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Zaplanuj przyszłość dla 
swojego gospodarstwa

Nadchodzące dekady będą niosły ze sobą wyzwania dla rolnictwa. Rolnicy muszą 

brać pod uwagę szybki wzrost populacji i dbać o to, aby ceny oferowanej przez 

nich żywności były coraz bardziej konkurencyjne. Wszystko to musi odbywać się 

zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i podejmowaniem nieustających 

wysiłków na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla.

Hodowcy od zawsze mieli i nadal mają pełną świadomość, że ich działalność 

będą kontynuować przyszłe pokolenia. W firmie Lely jest tak samo. Ciągle 

pracujemy nad zwiększeniem naszej wiedzy i rozwojem produktów, tak aby 

osoby korzystające z nich w przyszłości mogły z powodzeniem stawiać czoła 

wyzwaniom.

Co mówią użytkownicy naszych produktów z całego świata
Pani Guibert (Francja): ulepszenia w zarządzaniu gospodarstwem

Yoshitsugu Mori (Japonia): zrównoważona hodowla bydła

Lyndon Williams (Walia, Wielka Brytania): wejście na wprost do robota 

Lely Astronaut

Jens Jensen (Dania): ramię robota Lely Astronaut

Wyn Evans (Walia, Wielka Brytania): pomiar liczby komórek somatycznych 

Geeske van de Streek (Holandia): codzienne rutynowe czynności w oborze 

Alberto Beunza (Hiszpania): czynniki wpływające na wysoką produkcję

Tobias Wagner (Niemcy): okres rozruchu

Steve i Lori Dockendorf (USA): zaangażowanie w produkcję robotów

Jean-Philippe Côté (Kanada): efektywność kosztów produkcji

Sander Bouma (Holandia): usługi leasingu fi nansowego
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System pracy  
z Lely: jeden człowiek,  
dwa miliony

Wzrost wydajności pracy jest niezbędny do 

osiągania sukcesów w branży mleczarskiej. 

Naszym wyzwaniem jest wzrost produkcji 

mleka na dój na jednego pracownika w 

sposób przyjazny dla zwierząt. Jesteśmy 

przekonani, że roczny udój na poziomie 

dwóch milionów litrów przeprowadzony 

przez jednego człowieka jest możliwy. 

W tradycyjnych gospodarstwach 

mleczarskich, gdzie dój odbywał się dwa 

razy dziennie, po zamontowaniu naszych 

robotów zaobserwowano wzrost wydajności 

o 10 – 15%.

„Zawsze należy stawiać sobie za cel ulepszanie 
systemu zarządzania gospodarstwem 

i wydajności. Robotów udojowych używamy 
już od dwunastu lat, jednak ciągle pragniemy 

wprowadzać dalsze ulepszenia.”

Pani Guibert, Francja

Najbardziej rzetelny pracownik, jakiego można 
sobie wyobrazić
Inwestując w zrobotyzowany system doju Lely Astronaut, pozyskuje się najbardziej 

rzetelnego pracownika, jakiego można sobie wyobrazić. Pozostaje on do dyspozycji 

przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na długie lata. Posiada wiele opcji 

pozwalających na dostosowanie do każdych wymagań. Zaprogramowane czynności 

pozwalają na przygotowanie krowy do doju, założenie kubków udojowych, ich 

ponowne zamocowanie w razie potrzeby oraz zdjęcie po skończonym doju, jak 

również przeprowadzenie dezynfekcji strzyków.

To coś zupełnie innego niż zrobotyzowanie hali 
udojowej
Zrobotyzowany system doju Lely Astronaut umożliwia indywidualne monitorowanie 

wielu czynników, których kontrola nie była możliwa podczas doju tradycyjnego. 

Zrobotyzowany system doju to nowy sposób zarządzania gospodarstwem, w którym 

wiele decyzji nie podejmuje już rolnik, a sama krowa. Wszystko opiera się na 

wczesnym przekazywaniu sygnałów ostrzegawczych. Teraz znowu możesz podejść 

do swoich krów indywidualnie… stan zdrowia krów będzie lepszy, okresy 

międzywycieleniowe krótsze, a koszty paszy niższe – a to tylko niektóre korzyści.
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Stosowanie zrównoważonych rozwiązań odgrywa w hodowli 

bydła coraz większą rolę. Znaczenia nabierają zdrowie 

i dobrostan zwierząt. Klienci branży rolniczej wymagają 

przyjaznych dla zwierząt metod produkcji. Krowie należy 

zapewnić spokojne, zdrowe i długie życie przy jednoczesnym 

zwiększaniu produkcji. Wyzwaniem stojącym przed branżą 

mleczarską jest osiągnięcie tych celów w sposób pozwalający na 

odnotowanie zysków.

Spełnianie podstawowych potrzeb bez ograniczeń
W firmie Lely wierzymy, że krowom należy zapewnić swobodny dostęp do 

możliwości dojenia. Aby krowy regularnie korzystały z robota i stołu paszowego, 

konieczne jest zapewnienie im wystarczającego czasu na odpoczynek i odciążenie 

racic i nóg. Ograniczenie jednej lub kilku podstawowych potrzeb będzie miało 

wpływ na zachowanie krów i produkcję mleka. Stosowanie przez Lely 

zrównoważonych rozwiązań ma na celu zapewnienie krowom nieograniczonych 

możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb. Podobnie jak inne produkty naszej 

firmy, Lely Astronaut zaprojektowano z właśnie takim zamierzeniem.

Wyzwanie: 
zrównoważona 
    hodowla bydła

„Moim głównym celem jest prowadzenie 

gospodarstwa w zrównoważony sposób. 

Robot ułatwia mi to poprzez wydłużenie 

życia krów i wiele wycieleń przy zachowaniu 

dziennego doju wynoszącego co najmniej 

3.800 kg (średnio 36 kg/krowę).”

Yoshitsugu Mori, Japonia

Z myślą o krowach
Zrobotyzowany system doju Lely Astronaut pomaga poprawić stan zdrowia 

i samopoczucie zwierząt, np. poprzez zapewnienie wejścia do robota bez przeszkód 

oraz swobodzie ruchu krowy w boksie udojowym. Pielęgnacja strzyków i zakładanie 

kubków udojowych odbywa się z zachowaniem wszystkich wymogów higieny, 

co służy poprawie stanu wymion. Oprócz tego gromadzone są obszerne informacje, 

które pomagają rolnikom w zapobieganiu chorobom i poprawie stanu zdrowia 

całego stada.
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Wolny ruch krów
Krowa otrzymuje możliwość decydowania o porach pobierania paszy, dojenia lub 

odpoczynku, co poprawia jej samopoczucie. Opieka nad krowami i zaangażowanie 

w zapewnienie im dodatkowego komfortu przekładają się na możliwość zwiększenia 

udoju uzyskiwanego w ciągu życia każdej krowy. Dzięki zapewnieniu wystarczającej 

przestrzeni zwierzęta mogą zachowywać się naturalnie, poprawia się także ich 

samopoczucie.

Prawidłowe zarządzanie paszą
Podawana pasza wpływa nie tylko na efektywność żywienia/ilość mleka, ale również 

na ogólny stan zdrowia krów, zdolność reprodukcji oraz występowanie zaburzeń 

metabolicznych. Zmianie może ulec również częstotliwość wchodzenia do robota. 

Automatyczny system żywienia Lely Vector zapewnia krowom ciągły dostęp do 

świeżej paszy zaspokajający ich potrzeby. System doskonale uzupełnia się z systemem 

dojenia Astronaut.

Pasza Woda

Odpoczynek Powietrze

ŚwiatłoPrzestrzeń Zdrowie

SIEDEM KORZYŚCI DLA KROWY 
(„COW SIGNALS DIAMOND®”)

W jaki sposób można zachować zdrowie krowy 

i utrzymać odpowiedni udój w czasie jej życia? W celu 

poprawy zdrowia i samopoczucia zwierząt konieczne jest 

przestrzeganie siedmiu zasad („Cow Signals Diamond®“): 

odpowiedniej ilości wody, światła, przestrzeni, paszy, 

odpoczynku, powietrza i zdrowia. Dowiedziono, że 

przepełnienie obór oraz długie czasy oczekiwania na dój 

i karmienie wpływają na czas, jaki krowy mają na 

jedzenie i odpoczynek.

© copyright cowsignals.com, Holandia

Po dojuPrzed dojem

Separatka

Pastwisko 2

Pastwisko 1

Pastwisko 3

Lely Astronaut

Lely Grazeway

WYPAS A DÓJ ZROBOTYZOWANY
Wypas na pastwisku to praktyka służąca krowom, doceniana 

przez rolników i konsumentów. Dzięki połączeniu jej z systemem 

automatycznym pasze treściwe w robocie nie są jedynym 

czynnikiem motywującym zwierzęta. Spożywanie świeżej trawy 

dwa lub trzy razy na dobę sprawia, że dój za pomocą robota 

odbywa się w sposób zrównoważony i regularny, spożywana ilość 

pasz treściwych jest minimalna.
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Zrobotyzowany system 
doju Lely Astronaut A4

TRZY NAJWAŻNIEJSZE 
POWODY

Więcej możliwości 
kontroli

Najważniejsza jest 
krowa

Najwyższa jakość 
mleka

Staramy się, aby nasz zrobotyzowany system doju 
przyniósł sukces w Państwa gospodarstwie
Ponad dwadzieścia lat temu wprowadziliśmy na rynek pierwszego na świecie robota 

udojowego – Lely Astronaut. Mimo że od tamtej pory nieustannie go ulepszaliśmy, 

oferowany przez nas robot ciągle działa w oparciu o te same, sprawdzone 

rozwiązania. Lely Astronaut wpływa na poprawę jakości życia, gwarantując 

jednocześnie dobrostan zwierząt i zwrot z inwestycji. Do innych korzyści należy 

wyjątkowy zestaw narzędzi do monitorowania jakości mleka oraz współczynnika 

pasza/mleko dla poszczególnych krów oraz całego stada.
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Optymalne warunki i minimalizacja barier
Dój za pomocą robota udojowego różni się od tradycyjnego pod wieloma 

względami. Jedną z największych różnic jest możliwość dojenia krów w sposób, 

który jest zgodny z ich naturalnym zachowaniem. Aby zmaksymalizować korzyści 

płynące z użytkowania systemu, poszukujemy okazji do stworzenia środowiska, 

w którym dój może odbywać się w optymalnych warunkach, po likwidacji wszelkich 

możliwych przeszkód.

Najlepszy sposób wchodzenia do robota
Rewolucyjną cechą nowego boksu dla krów w Lely Astronaut A4 jest koncepcja 

przejścia na wprost, tzw. I-fl ow. Dzięki niej krowy wchodzą do jednostki udojowej 

na wprost, bez konieczności skręcania. Okres uczenia się ulega skróceniu, 

zwiększona zostaje przepustowość, a co za tym idzie wydajność robota.

Celowo nie zdecydowaliśmy się na zautomatyzowanie samej 

czynności doju. Zamiast tego stworzyliśmy system, w którego 

centrum jest krowa. Chcemy mieć pewność, że krowy akceptują 

dojenie w systemie uniwersalnym. Jedyne w swoim rodzaju ramię 

robota i rozwiązanie I-fl ow zapewniające sprawne wchodzenie do 

boksu i wychodzenie z niego są najlepszymi przykładami tej 

strategii.

+ 4%
WYDAJNOŚĆ

BRAK SYSTEMU 
I-FLOW

SYSTEM 
I-FLOW

ZWIĘKSZENIE DZIENNEJ PRODUKCJI 
O 150 KG
Aby uzyskać wiarygodne dane, fi rma Lely przeprowadziła 

analizę porównawczą kilku tysięcy robotów z systemem 

I-fl ow oraz kilku tysięcy wcześniejszych modeli, w których 

nie wykorzystywano tej technologii. Najbardziej 

zaskakującą obserwacją okazało się skrócenie czasu, jaki 

każda krowa spędza w boksie o prawie 4%. Krótszy czas 

doju ma bezpośrednie przełożenie na wydajność robota 

udojowego. W przypadku stada 120 krów oznacza to 

wzrost potencjału produkcyjnego o 150 kg dziennie.

Najważniejsza jest 

krowa 

„Mieliśmy krowę, która niechętnie 

wchodziła do robota. 

Teraz jednak, dzięki możliwości 

swobodniejszego wejścia do robota 

Astronaut A4, krowa ta regularnie 

i dobrowolnie poddaje się dojeniu.”

Lyndon Williams (Walia, Wielka Brytania)
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Szybkie zakładanie kubków, 
minimalizacja ruchów
Szybkość i precyzja zakładania kubków udojowych są 

kluczowe dla wydajności robota. Nasz system lokalizacji 

strzyków (TDS) to trójelementowa technologia 

skanowania, która zapewnia szybką i dokładną 

lokalizację strzyków. Oprócz tego ogranicza zbędne 

ruchy, charakteryzuje się większą delikatnością 

i umożliwia najszybszy sposób zakładania kubków 

udojowych na wszystkie rodzaje wymion.

DZIESIĘĆ ZALET RAMIENIA ROBOTA 
LELY ASTRONAUT

1. Konstrukcja opracowana z myślą o krowach. 
2. Bezpieczne umieszczenie kubków udojowych 

w ramieniu.
3. Bardziej skuteczne czyszczenie i stymulacja.
4. Przyspieszenie procesu wykrywania strzyków.
5. Dopasowany do potrzeb proces doju 

wykorzystujący dynamiczną pulsację.
6. Spokojny przebieg doju dzięki ograniczeniu ruchów 

ramienia.
7. Dokładne pomiary jakości mleka blisko wymienia.
8.  Brak kontaktu kubków udojowych z podłożem.
9. Oszczędność energii dzięki ograniczeniu liczby ruchów.
10.  Wytrzymała konstrukcja i solidne materiały.

Ramię robota 
Lely Astronaut – blisko 
tego, co kluczowe
Ramię robota Lely Astronaut to sprawdzone, jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie – pozostaje pod 

krową i kontroluje cały proces doju. Dzięki umieszczeniu w ramieniu niemal wszystkich czujników 

pomiar odbywa się blisko wymienia, co wpływa na wysoki stopień jego dokładności.

Trwała konstrukcja
Wytrzymałość i pneumatyczne sterowanie sprawiają, że 

ramię nie ulega uszkodzeniu, nawet jeżeli krowa na nim 

stanie.
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+ 40%
CZYSZCZENIE I STYMULACJA

LEPSZE CZYSZCZENIE I STYMULACJA ZA 
POMOCĄ SZCZOTEK
Badania dowodzą, że połączenie zastosowania 

unikatowych, przeciwnie obracających się szczotek oraz 

precyzyjnych ruchów gwarantuje do 40% skuteczniejsze 

czyszczenie i stymulację w porównaniu do innych 

systemów.

Innowacje, 
które przyniosły 
prawdziwe korzyści

„Ostatecznie wybraliśmy Lely. 

Zadecydowała o tym prostota ramienia 

robota oraz np. sznurki uniemożliwiające 

kontakt kubków udojowych z podłożem.”

Jens Jensen, Dania

Elastyczność – podstawa każdej obory
Podstawowym elementem nowej modułowej konfi guracji 

robota udojowego Lely Astronaut A4 jest jednostka 

centralna. Jest ona odpowiedzialna za doprowadzenie 

podciśnienia i mycie maksymalnie dwóch jednostek 

udojowych. Jednostka centralna działa niezależnie, 

a konfi guracja przeznaczona dla dwóch boksów 

udojowych może być ustawiona w odległości do 

trzydziestu metrów. 

Swoboda i szybka lokalizacja 
strzyków
Prawidłowe zachowanie podczas wchodzenia 

i wychodzenia dowodzi, że krowom odpowiada dojenie 

za pomocą robota Lely Astronaut. Jednym 

z najważniejszych czynników świadczących o sukcesie 

jest przestrzeń zapewniona zwierzętom podczas dojenia. 

W otwartym z trzech stron boksie nie znajdują się żadne 

elementy przytrzymujące krowę. Kamera 3D umożliwia 

monitorowanie ruchów krowy, dzięki czemu możliwe jest 

idealne ustawienie ramienia do szybkiego wykrywania, 

zakładania i ewentualnego ponownego zakładania 

kubków udojowych.

Dój dopasowany do potrzeb 
Dzięki informacjom z systemu kontroli jakości mleka 

Lely MQC pulsator Lely 4 Effect umożliwia dynamiczną 

pulsację na poziomie ćwiartki. Jego stosowanie zapewnia 

indywidualne traktowanie każdej krowy oraz dój 

dopasowany do danej sytuacji.

System I-flow – bezproblemowe 
wchodzenie i wychodzenie z robota
Dzięki koncepcji I-fl ow krowy wchodzą do jednostki 

udojowej na wprost, bez konieczności skręcania. Takie 

rozwiązanie pozwala skrócić okres uczenia się i zwiększyć 

przepustowość robota.
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Zestaw unikatowych narzędzi do 
kontroli jakości mleka 
System Lely MQC (Milk Quality Control) znajduje się 

w ramieniu robota tuż obok wymienia. Podczas doju 

mleko z każdej ćwiartki jest stale kontrolowane. Dzięki 

temu dostarczane są podstawowe informacje o mastitis, 

zawartości tłuszczu, białka i laktozy, które umożliwiają 

zarządzanie jakością mleka i zdrowiem zwierząt. System 

pozwala na szybkie reagowanie i gwarantuje osiągnięcie 

optymalnej jakości mleka.

Szczotki czyszczą najlepiej
Szczotki usuwają nawet mocno przyschnięty brud 

i odchody. System jako jedyny czyści obszar wokół 

strzyków, a także dolną część wymienia u nasady 

strzyków. Po każdej krowie następuje gruntowna 

dezynfekcja szczotek, dzięki której zanieczyszczenia 

nie są przenoszone na inne zwierzęta.

Skuteczne monitorowanie mastitis 
podczas każdego doju
Zapobieganie mastitis pozwala zaoszczędzić koszty, jakie 

wiążą się z obniżoną produkcją mleka, leczeniem 

i nakładami pracy. Opcjonalny pomiar zawartości 

komórek somatycznych (MQC-C) odgrywa ważną rolę 

w monitorowaniu stanu zdrowia wymion. Podczas doju 

zintegrowany system skutecznie monitoruje liczbę 

komórek somatycznych u każdej krowy. Odchylenia od 

normy są wykrywane i zgłaszane. W ten sposób możliwy 

jest niekosztowny, stały nadzór stanu zdrowia wymion 

wszystkich krów w stadzie.

CZYSZCZENIE KUBKÓW UDOJOWYCH PARĄ 
WODNĄ POMIĘDZY DOJAMI
System czyszczenia Lelywash przeprowadza w ciągu dnia 

różne rodzaje czynności. W opcjonalnym systemie 

Lely Pura kubki udojowe czyszczone są z użyciem 

rozgrzanej pary wodnej oraz przez krótki czas płukane 

wodą. 

ŁAGODNY TRANSPORT MLEKA
Sprężone powietrze popycha mleko w kierunku 

zbiornika, nie powodując jego uszkodzenia przez wirniki 

stosowanych w innych pompach mleka.

Nieustannie poszukujemy najlepszych sposobów na uzyskanie najwyższej jakości mleka: 

stosujemy m.in. czujniki, innowacyjną metodę delikatnego postępowania z mlekiem oraz własny 

sposób czyszczenia wymienia. Unikatowy system kontroli jakości mleka Lely (MQC) to gwarancja, 

że na rynek dostarczane będzie wyłącznie najwyższej jakości mleko.

Wspólna troska 
o jakość mleka

„Ktokolwiek będzie chciał odebrać mi 

system MQC-C, będzie musiał zabrać 

całego robota, ponieważ jest mi 

absolutnie niezbędny w pracy!”

Wyn Evans, Walia, Wielka Brytania
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Większa kontrola, 
więcej swobody 
Kontrola gospodarstwa 
mleczarskiego za pomocą Lely T4C
Oprogramowanie do zarządzania Lely T4C 

(Time for Cows) zapewnia pełną kontrolę nad całym 

gospodarstwem, niezależnie od tego, czy przebywasz 

w oborze, biurze, na zewnątrz czy w domu. System 

jest doskonale poinformowany o sytuacji w oborze 

i jednocześnie pełni funkcję biblioteki, systemu 

operacyjnego, zootechnika, osobistego asystenta 

i szkoleniowca. Skomplikowane? Wręcz przeciwnie – 

system zarządzania jest niezwykle łatwy w obsłudze!

Celem Lely T4C jest zapewnienie Ci 
sukcesu
W ciągu ponad dwudziestu lat udało nam się opracować 

jedyny system zarządzania przeznaczony dla gospodarstw 

wykorzystujących roboty udojowe: Lely T4C. System 

gromadzi i rejestruje wszystkie dane dostarczane przez 

roboty Lely Astronaut za pośrednictwem licznych 

czujników. Po dokonaniu analizy prezentuje wyłącznie 

przejrzyste i użyteczne informacje, które pomagają 

podejmować strategiczne i operacyjne decyzje w łatwiejszy 

i szybszy sposób.

Podłączanie i nadzorowanie 
urządzeń Lely za pomocą T4C
System zarządzania Lely T4C łączy ze sobą wszystkie 

urządzenia Lely  gromadzące lub wykorzystujące 

informacje. Przebieg procesu jest bardzo prosty. Na 

przykład wybierając opcję zrobotyzowanego doju i wypasu 

bramka selekcyjna Lely Grazeway sprawdza, czy krowa 

może opuścić oborę. Jeżeli dój odbył się niedawno, T4C 

zezwoli na otwarcie bramki prowadzącej na pastwisko. 

Łączenie ze sobą informacji – 
rozwiązanie na przyszłość
Przepływ informacji między poszczególnymi urządzeniami 

Lely pozwala uzyskać wskazówki dotyczące poprawy 

funkcjonowania gospodarstwa. Połączenie informacji 

o ilości uzyskanego mleka i ilości paszy objętościowej 

w automatycznym systemie zadawania paszy Lely Vector 

pozwala uzyskać w programie T4C dane na temat 

efektywności żywienia.

Kolejny etap: koncepcja 
dynamiczna
Kolejnym etapem zarządzania gospodarstwem jest 

wdrożenie koncepcji dynamicznej. Najważniejsza nie jest 

już ilość mleka, lecz wyniki najlepsze z punktu widzenia 

ekonomicznego. Opcjonalny moduł DLM umożliwia 

zestawienie informacji na temat produkcji mleka z danymi 

na temat cen mleka i paszy. Moduł automatycznie 

wyznacza optymalną ilość paszy treściwej oraz czas 

przerwy między dojem dla każdej krowy. Dzięki stałemu 

monitorowaniu proporcja kosztów do zysków staje się 

bardziej korzystna.

Korzyści płynące z udostępniania 
informacji; analiza porównawcza
Osoby pragnące poznać możliwości wprowadzenia 

ulepszeń zapraszamy do podzielenia się swoimi wynikami 

z innymi użytkownikami urządzeń Astronaut. T4C daje 

co prawda odpowiedni wgląd we własne wyniki, jednak 

obserwacja działań innych osób pozwala na skupienie się 

na różnych stronach funkcjonowania gospodarstwa.
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LELY T4C – NOWOCZESNE I ŁATWE 
ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM

Benchmark
Analiza porównawcza Lely T4C umożliwia 

porównywanie informacji na temat zarządzania 

gospodarstwem z danymi przesyłanymi przez 

hodowców z całego świata.

Monitorowanie stanu 
zdrowia i wykrywanie rui 
Lely Qwes
Unikatowy czujnik identyfi kacyjny umieszczany 

na szyi krowy pozwala wcześnie wykryć 

problemy ze zdrowiem i ruję. 

Urządzenia komunikacyjne T4C
• Komputer biurowy T4C.

• Panel sterowania robotem T4C 

 (model Manager).

• Telefon/tablet T4C InHerd.

Analizowane informacje
• Stan zdrowia krów.

• Produkcja mleka.

• Jakość mleka.

• Aktywność krów.

Automatyczny system doju 
Lely Astronaut.

Automatyczny system 
żywienia Lely Vector.

Stacja paszowa 
Lely Cosmix.

Bramka selekcyjna 
Lely Grazeway.

Automat do odpajania 
cieląt Lely Calm.

Informacje rejestrowane przez robot 
Lely Astronaut
• Barwa mleka (z każdej ćwiartki).
• Zawartość tłuszczu i białka w mleku.
• Zawartość laktozy w mleku.
• Przewodność mleka (z każdej ćwiartki).
• Temperatura mleka. 
• Liczba komórek somatycznych 

u poszczególnych krów.
• Masa krowy.
• Produkcja mleka.
• Pobór paszy.
• Ilość pozostałej paszy.
• Czas doju/czas ślepego doju.
• (Maks.) szybkość oddawania mleka.
• Liczba dojów.
• Liczba odmów.

Informacje rejestrowane przez Lely Qwes
• Czas przeżuwania w minutach.
• Aktywność krów.

Informacje rejestrowane przez Lely Cosmix
• Pobór paszy.
• Ilość pozostałej paszy.

Informacje rejestrowane przez Lely Vector
• Ilość paszy objętościowej zadanej grupie 

zwierząt.
• Efektywność żywienia.

Informacje rejestrowane przez 
Lely Grazeway
• Na podstawie czasu, jaki upłynął od 

ostatniego dojenia, następuje skierowanie 
krowy do określonego obszaru.

• Na podstawie wymagań klienta i sposobu 
organizacji gospodarstwa następuje 
skierowanie krowy do określonego 
obszaru.

Informacje rejestrowane przez Lely Calm
• Pobór mleka.
• Masa.

Podłączone    urządzenia
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DOSTĘPNE NARZĘDZIA LELY T4C INHERD

 FarmSetup

 Tworzenie i edytowanie kont użytkowników 

i zmian pracowniczych na terenie gospodarstwa.

 Today

 Lista zadań na dany dzień. 

 HowTo

 Opis sposobu wykonywania zadań. 

 SystemToday

 Lista czynności konserwacyjnych, których 

wymagają urządzenia Lely.

 Cow

 Informacje o poszczególnych krowach oraz 

wyznaczenie odpowiednich działań.

 FarmNotes

 Szybka i skuteczna komunikacja z pozostałymi 

użytkownikami systemu InHerd w gospodarstwie.

 Signals

 Informacje o zakończonym doju. 

 FarmBeats

 Stan stada i robotów udojowych.

Według nas hodowcy powinni poświęcić maksymalny czas na doglądanie stada i opiekę nad 

krowami. Zarządzanie gospodarstwem to nie praca biurowa, dlatego Lely T4C wyposażono 

w dwa interfejsy wykorzystujące ten sam system. Interfejs komputerowy umożliwia wgląd 

w dane prezentowane na ekranie komputera, które ułatwiają podejmowanie strategicznych 

decyzji. Mobilna wersja InHerd przedstawia niezbędne dane w gotowej do wykorzystania 

formie i dostarcza narzędzi potrzebnych do kontroli, działania i wprowadzania ulepszeń.  

Zawsze i wszędzie.

Między biurem  

   a stadem

„Dzięki Lely T4C InHerd wprowadziłam 

zmiany w codziennie wykonywanych 

czynnościach, przez co mój sposób pracy 

stał się o wiele bardziej efektywny.”

Geeske van de Streek, Holandia

Kontrola, działanie, ulepszanie… 
gotowe!
Lely T4C InHerd to połączenie narzędzi mobilnych, 

umożliwiające skupienie się na obszarach wymagających 

największej uwagi. Podejście takie określane jest 

zarządzaniem przez wyjątki. Ułatwia skuteczne działanie 

poprzez wskazywanie dobrych rozwiązań, we właściwym 

czasie i miejscu. Oprócz tego dzięki lepszej obserwacji 

swoich działań użytkownicy mogą dążyć do poprawy 

osiąganych wyników. Przebieg prac będzie zatem 

sprawniejszy i spokojniejszy. 

Bardziej wydajny przebieg pracy
Dla gospodarzy „pełny etat” nie oznacza pracy od 

dziewiątej do piątej. Dlatego Lely T4C nie zasypuje ich 

niepotrzebnymi danymi. Dzięki wieloletniej praktyce 

w doju zrobotyzowanym wiemy, kiedy i jakie informacje 

są potrzebne oraz jak je wykorzystać. Informacje 

podawane przez Lely T4C ewoluowały od użytecznych 

do niezbędnych. Dzięki nim użytkownicy dokładnie znają 

swoje obowiązki i zyskują dodatkowy czas wolny. Życzymy 

przyjemnego korzystania z systemu!
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Zaprojektowane przez 
nas obory to idealnie 
zrównoważone 
systemy hodowli bydła
Od ponad dwóch dziesięcioleci firma Lely angażuje się w opracowywanie rozwiązań dla 

zautomatyzowanego doju i zarządzania gospodarstwami wykorzystującymi roboty udojowe. 

Jedną z dziedzin, w których zdobyła doświadczenie jest układ obory. Obora nastawiona na 

zautomatyzowany dój i codzienne zarządzanie zapewnia hodowcom i zwierzętom odpowiedni 

poziom wygody. 

Nowa budowa zapewnia możliwość całkowitego dostosowania obory do potrzeb osób 

zarządzających i zwierząt. Lely zapewnia wsparcie z zakresie optymalizacji układu obory 

podczas planowania i budowy.

Zasuszanie

Wycielenie

Krowa po 
wycieleniu

Pierwszy dój

Inseminacja 1

Inseminacja 2

Kontrola 
cielności 

Korekcja 
racic 2

Korekcja 
racic 1

Szczepienie

PRACUJ MĄDRZEJ!
Powszechnie znany jest fakt, że około 20% stada 

wymaga pracy 80% dostępnej siły roboczej. Możliwe 

jest stworzenie systemu zarządzania stadem, w którym 

opieka nad krową w czasie jednej laktacji sprowadza 

się do dziesięciu czynności. Aby to osiągnąć, 

konieczne jest inteligentne rozplanowanie obory oraz 

odpowiednie wyznaczenie przejść, stref rozdzielających 

i pielęgnacyjnych. Logiczny przebieg pracy wokół robota 

udojowego Astronaut pozwala usprawnić nie tylko proces 

doju.

Przebieg pracy w przypadku 
zautomatyzowanego doju
Przebieg naszej pracy, dostosowany do 

zautomatyzowanego doju, zapewni Państwu i Państwa 

pracownikom niezbędne narzędzia. Inteligentnie 

rozplanowany układ obory oraz przemyślane czynności 

rutynowe i dyscyplina mogą znacznie wpłynąć na 

efektywność pracy. 

Proces Zadania Praca Czynności 
rutynowe

„Jednym z powodów wysokiej 

produktywności gospodarstwa są 

dyscyplina i ustalony porządek – kluczowe 

czynniki prowadzące do udanego 

zarządzania gospodarstwem.”

Alberto Beunza, Hiszpania



1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Ustalenie warunków zakupu

Kontrola: dostarczenie 
produktów i szkolenia

Porady dotyczące 
układu obory

Rozpoczęcie doju

Szkolenia z zakresu 
zarządzania zrobotyzowanym 

gospodarstwem

Szkolenia z zakresu używania 
i zarządzania T4C

Przygotowanie T4C

Wsparcie i porady 
na odległość

Kontrola: budowa 
i logiczny plan

Kontrola poziomu 
satysfakcji

Porady z zakresu żywienia 
i zarządzania stadem krów

Analizy i porady

„W okresie wprowadzania zmian 

niezbędna jest pomoc doradców, którzy 

dopilnują, aby przebieg działań był 

sprawny, i udzielą niezbędnej pomocy. 

Firma Lely zapewnia w tym zakresie 

nieocenione wsparcie.”

Tobias Wagner, Niemcy

Pragnąc odnieść sukcesy w zarządzaniu gospodarstwem, należy skupić się na ważnych 

czynnikach: zarządzaniu żywieniem, stadem, rozrodem oraz pracą. Niezbędna jest odpowiedź 

na pewne pytania, na przykład: Jaki jest najlepszy układ przejść w oborze? 

W jaki sposób przeprowadzić żniwa i przechowywać zbiory? 

Jakie umiejętności muszą posiadać osoby zarządzające i pracownicy?

Przedstawiona oś czasu obrazuje prawidłowy przebieg zdarzeń zapewniający udane rozpoczęcie 

działalności.

Od zainteresowania do 
efektywnego 
zautomatyzowanego 
systemu doju

Lely Astronaut A4
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Ponieważ sami pracowaliśmy w gospodarstwie, wiemy, jak to jest budzić się codziennie 

wcześnie rano, aby spędzać dużo czasu w oborze, dzień po dniu zapewniając swoim krowom 

odpowiednie warunki. Rozumiemy, jak i dlaczego Państwo pracują. Staramy się, aby nasz 

zrobotyzowany system doju pozwolił również w Państwa gospodarstwie odnieść sukces!

Hodowla bydła  

to sens naszego życia

„Jakość produktu jest odzwierciedleniem 

umiejętności osób, które są 

odpowiedzialne za jego opracowanie. 

Powinniśmy otrzymywać pomoc i tak jest 

w przypadku firmy Lely.  

Często odpowiadamy na pytanie, 

czy wybór marki robota był trudny. 

Dla nas nie, ponieważ dostrzegliśmy 

zaangażowanie firmy Lely 

w opracowywanie robotów.”

Steve i Lori Dockendorf, USA

Więcej niż śruby 
i oprogramowanie
Praktyczne doświadczenie naszych doradców i ich 
porady pozwolą zoptymalizować sposób zarządzania 
hodowlą i wykorzystać nasze produkty i usługi tak, 
aby zapewniały korzyści. Nasze zaangażowanie 
w tworzenie innowacyjnych rozwiązań nie ogranicza 
się do technicznych cech produktów – sięga 
dalej, obejmując wszelkie praktyczne i związane 
z zarządzaniem hodowlą bydła kwestie.

Koncepcja Lely Center – 
zaangażowanie i kształcenie
Stworzona przez Lely Group koncepcja 
Lely Center ma na celu zapewnienie dostępności 
profesjonalnych usług sprzedaży i serwisu 
produktów Lely na całym świecie. Staramy się 
dopilnować, aby nasi specjaliści znali najnowsze 
techniki. Lely Academy co roku organizuje dla 
nich szkolenia i testy sprawdzające wiedzę. Są do 
Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, przez 7 dni 
w tygodniu.
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Nasza oferta:

najniższe koszty 
prowadzenia działalności
Zdajemy sobie sprawę, że zakup robota Lely Astronaut jest poważną inwestycją, pragniemy 

jednak, aby nasi klienci dostrzegli inne strony tej sytuacji. Należy skupić się nie tylko na 

początkowej inwestycji, lecz także na wszystkich przyszłych kosztach! 

„Lely Astronaut pozwala na znaczne 

ograniczenie wydatków ponoszonych na 

wodę, środki myjące, prąd, i paszę.”

Jean-Philippe Côté, Kanada

Sprawdzona trwałość
Wykorzystanie najwyższej jakości materiałów 

i ograniczenie liczby ruchomych części pozwala nam 

zagwarantować długi okres eksploatacyjny oraz wysoką 

wartość przy odsprzedaży. Na podstawie pierwszych 

dwudziestu lat obecności robotów Lely Astronaut na 

rynku można wysnuć wniosek, że spadek ich wartości 

powinien nastąpić w ciągu piętnastu lat. 

Stworzone z myślą 
o niezawodności
Ciągłe ulepszenia konstrukcji i komponentów Lely 

pozwalają zapewnić całkowicie niezawodną technologię 

przez cały rok. Komponenty o znaczeniu kluczowym, 

np. pompa próżniowa i laser, objęte są pięcioletnią 

gwarancją. Rama robota objęta została gwarancją 

dziesięcioletnią.

Najniższe koszty serwisowania
Zrobotyzowany system doju Astronaut wymaga zaledwie 

czterech cykli prac serwisowych rocznie. Serwisowanie 

ułatwia modułowa budowa systemu. Rozwiązaniem 

unikatowym w branży mleczarskiej jest zawieranie umów 

serwisowych na podstawie udoju. Klienci otrzymują 

również możliwość zawierania pełnych, kompleksowych 

umów!

Mniejsze zużycie wody
Ponieważ nie istnieje możliwość upadku kubków 

udojowych na podłoże, nie ma potrzeby automatycznego 

mycia podłoża, i ponieważ do czyszczenia wymion 

zamiast wody wykorzystuje się szczotki, robot 

Lely Astronaut pozwala na zużywanie niewielkich ilości 

wody.

Mniej ruchów, mniej energii
Czynnikiem pozwalającym zaoszczędzić energię jest 

znacznie ograniczona liczba ruchów wymagana do 

zakładania i zdejmowania kubków udojowych. Dzięki 

temu ramię robota Astronaut stanowi rozwiązanie 

w pełni zrównoważone. Oszczędność energii możliwa 

jest również dzięki wykorzystaniu jednego układu 

pneumatycznego dla robotów udojowych oraz innych 

urządzeń w oborze, np. bramek selekcyjnych.
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WYTRZYMAŁOŚĆ NA LATAULEPSZENIA CERTYFIKATY GWARANCJA

LELY TAURUS, ATRAKCYJNA ALTERNATYWA
Lely Taurus Certified, używane roboty udojowe 

Astronaut, których poprzednie zastosowanie jest 

rejestrowane, można ulepszyć zgodnie z życzeniem 

nowego właściciela i użytkować przez wiele następnych 

lat. Roboty przechodzą pełną kontrolę i testy oraz objęte 

są roczną gwarancją.

Lely Finance – 

niezawodność, 
bezpieczeństwo 
i elastyczność

„Dzięki leasingowi finansowemu 

dokładnie wiem, jak przez następne 

dziesięć lat będą kształtować się spłacane 

przeze mnie miesięczne raty. Stała 

wysokość odsetek sprawia, że nie muszę 

martwić się o wahania ceny.”

Sander Bouma, Holandia

Elastyczne rozwiązania finansowe
Lely Finance to bogata oferta programów finansowania 

i leasingu stworzonych w celu zaspokojenia wymagań 

związanych z działalnością i zagwarantowania płynności 

finansowej. Odpowiednią ofertę finansową można 

wybrać w punkcie sprzedaży po uzyskaniu rzetelnych 

i pewnych porad naszych specjalistów z zakresu finansów. 

Leasing finansowy
Osoby pragnące posiadać urządzenie Lely na własność, 

lecz jednocześnie rozłożyć inwestycję na dłuższy czas, 

mogą wybrać leasing finansowy. Pod koniec okresu 

obowiązywania umowy urządzenia będą stanowić ich 

pełną własność.

Leasing operacyjny
Osoby poszukujące oszczędności i możliwości utrzymania 

płynności finansowej, niezainteresowane posiadaniem 

urządzeń Lely na własność i pragnące uzyskać dostęp 

do najnowszej technologii wybierają leasing operacyjny. 

Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy istnieje 

możliwość jej odnowienia i korzystania z najnowszego 

dostępnego modelu urządzenia, przedłużenia istniejącej 

umowy lub zakupu użytkowanego urządzenia. 

Najważniejsze korzyści
•  Niskie płatności miesięczne.

•  Korzyści podatkowe.

•  Finansowanie pozabilansowe.

•  Dostęp do najnowszych technologii.

•  100% finansowanie.

•  Zachowanie kapitału.

•  Stałe płatności.

•  Zachowanie możliwości wzięcia kredytu.

•  Elastyczność.

•  Możliwość zakupu i odnowienia umowy.

Nasi eksperci zapewniają produkty i usługi finansowe, które pomogą osiągnąć założone 

cele i utrzymać konkurencyjną pozycję. Lely Finance to rozwiązania dopasowane do potrzeb 

gospodarstwa, których wykorzystanie umożliwia zdobycie najnowocześniejszych urządzeń 

stosowanych w hodowli bydła.
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Wiele udogodnień 
dla nowoczesnych hodowli 
bydła

1.  Automatyczny system żywienia Lely Vector.

2.  Automatyczny podgarniacz paszy 

Lely Juno.

3.  Stacja paszowa Lely Cosmix.

4.  Robot do czyszczenia obory Lely Discovery.

5.  Lely L4C – Light for Cows (system 

oświetleniowy dla krów).

6.  Poskrom Lely.

7.  Bramka selekcyjna Lely Grazeway.

8.  Automat do odpajania cieląt Lely Calm.

9.  Wygrodzenie Lely Commodus.

10.  Automatyczna wanna do kąpieli racic 

Lely Walkway.

11.  Czochradło dla krów Lely Luna.

12.  Urządzenia Lely do zbioru pasz.
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W  firmie Lely wiemy, że każde gospodarstwo produkujące mleko jest 

inne. Twoje gospodarstwo jest wyjątkowe, podobnie jak Ty sam i Twoje 

cele. Prowadzenie nowoczesnej hodowli bydła może być trudne, ale 

w ostatecznym rozrachunku najważniejsze jest osiągnięcie celu: mleko ma 

znaleźć się w zbiorniku. 

Zastanów się przez chwilę nad sytuacją swojego gospodarstwa. Wyobraź 

sobie, że Twoje gospodarstwo funkcjonuje w najlepszy możliwy sposób.  

Robota Lely Astronaut możesz teraz dostosować do swoich potrzeb, tak 

aby pomógł Ci w osiągnięciu określonych celów.

Co jest ważne dla Ciebie 
i Twojego gospodarstwa?

 DECYZJE DOTYCZĄCE 
REPRODUKCJI

Reprodukcja to sposób na 

zachowanie kontroli nad sytuacją 

w gospodarstwie. Zapewnij 

sobie dodatkową pomoc 

w przeprowadzaniu zabiegu 

inseminacji krów. Zastosowanie 

precyzyjnych metod pozwoli 

Ci prawidłowo oceniać stan rui 

i dokonać inseminacji we właściwym 

momencie. Zwiększy to wskaźnik 

zapłodnień i pozwoli Ci zaoszczędzić 

mnóstwo czasu.

 DECYZJE DOTYCZĄCE WYPASU 
PASTWISKOWEGO

Wypas pastwiskowy to najbardziej 

naturalny sposób żywienia krów, mający 

pozytywny wpływ na ich dobrostan 

i zdrowie. Spraw, aby Twoje krowy były 

zdrowe oraz zadowolone i wypasaj je 

na pastwisku, zachowując kontrolę nad 

produkcją mleka. Wypas pastwiskowy 

staje się coraz większym oczekiwaniem 

społecznym - powszechnym wymogiem, 

również ze strony rolników.

 DECYZJE DOTYCZĄCE KONTROLI 
STANU WYMION

Wysokiej jakości mleko pochodzi ze 

zdrowych wymion. Dokładnie badaj 

stan zdrowia wymion i naucz się 

podejmować działania we właściwym 

momencie. Wyeliminuj bakterie 

i zapobiegaj zakażeniom krzyżowym 

przed każdym dojem. Dogłębniej 

zapoznaj się z tematem zdrowia 

wymion i ogranicz koszty. 

 ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI MLEKA

Maksymalne wykorzystanie możliwości 

produkcyjnych nieodłącznie 

wiąże się z optymalną interakcją 

pomiędzy możliwością produkcyjną 

wymion, dostępem do danych oraz 

robotem udojowym. Wymaga ono 

również pomocy i zaangażowania 

profesjonalistów w dziedzinie 

wspierania zarządzania gospodarstwem. 

Zwiększ wydajność o 10–15%, 

zoptymalizuj produktywność stada 

i zyskaj więcej mleka.

Precyzyjne rozwią-
zania w zakresie 
reprodukcji

Troska o zdrowie 
wymion

Wdrożenie 
własnej strategii 
wypasu

 DECYZJE DOTYCZĄCE 
ŻYWIENIA

Pasza stanowi jeden z największych 

kosztów w gospodarstwach 

produkujących mleko. Należy zatem 

zadbać o żywienie krów zgodnie 

z ich potrzebami oraz położyć 

nacisk na efektywność żywienia. 

Skorzystaj z możliwości zadawania 

bardziej zróżnicowanych dawek 

oraz spróbuj wprowadzić 

paszę płynną.

Lepsza 
efektywność 
żywienia

 DECYZJE DOTYCZĄCE STANU 
ZDROWIA KRÓW

Zapewnij krowom odpowiednią 

opiekę, bo właśnie one są w Twoim 

gospodarstwie najcenniejsze. Jeżeli 

krowy są zdrowe, Twoje wydatki 

maleją, oszczędzasz czas, a produkcja 

mleka wzrasta. Kontroluj stan zdrowia 

swoich krów i podejmuj właściwe 

decyzje dzięki zaawansowanym 

czujnikom i przystępnym informacjom. 

W ten sposób zabezpieczysz 

swoje dochody.

Poznaj swoje 
krowy

Zwiększenie 
wydajności krów

Jak ważne jest dla Ciebie zwiększenie 
produkcji mleka?

Jak ważna jest dla Ciebie reprodukcja 
krów?

Jak ważne jest dla Ciebie zdrowie krów? Jak ważny jest dla Ciebie wypas 
pastwiskowy?

Jak ważna jest dla Ciebie kontrola stanu 
wymion?

Jak ważne jest dla Ciebie żywienie 
krów?

< nieważna ważna > < nieważna ważna > < nieważna ważna >< nieważna ważna > < nieważna ważna > < nieważna ważna >
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Rolnictwo to nasza pasja

Firma Lely może poszczycić się długim i bogatym doświadczeniem w zakresie spełniania oczekiwań rolników 

pragnących prowadzić swoje gospodarstwa w nowoczesny sposób. Podczas opracowywania naszych 

produktów skupiamy się przede wszystkim na krowach. Staramy się, aby przez cały czas odgrywały główną 

rolę. Dostarczane przez nas hodowcom i przedsiębiorcom produkty związane są ze zbiorem pasz, żywieniem, 

utrzymaniem, pielęgnacją, dojem oraz pozyskiwaniem energii. Oprócz tego dysponujemy specjalistyczną wiedzą 

i doświadczeniem, które pomagają hodowcom w maksymalnym stopniu wykorzystać posiadane urządzenia. 

Dogłębna znajomość cyklu pracy w gospodarstwie („od wypasu po spożycie gotowego produktu”) nie ma sobie 

równych w sektorze rolniczym. 

Podejmujemy ciągłe działania na rzecz stosowania w rolnictwie rozwiązań zrównoważonych, dochodowych 

i przynoszących satysfakcję.

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 i Welger to zarejestrowane znaki towarowe Lely Group. Firma Lely 

zastrzega sobie wszelkie prawa do swoich znaków towarowych. Każde nieautoryzowane użycie znaku towarowego firmy Lely lub użycie 

znaku towarowego wprowadzającego w błąd, bądź łudząco podobnego do znaku towarowego firmy Lely, stanowi naruszenie wyłącznych 

praw firmy Lely. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są podane tylko w celach informacyjnych i nie są 

konkretną ofertą handlową. Niektóre produkty przedstawione w prospekcie mogą nie być dostępne w danym kraju, a dostarczane produkty 

mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach. Niniejsza publikacja w całości jak i w fragmentach nie może być kopiowana ani 

publikowana w formie wydruku, kserokopii, mikrofilmu bądź jakiegokolwiek innego nośnika bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 

Lely Holding S.à r.l. Pomimo, iż niniejszy prospekt został opracowany z najwyższą starannością, Lely nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne szkody powstałe na skutek błędów bądź przeoczeń w niniejszej publikacji.

Firma Lely troszczy się o środowisko. Twój dystrybutor Lely


