözüyle
fark edilir. Bu tür ışık, süt hayvancılığı çiftçisinin
ahıra girebilmesine ve hayvanları rahatsız etmeden
onları izleyebilmesine imkan verir.
*) 1 lüks = 1 lümen/m² (lüks (lx) görünür ışık yoğunluğu birimi,
lümen (lm) algılanan ışık gücü birimi).

150 lüks* gereklidir. Lely L4C programı çerçevesinde
bu seviyeye iki farklı yolla ulaşılabilir: 
1 metal
halojen lambalar ya da 
2 yüksek basınçlı sodyum
lambalar. Her iki lamba türünde 250W ya da 400W
lambalar kullanılır.


2 : Yüksek basınçlı sodyum lambalar 400W (250W seçeneği de
mevcuttur).


1 ve 
3 : Metal Halojen 400W (250W seçeneği de mevcuttur).


4 : Gece ışıkları.
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Işığın süt üretimini uyarması.

Retina tabakasına temas
eden ışık, melatonin
hormonunun salgılanmasını
azaltır.

Melatonin seviyesi düşer düşmez,
ineğin kanında IGF-I hormonu
yükselir. IGF-I, ineğin faaliyetlerini
ve böylece süt üretimini uyarır.

Melatonin faaliyeti düşürür ve uykuyu stimüle eder; dolayısıyla
bu salgının azaltılması ineklerin verimlilik kapasitelerini yükseltir.

Lely L4C aydınlatma sisteminin bulunduğu bir ahır planı.

Ahır Ekipmanları

D

A

B

C

C. Işık planının
bulunduğu bilgisayar
D. Kontrol kutusu

A. Aydınlatma fikstürleri

B. Sensör
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Lely Walkway ayak banyosu – inekler için
konfor ve çiftçi için verimlilik sağlayan
tırnak bakımı
Tırnak sağlığı, süt hayvancılığı çiftliklerinin en önemli üç sağlık sorunu arasındadır.
Doğurganlık, üretim, yem alımı, tedavi masrafları, vb. üzerinde sonuçları vardır. Cornell
Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre ortalama bir çiftlikte
ineklerin %20’si topallamaktadır ve inek başına topallama masrafları 250 ile 380 euro
arasındadır. Mükemmel hijyen ve optimum tırnak sağlığı için düzenli bir tırnak banyosu
şarttır. Robotlu bir çiftlikte ideal tırnak sağlığı, robotun yeterince ziyaret edilmesinin
anahtarıdır.
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Temel faydalar
• Tamamı paslanmaz çelik.
• Ayak banyosunu sadece tek bir düğmeye basarak hazırlayın.
• İnek trafiğini engellemez.
• Ayak banyosu temiz kalır.
• Kontrolü kolaydır.
•	Ayak banyosunu sadece tek bir düğmeye basarak temizleyin
ve yeniden doldurun.

Lely Walkway tırnak bakımı ayak banyosu; otomatik su ve kimyasal
dolumu (doğru konsantrasyona sahip iki farklı kimyasal) ve
otomatik boşaltma ve temizleme sistemi sayesinde son derece
kullanıcı dostudur.
Tırnak bakımı ayak banyosu şunları garanti eder:
•	Minimum çalışma; sistem tek bir düğmeye basılarak etkinleştirilir.
•	Ayak banyosu kirli kalamaz; kirli ayak banyoları sürü içerisinde
tırnak problemlerini artırma potansiyeline sahiptir.
•	Serbest geçiş; otomatik temizlikten sonra ayak banyosu bekleme
konumuna alınır ve ineklerin özgürce geçmesine izin verir.

Sadece tek bir düğme ile
Sadece bir düğmeye basarak Lely Walkway ayak banyosu doğru
(yatay) konuma indirilir ve ayak banyosu, kutunun üzerindeki
Ahır Ekipmanları

rezervuarda depolanan suyla doldurulur. Aynı zamanda ayak
banyosuna bir tırnak bakım ürünü pompalanır. Ayak banyosu
otomatik olarak boşaltılır ve bekleme (dikey) konumuna geri
dönene kadar sprey hortumlarıyla temizlenir. Lely Walkway
kullanımda olmadığı zaman, hayvanlar ayak banyosunu
kirletmeden özgürce etrafta dolaşabilirler.

Teknik özellikler
Ağırlık (kg)

455

Yükseklik (cm)

232

Uzunluk (cm)

230

Genişlik (cm)

105

Su rezervuarı kapasitesi (litre)

240

Banyo kapasitesi (litre)

210

Banyo uzunluğu (cm)

200

Gereken güç (VAC)

220
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Lely Walk Liquid*

Tırnak bakımı sıvısı olarak kullanılabilecek pek

kuruması ya da cilt sorunları tehlikesi olmadan

çok ürün bulunmaktadır. Bu ürünlerin pek çoğu

boynuzların gücünü ve durumunu olumlu etkiler.

formalindir ya da bakır sülfat içerir, bunlar da

Lely Walk Liquid, banyo ya da sprey uygulaması

potansiyel sağlık risklerine ya da çevresel tehlikelere

olarak kullanılabilir, böylece inekler sürü ya da birey

neden olabilirler. Diğer ürünler antibiyotikler

bazında tedavi edilebilir.

içerirler ve veteriner denetiminde kullanılmaları
gerekir, bu da yüksek maliyetlere neden olur.
Lely Walk Liquid; bakır ya da diğer ağır metaller
ve formalin içermeyen bir dezenfektandır. Yani
kullanıcının sağlığı ve yakın çevresi üzerinde bir
etkisi yoktur.
Ürün tahriş edici olmadığı için, inekler herhangi
bir acı duymadan banyodan geçerler. Böylece
süt sağımı esnasında ya da süt sağım robotunu
ziyaret etmek istemeyen inekler arasında sıkışıklık
olmaz. Alüminyum sülfat ve yüksek glutaraldehit
konsantrasyonunun varlığı sayesinde boynuzun
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*) Lely Walk Liquid, bütün piyasalarda mevcut değildir.
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Otomatik ve kullanıcı dostu Lely Walkway ayak banyosu aynı
zamanda çiftçinin ayak banyosunu daha sık kullanmasına imkan
verecektir, bu da sürünün tırnak sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye
sahip olacaktır. Otomatik/kalıcı bir tırnak banyosu, sakin bir sürü

Ahır Ekipmanları

Sağlıklı ve sakin bir sürü

sağlar, bu da Lely’nin vizyonuna mükemmel şekilde uymaktadır!

Kullanıcı yorumları:
“Tırnak bakımı ayak banyosunun yenilikçi tasarımı, ayak
banyosunu inek için rahat ve çiftçi için etkili hale getiriyor.”
Hollanda
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Lely Tedavi Kabini – ineklerinizin kontrollü
ve güvenli tedavisi
Bu eşsiz tedavi kabini, bir kişinin ineği tedavi için sadece bir dakika içinde yerine
koyabilmesini gerektiren nihai amaç doğrultusunda geliştirildi. Inek tedavilerini kolay,
profesyonel ve güvenli biçimde gerçekleştirmek için size benzersiz bir çalışma sahası sunar.
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Temel faydalar
Çok fonksiyonlu kullanım
Lely Tedavi Kabini, kaldıraçların yanı sıra bacak ve kafa kaldıraçları
da içerir. Tırnak tedavisi ve ameliyatının yanı sıra, Lely Tedavi
Kabini, özellikle otomatik sağım sistemleri için uygun olan suni
tohumlama ve kuru dönemdeki inek bakımı için de uygundur.
Ön kapı, hayvanın ileri gitmesini engeller. Göbek bandı, esnek
malzemeden üretilmiştir ve ineğin göğsüne göre şekil alır. Daha
fazla konfor amacıyla Lely Tedavi Kabini için kauçuk altlık sipariş
edilmesi seçeneği de mevcuttur.
Ahırda Lely Tedavi Kabini için ideal alan, robottan sonra gelen
seperasyon alanıdır. Ayrıca Lely Tedavi Kabininin, boyutlarından
daha uzun olan ve ineğin tedavi kutusundan çıkarken rahat ve
güvenli bir yüzeye adım atmasına imkan veren beton bir platform
üzerine yerleştirilmesini tavsiye ediyoruz.

• Güvenilir ve sağlam yapı.
• İnek her tür tedavi için son derece
erişilebilir ve görünür şekilde hareketsiz
durur.
• Kutunun her yanından ineğe kolay
erişim – veterinere çalışmak için en iyi
alanı sağlar.
• Bütün tedaviler mümkündür:
tırnak tedavileri, enjeksiyon, ölü
doğum(abort)/embriyo yerleştirme,
meme tedavileri, doğum sonrası ilaç
yerleştirilmesi, küpe takma, yara
tedavisi, ameliyat, sezeryan, abomasum
deplasmanı tedavisi.
• Ön kapının açılmasıyla kabinden kolay
çıkış.

Boyutlar
Uzunluk (mm)

2.361

Yükseklik (mm)

1.889

Genişlik (mm)

1.460

Ağırlık (kg)

420

Ahır Ekipmanları

Teknik özellikler

Platform boyutları
Uzunluk (mm)

3.200 mm

Yükseklik (mm)

250 mm

Genişlik (mm)

1.100 mm

Motorun teknik özellikleri*
Trifaze motor
380 V
1,1 kW
*) Lely Tedavi Kabini, elektrik motoruyla ya da elektrik
motoru olmadan sipariş edilebilir.
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Ön kapı
Ön kapının tasarımı, ineği
kabine girmeye teşvik eder ve
hayvanı tedavi tamamlanana
kadar güvenli şekilde olduğu
yerde tutar.

Elektrik motoru
Kullanıcı için kullanım kolaylığı
sağlamak amacıyla opsiyonel
elektrik motoru.

Göbek bandı
Kendiliğinden ayarlanabilen,
esnek göbek bandı, ideal
inek konforu ve güvenliği için
tasarlanmıştır.

Menteşeli paneller
Bir dizi menteşeli panel,
bütün kapakların bütünüyle
açılarak ineğe tam erişilmesini
sağlar.

Ön kapı
Ön kapı, tedaviden sonra
hayvanın kolayca serbest
bırakılması için tasarlanmıştır.

Bacak kaldıracı
Yumuşak halatları olan
bacak kaldıracı, bacağı sabit
tutarken ineğin konforlu
olmasını sağlar.

Lely Essentials Claw Care

Lely Essentials Claw Care, seyreltilerek ineklerin
tırnaklarında sprey şeklinde kullanım amaçlı, konsantre
bir bakteri ve mantar yok edici dezenfektandır.
Lely Essentials Claw Care; dört bileşenli amonyum
bileşiği (QAC), glutaraldehit, bakır sülfat, çinko
sülfat ve alüminyum sülfat içerir. İneklerin tırnakları;
dört bileşenli amonyum bileşiği ve glutaraldehit
ile dezenfekte olur. Bakır sülfat, çinko sülfat ve
alüminyum sülfat, boynuzun durumunu iyileştirir.
Kullanım:
• Lely Essentials Claw Care ürününü temiz ve
yaralanmamış inek tırnaklarına püskürtün.
• Konsantrasyon: %15.
• Temas süresi: 5 dakika.
(Lely Essentials Claw Care, bütün piyasalarda mevcut
değildir.)
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Giriş
Hem besi hem de süt
sığırlarının kolaylıkla tedavi
edilmesi için yeterince geniştir.
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Ahır Ekipmanları
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Lely Commodus yatak demiri – ineklere
maksimum hayvan refahı sağlar
Hayvan refahı, konforu ve sağlığı, verimli inekler için birbirlerine güçlü şekilde bağlı olan
faktörlerdir. Yatmak için en yüksek konforu ve rahat ulaşımı sağlayan yataklar, daha
uzun süre ve daha sık kullanılır, bu da süt üretimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Lely,
yatak konseptini tamamen yeniden tasarladı ve hayvan dostu bir yatak demiri yarattı:
Lely Commodus yatak demiri.
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Her açıdan esnek

Temel faydalar

Commodus yatak demiri, inekleri kolayca yerlerine yönlendirir ve onlara
mümkün olan maksimum konforu sunar. Yatak demirlerinin bağlantı

• Yüksek inek konforu.

noktalarının esnek olması sayesinde, Lely Commodus yatak demirilerine

• Tamamen serbest inekler.

çarptıkları zaman ineklerin canını acıtmaz. Esnek bağlantı noktaları,

• Kolay kurulum.

aynı zamanda inek tuhaf bir pozisyondan kalkarken çarpmayı yumuşatır.

• Ayarlanabilir.

Commodus yatak demiri, sabit bir yatak alanı değil, kılavuz bir yatak

• Esnek.

alanı sağlar. Bu akıllı konsept aynı zamanda bir ineğin neredeyse otlakta

• Süt üretimi üzerinde olumlu etki.

olduğu kadar rahat bir yatış pozisyonu alabilmesine imkan verir. İneğin
sırtına bastıran yan çubuklar yoktur ve yatak demirinin ön bölümü,
ineğin başı için daha çok alan bırakır, bu da yatarken ya da ayağa
kalkarken önemlidir.

Hayvan sağlığı açısından en iyi özellikler

Teknik özellikler

Lely Commodus yatak demirinin kurulumu çok hızlı ve kolaydır. Ayrıca
Commodus yatak demirleri, araç kullanmadan hızla demonte edilebilir.

Yatak alanı

Minimum 102 cm’den

Lely Commodus yatak demirleri yuvarlak, uzun ömürlü ve esnek bir

genişliği

ayarlanabilir

göğüs dayanağı ile birlikte kurulur. Göğüs dayanağı, ineği herhangi

Yatak demiri

16,60 kg

bir şekilde engellemez ancak doğru yerde yatmaya teşvik eder. Ayrıca

ağırlığı

inek kendine zarar vermeden ön bacaklarını kolayca göğüs dayanağının

Yatma alanı

Yatak, derin yatak

üzerine koyabilir. Yatak demirlerinin yüksek konumu sayesinde,

(kum, talaş, vb.),

saman ya da talaş gibi yatak malzemelerinin dağılımı ile yatakların

kauçuk

temizlenmesi, geleneksel yataklardan daha kolaydır. Modüler göğüs
dayanağı yapısı sayesinde, yatakların değiştirilmesi ya da kurulması da
çok daha kolaydır. Lely Commodus yatak demiri; hayvan sağlığı, konfor,
ulaşılabilirlik ve hijyen açısından en iyi özellikleri sunmaktadır.
Ahır Ekipmanları
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Lely Essentials Bedding

İnekler geviş getirmek için genellikle yatarlar. İdeal

Üstün dezenfeksiyon ve kurutma özelliklerinden

konfor ve hijyen için, yatağın temiz ve kuru olması

ötürü,bu ürün yataktaki bakteri sayısının

önemlidir. Aşağıdaki sarf malzemeler, bu hedeflere

azaltılmasına yardımcı olur. Lely Essentials Bedding-

ulaşmanızda size yardımcı olabilir.

Des, başka bir uygulamanın gerçekleştirilmesinden
önce kolayca giderilebilir.

Günümüz piyasasında benzersiz bir ürün olan
Lely Essentials Bedding-Des, inek yataklarının

Lely Essentials Bedding-Dry; yatakların kuru ve

kurutulması ve dezenfekte edilmesi için özel olarak

rahat tutulması için özel olarak geliştirilmiş bir

geliştirilmiştir. Lely Essentials Bedding-Des; salisilik

tozdur. Tozun yayılması kolaydır ve sıvılar ile

asit ve mineral tuzları içeren bir tozdur. Tozun

amonyak üzerinde mükemmel bir emme kapasitesi

yayılması kolaydır, sıvılar ve amonyak üzerinde

vardır. Dahası, uzun bir aktif süreye sahiptir (42 ile

mükemmel bir emme kapasitesi vardır. Ayrıca,

72 saat arası), bakterilerin üreme etkinliğini azaltır

uzun süreli verimliliği vardır (48 ile 72 saat arası),

ve yatak uzun süre hoş bir kokuya sahip olur.

böylece yataklar daha uzun süre daha kuru kalır ve

Lely Essentials Bedding-Dry, başka bir uygulamanın

memelerden damlayan süt dezenfekte edilir.

gerçekleştirilmesinden önce kolayca giderilebilir.

(Lely Essentials Bedding ürünleri, bütün piyasalarda
mevcut değildir.)
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Lely Compedes hayvan yatağı – inekler için
konfor
Modern çiftçilikte anahtar kelime inek konforudur. Dolayısıyla bir ahır inekler için
doğal bir ortamı temsil etmelidir. Lely Compedes hayvan yatağının konforu, ineğe
stressiz yatabilme özgürlüğü sunar ve süt üretimini artıracak doğal davranışlarını
gerçekleştirebilmelerine imkan verir. Lely Compedes hayvan yatağı ile, uzun yıllar boyunca
çiftliklerde kullanılacak, iyi test edilmiş ve uzun ömürlü bir ürün seçmiş olursunuz.
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Teknik özellikler
Poliüretandan üretilen ve hayvan barınağının zeminine rahatça takılan
özel köpük destek (kalınlık 20 mm), her tarafından sert kauçuk ile
çevrilidir. Döşemenin arka tarafı, alt tarafta yaklaşık 25 cm genişlikte
tırnaklar bulundurur. Bu nedenle, döşeme bu arka tarafta yaklaşık
%1,5 eğime sahiptir.

Tırnak sağlığını geliştirir
Daha rahat bir yatak, tırnaklar ve eklemler üzerinde daha az baskı
yaratılmasına katkıda bulunacağı için tırnak sağlığı gelişecektir. Ayrıca
inekler, doğal bir şekilde ayağa kalkmak ve uzanmak için sıkı ve
yumuşak bir yüzeyin tadını çıkaracaktır.

Mevcut ve yeni kurulacak olan çiftlikler için
Lely Compedes hayvan yatağı, modern çiftçiler için özel olarak
geliştirilen benzersiz bir inek yatağıdır ve entegre köpük destek
ve sağlam bir kauçuktan oluşur. Su geçirmez ve delikli olmayan üst
yüzeyle birleşen köpük destek; yüksek konfor, uygulanabilirlik imkanı,
kolay kurulum ve temizlik olanağı sunar. Akıllı tasarımı sayesinde
yeni ahırların yanı sıra yenileme projelerine de uygundur. Compedes
hayvan yatağının temizlenmesi kolaydır ve benzersiz bir sıvı bariyerine
artış sağlanır.

Kurulumu ve bakımı kolay

Boyutlar

Kurulum talimatları ayrıntılı ve anlaşılırdır. Kurulum kolaydır
ve çiftçi tarafından yapılabilir. Döşemeler yan yana takılır ve

• Kalınlık: 32 mm.

belirtilen yerlerden üç cıvatayla baş tarafına sabitlenir. Demonte

• Uzunluk: 183 cm.

ederken herhangi bir zarar görmediği için yeniden kullanılabilirler.

• Genişlikler: 110, 115, 120 ve 125 cm.

Ahır Ekipmanları

sahiptir, böylece daha düşük yatak bakım maliyetleri ve hijyende ciddi

Döşemelerin rahat olması için hiçbir bakıma gerek yoktur.

Lely Compedes hayvan yatağı, DLG testinden
geçmiştir.
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Müşteri hizmetleri
Lely bünyesinde verilen mükemmel hizmet, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamaya ve
bunlara yanıt vermeye odaklanır. Yerel Lely Center bayilerimiz aracılığıyla önleyici bakım,
teknik servis ve 7/24 acil durum servisleri sunuyoruz. Uzmanlık eğitimi almış, son derece
tecrübeli ve iyi donanımlı servis teknisyenlerimiz, yardıma her ihtiyaç duyduğunuzda
hemen yanı başınızda. Elbette aynı çalışma prensibi yedek parça hizmetleri için de geçerli.
Lely Finans programımız aracılığıyla, size bireysel ihtiyaçlarınızı karşılayan ürünlerimizin
esnek şekilde finanse edilmesi fırsatını sunuyoruz.
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Lely Servis

LELY SERVİSLERİ

Eğer bir Lely ürününü tercih ederseniz, bizim benzersiz destek sistemimizle
birlikte gelen gönül rahatlığının keyfini süreceksiniz. Sayfa 84.

Lely Orijinal aşınan parçalar

LELY ORĲINAL AŞINAN PARÇALAR

Orijinal Lely aşınan parçalarını tercih ederken kapsamlı testlere ve kalite
hedeflerimizi karşılayan dayanıklılığa sahip olursunuz. Sayfa 86.

Müşteri hizmetleri
83

Lely servis – bize güvenebilirsiniz
Eğer bir Lely ürününü tercih ederseniz, bizim benzersiz destek sistemimizle birlikte
gelen gönül rahatlığının keyfini süreceksiniz. Yerel bayilerimizdeki, yani Lely Center
tesislerindeki özel uzmanlar, sizi yakından tanıyacak. Size değerli desteklerini, saha
tecrübelerini ve herhangi bir Lely süt hayvancılığı ekipmanında bir sorun olması halinde,
kapsamlı uzmanlıklarını hızlı bir şekilde sunacaklar.
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Lely Center konsepti – donanımlı
ve eğitimli

Sertifikalı servis mühendislerimiz, günün 24 saati /

Bizler, Lely organizasyonunu mümkün olduğunca

yerel hareket et’ felsefemiz doğrultusunda, Lely

sıkı çalışmaya hazır tutarken, sürekli olarak,

Center tesislerimiz bölgelerdeki süt çiftliklerine

bir süt çiftçisi olan sizler için, yeni konseptlerin

yakın konumlarda yer alıyor. Bu ideal başlangıç

araştırılmasına ve geliştirilmesine odaklanıyoruz.

noktası ise, süt çiftçilerine kendi ihtiyaçlarına göre

Diğer dağıtım kanallarının aksine, Lely Group,

hazırlanmış, kapsamlı yüksek teknolojiye sahip ve

dünyanın her yerinde, yerel olarak Lely ürünleri

yenilikçi Lely ürünleri serisini sunabilmelerini sağlıyor.

için profesyonel satış ve hizmet sağlamak amacıyla

Pratik bilgiye sahip olan uzman danışmanlarımız,

Lely Center konseptini geliştirdi. Bütün Lely Center

sürünüzden en iyi performansı elde etmenize yardım

tesislerimizde, performansımızı iyileştirmek için

ederek, ürünlerimiz ve hizmetlerimizden de en iyi

sürekli çalışıyoruz. Bütün servis mühendislerimizin

faydayı sağlamanızı mümkün kılıyor. Yenilikçiliğe olan

teknik servisle ilgili en güncel bilgilere sahip olmasını

tutkumuz, ürünlerimizin teknik özellikleriyle sınırlı

sağlıyoruz: Her yıl Lely Academy’de eğitim alıyor ve

kalmayarak, çiftliğinizdeki gündelik işlerin uygulama

bilgilerini test ediyorlar.

ve yönetimini de kapsıyor.

haftanın 7 günü hizmetinize hazır. ‘Global düşün,

Müşteri hizmetleri

Kullanıcı yorumları:
“Ben sadece ürünlerini seçmiyorum, aynı zamanda

“Bu servis mühendislerinin sertifikalı olduğunu

Lely’nin güvenilir 7/24 servisini seçiyorum.”

görmek çok kolay.”

Avustralya

İrlanda
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Lely Orijinal – Lely yedek parçalarının kalite
simgesi
Hijyeni artırmak, Lely Astronaut süt sağım robotunun beklenmeyen masraflarını ve
arızalarını önlemek için, belli başlı aşınan parçaların sık sık değiştirilmesi önemlidir. Belli
başlı Lely Orijinal aşınan parçalar, özel olarak Lely Astronaut robotu için geliştirilmiştir.
Bu ürün serisi, bir teknisyenin yardımı olmadan sizin tarafınızdan kolayca değiştirilebilir.
Lely meme lastikleri ve Lely fırçaları, Astri temizlik ürünlerinin kullanımının etkileri altında
kapsamlı şekilde test edilmiştir. Bu şekilde aşınan parçaların ve dolayısıyla robotunuzun
kalitesi garanti edilir.
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Lely Sarf Malzeme Paketi
Lely Sarf Malzeme Paketi, çiftliğinizde her an el altında tutulması
gereken en çok kullanılan aşınan parçaları içerir. Bu paket, en yüksek
hijyenin garanti edilmesi için en az yılda bir kez değiştirilmesi gereken
aşınan parçaları içerir. Lely Sarf Malzeme Paketi; A4, A3 ve A2 Astronaut
robotları için mevcuttur.
Meme lastikleri

Lely, 10.000 sağımdan sonra silikon meme
lastiklerinin değiştirilmesini tavsiye etmektedir.
Sızıntıyı ve muhtemel meme enfeksiyonlarını
önlemek için meme lastiklerini zamanında
değiştirin. Meme lastikleri farklı boyutlarda
sunulmaktadır.

Süt filtreleri

Lely, her temizlik döngüsünde filtrelerin günde
üç kez değiştirilmesini tavsiye etmektedir.

Meme başlığı toplama İpleri yılda bir kez değiştirin.
ipleri
Meme temizleme

Lely fırçaları; stimülasyon ve temizliğin

fırçası

sağlanması için spiral bir şekilde, kırmızı/beyaz
renklerde, farklı fırça kılı tiplerine sahiptir.
Fırçaları düzenli olarak kontrol edin ve en az
yılda bir kez değiştirin.

İkili süt hortumu

İkili süt hortumunun birinden süt geçer. İyi bir süt
kalitesi için hortumların hijyeni çok önemlidir;
hortumlarınızı yılda en az bir kez değiştirin.

Vakum açma kapama

Vakum hattının bakımı ve değiştirilmesi, yeni

ünitesi*

geliştirilen bir pulsatör sayesinde çocuk oyuncağı
kadar basit hale geliyor.

*) Sadece Lely Astronaut A4 için.

edilebilir. Lely ayrıca, orijinal aşınan parça yelpazesi de sunmaktadır.

Kullanıcı yorumları:
“Lely’nin hepimizin bildiği 7/24

Müşteri hizmetleri

Lely Orijinal yedek parçalar, ihtiyaç duyduğunuzda ayrı olarak da sipariş

servisi ve kalitesiyle bir araya gelen
sistemlerim, her zaman güncel ve
güvenilir.”
İspanya

87

88

LELY SÜT HAYVANCILIĞI EKİPMANLARI

Müşteri hizmetleri
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Notlar
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LHQ.B99014.TR.B

Lely çevreye gerçekten önem veriyor.

2

Size en yakın Lely distribütörü

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 ve Welger Lely Group’a ait tescilli ticari markalardır. Lely, bu ticari markalardaki
tüm haklarını saklı tutar. Lely’nin sahip olduğu ticari markaların yetkisiz olarak kullanımı veya Lely’nin sahip olduğu ticari markalara karışıklık
yaratacak derecede benzeyen veya kafa karışıklığı yaratma ihtimali olan ticari markaların kullanımı Lely’nin haklarının ihlali olarak kabul
edilecektir. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede verilen bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve satış teklifi değildir. Belirli ürünler bazı ülkelerde
bulunmayabilir ve teslim edilen ürünler gösterilenlerden farklı olabilir. Lely Holding S.à r.l’nın yazılı izni olmadan bu belge kısmen veya tamamen
kopyalanamaz ve basım, fotokopi, mikrofilm veya başka yöntemlerle yayımlanamaz. Hazırlanması sırasında gösterilen tüm özene rağmen Lely,
bu belgedeki eksiklik veya hatalardan kaynaklanabilecek zararlar ile ilgili hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
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Sağım, yemleme ve ahır çözümleri

Çiftliğinizin geleceğini yaratın
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Lely çevreye gerçekten önem veriyor.
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