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LELY DAIRY EQUIPMENT

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo,
Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway ja Welger ovat Lely-ryhmän rekisteröityjä tuotemerkkejä. Näiden tuotemerkkien käyttöoikeus
kuuluu yksinomaan Lely-ryhmään kuuluville yhtiöille. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä esite on ainoastaan tiedotusta varten, eikä sitä voida pitää
myyntitarjouksena. Tietyt tuotteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa ja tuotteet voivat olla erilaisia kuin edellä on esitelty. Tätä esitettä ja sen osia
ei saa kopioida painettuna, kopioina, mikrofi lminä tai missään muussakaan muodossa ilman etukäteen saatua kirjallista lupaan Lely Holding S.à
r.l.- yhtiöltä. Vaikka tämä esite on koottu huolellisesti, Lelyä ei voida pitää vastuullisena, eikä näin ollen korvausvelvollisena, julkaisussa esiintyvistä
virheistä ja puutteista.
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Valmistaudu tulevaisuu
Maatalousalan yrittäjänä kohtaat uusia haasteita päivittäin. Maatalousala tulee kohtaamaan valtavia
haasteita tulevien vuosikymmenten aikana yrittäessään tarjota ravintoa jatkuvasti kasvavalle väestölle
yhä kilpailukykyisemmillä hinnoilla. Ja kaikki tämä tulisi saavuttaa kestävällä tavalla, puolittaen
hiilijalanjälkemme.
Työskentelemme Lelyllä löytääksemme teknisiä ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat kehittää
toimintaansa menestyksekkäästi. Tarjoamme tuotteita rehunkorjuulaitteista lypsy-, ruokinta- ja
pihattoratkaisuihin. Koska tuotekehityksemme alkaa aina lehmän tarpeista, pystyt näiden tuotteiden
avulla kasvattamaan toimintasi laajuutta turvaten samalla eläintesi hyvinvoinnin. Ottaessasi Lelyn
yhteistyökumppaniksesi hyödyt myös Lelyn ainutlaatuisesta välineistöstä, jolla hallitset maidon laatua,
rehu/maito muuntosuhdetta sekä yksittäisiä lehmiä karjan seassa.
Maatalousalan yrittäjille on ominaista se, että he usein tietävät jättävänsä liiketoimintansa tuleville
sukupolville, ja me Lelyllä ajattelemme samoin. Kehitämme jatkuvasti tietojamme ja tuotteitamme
tulevaisuutta varten, jotta asiakkaamme pystyvät selviytymään uusista haasteista.
Kehity.
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utta varten
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Kestävä, kannattava ja nautinnollinen
tulevaisuus maataloudelle
Historiamme osoittaa selvästi, että olemme jokaisena vuosikymmenenä pystyneet
tuomaan markkinoille tuotteen, jolla on ollut merkittävä vaikutus maatalousalan
työskentelytapoihin. Visiomme korostaa kestävän maatalouden kasvavaa merkitystä
samalla kun keskitymme kehittämään tuotteita, jotka parantavat asiakkaidemme
taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.
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Mitä visiomme pitää sisällään?

kyseisen laitteen kokonaiskustannus vuosien myötä

Kestävyys – Suojelemme ympäristöä tulevia

tulee olemaan. Sen ansiosta, että keskitymme

sukupolvia varten. Tämä tarkoittaa sitä, että

koko tuotekehittelyn läpi luotettavuuteen ja

toimimme yrityksenä vastuullisesti pitäen lehmän

kestävyyteen, voimme tarjota sinulle valikoiman

ja tilallisen avaintekijänä kaikessa mitä teemme.

tuotteita, joiden vaihto-arvo on paras mahdollinen.

Kehitämme pitkäikäisiä tuotteita energiavaroja

Näin takaamme myös alhaisimman energian- ja

säästäen ja autamme maatalousalaa kehittymään

vedenkulutuksen sekä rajalliset huoltovaatimukset.

kohti energianeutraalia toimintaa.
Kannattavavuus – Tarjoamme innovatiivisia

Koska haluamme sinun luottavan
meihin

tuotteita ja konsepteja tehostamaan perinteistä

Kaikkien käytettävien materiaalien perinpohjainen

manviljelyä. Pyrimme pitämään yllä ja parantamaan

tarkastaminen on ratkaisevan tärkeä osa

asiakkaidemme tulotasoa kustannussäästöjen,

tuotantoa. Lisäksi suurin osa tuotteistamme

alhaisten käyttökustannusten ja suuremman

testataan keskeisten toimintojen toimivuuden

tehokkuuden avulla. Lopullinen tavoitteemme on

osalta ennen kuin ne lähtevät tehtaalta.

kasvattaa asiakkaidemme liikevoittoa.

Asianmukainen toiminta ja huolto ovat käytännössä
yhtä tärkeitä kuin tehokas tuotekehittely ja

Nautinnollisuus – Suunnittelemme tuotteita,

täsmällinen valmistus. Sen takia Lely sijoittaa

jotka ovat luotettavia, helppokäyttöisiä ja hyvin

huomattavasti huoltohenkilöstönsä kouluttamiseen.

suunniteltuja. Vankkarakenteiset koneemme

Sertifioidut huoltoteknikot – ainutlaatuista

takaavat erinomaisen tuottavuuden tehden

maidontuotantoalalla – ovat käytettävissä

työskentelystä mukavaa niin urakoitsijoille kuin

24 tuntia päivässä, seitsemänä päivänä viikossa.

tilallisillekin.

Lisäksi maitotilan hallinnointiin erikoistuneet

Avainasia on lehmä
Lelyn tavoitteet eivät ole ensisijaisesti keskittyneet

asiantuntijamme voivat auttaa sinua saavuttamaan
parhaan tuloksen karjasi kanssa.

lehmän ympärille hyvin suunniteltu konsepti.

Free vapaus nauttia sosiaalisesta
elämästäsi

Tästä täydellisenä esimerkkinä toimii Astronaut A4

Syy jatkuvaan tuotekehitykseen: Haluamme

-lypsyrobotin niin kutsuttu I-flow -konsepti, joka

helpottaa päivittäisten rutiiniesi työkuormitusta ja

takaa lehmien helpon sisäänkäynnin ja poistumisen.

auttaa sinua saavuttamaan uuden tason tuotannon

automatisointiin, vaan pyrkimyksenä on luoda

Tarjoamme alhaisimmat
kustannukset tuotteen elinkaaren
ajalta

tasaisuudessa, taloudellisuudessa ja tehokkuudessa
kunnioittaen samalla eläinten ja ympäristön
hyvinvointia. Ymmärrämme, että paremmat laitteet
auttavat sinua lisäämään tuottavuutta, ja että

Kun harkitset investointia – oli se sitten robottiin

mikäli luotettavat ratkaisut ottavat haltuun osan

tai muihin tarvikkeisiin – sinun ei tulisi ajatella

tavanomaisista tehtävistäsi, sinulle jää enemmän

vain investoinnin ostohintaa, vaan myös sitä, mitä

aikaa nauttia elämästäsi.
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Lypsylaitteet
20 vuotta sitten, vuonna 1992, Lely toi markkinoille Lely Astronaut-lypsyrobotin.
Tämä

uraauurtava

tuote

huomioitiin

1900-luvun

tärkeimpänä

keksintönä

maidontuotannossa. Olemme sen jälkeen jatkaneet tuotekehittelyämme käyttäen
Lelyn henkilöstön erityisiä tietotaitoja sekä asiakkailta saamaamme palautetta, minkä
ansiosta meillä on nyt vaikuttava valikoima erilaisia tuotteita. Kaikki “lypsylaitteemme”
on kehitetty auttamaan tilallista optimoimaan kaikki lypsyprosessiin vaikuttavat
olennaiset tekijät.
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Lypsylaitteet

Lely Astronaut A4 -automaattinen lypsyjärjestelmä

LELY ASTRONAUT A4

Kuten kaikissa maidontuotannon ratkaisuissamme, on Lely Astronaut A4
-lypsyrobotin kehittelyssäkin tärkein lähtökohta ollut lehmä. Sivu 10.

Lely T4C – Time for Cows -tuotannonhallintaohjelma

LELY T4C

Tämä älykäs ohjelma mahdollistaa sen, että voit käyttää aikaasi niihin lehmiin,
jotka todella tarvitsevat huomiotasi. Sivu 16.

Lely Grazeway -erotteluportti

LELY GRAZEWAY

Helposti asennettava Lely Grazeway-erotteluportti on yksinkertaisin ja tehokkain
ratkaisu laiduntamisen tehokkaaseen hallinnointiin. Sivu 20.

Lely Nautilus -tilasäiliö

LELY NAUTILUS

Ei kompromisseja: jäähdytysprosessi käynnistyy heti ensimmäisestä
maitopisarasta alkaen. Sivu 22.

Lypsyhygienia – puhdas sekä sisä- että ulkopuolelta

MILKING HYGIENE

Elintarvikeketjuun kuuluminen on suuri vastuu. Lely on kehittänyt tuotesarjan
erityisesti lypsylaitteiden puhdistukseen. Sivu 26.

Caring – kattavaa utareiden hoitoa

CARING

Valikoima korkealuokkaisia utareiden hoitotuotteita, joiden tuotekehittely
perustuu vuosien kokemukseen. Sivu 30.
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Lely Astronaut A4 -automaattinen
lypsyjärjestelmä – luonnollinen tapa lypsää
Lypsäminen on rutiinityötä, joka pitää suorittaa johdonmukaisesti ja parhaalla
mahdollisella tavalla. Kun hankit Lely Astronaut -lypsyrobotin, on kuin palkkaisit
tasaisimman ja luotettavimman kuviteltavissa olevan työntekijän, joka on valmis
työskentelemään 24/7 vuosien ajan!
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Lypsylaitteet

Hyötyä maidontuottajalle
Lypsäminen on yksi maitotilasi tärkeimmistä toimenpiteistä, ja kun sen
hoitaa Lely Astronaut A4-lypsyrobotti, on sinullakin hieman enemmän
aikaa nauttia elämästäsi. Voit järjestää työpäivän haluamallasi tavalla,
mikä tuo sinulle joustavuutta ja mahdollistaa sen, ettei sinun enää
tarvitse pitää kiinni tiukoista lypsyaikatauluista. Säästämäsi ajan
voit käyttää esimerkiksi karjasi valvontaan ja tilan kannattavuuteen
vaikuttavien tekijöiden optimointiin. Kahden vuosikymmenen kokemus
automaattilypsystä on tehnyt asiakkaillemme selväksi sen, että paras
mahdollinen tuottavuus ja hyvinvointi syntyvät antamalla lehmien tehdä
omat päätöksensä. Lehmät päättävät itse millon levätä, mennä lypsylle
tai syödä. Tämä varmistaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn jokaisen
lehmän kohdalla. On yleistä, että lehmä tuottaa yli 10 % enemmän
Lely Astronaut-lypsyrobotin asennuksen jälkeen. Erityisesti näin
tapahtuu hiehojen kohdalla, jotka hyötyvät siitä, että niitä lypsetään
päivän aikana useammin. Robottiteknologia lisää joustavuutta,

Vapautta sinulle.

jolloin tilallisilla on enemmän aikaa muille tilan toiminnoille. Lisäksi
robottien avulla tuotantoa voidaan kasvattaa jopa kahteen miljoonaan
litraan kokopäiväistä työntekijää kohden – kaikki tämä tehdään
lehmäystävällisellä tavalla.

Miksi valita Lely Astronaut -lypsyrobotti?
Maidontuottajat, jotka antavat lehmiensä liikkua pihatossa vapaasti,
saavuttavat parhaat tulokset. Aivan kuten ihmiset, lehmätkään eivät
pidä siitä, että niitä käskytetään. Lelyn vapaan lehmäliikenteen ansiosta
lehmäsi voivat syödä, juoda, levätä ja mennä lypsylle Lely Astronaut
-lypsyrobottiin milloin vain haluavat. Samalla kaikki tiedot ovat
nähtävissä T4C-tuotannonhallintaohjelmaa käyttämällä. Jos valitset
Lelyn ympäri vuorokauden toimivan lypsyrobotin, pääset nauttimaan
maitotiloja varten 24/7 toiminnassa olevasta tukiverkostostamme ja
sen tuomasta mielenrauhasta. Lely on ainoa valmistaja, joka tarjoaa
täysimittaisen huoltosopimuksen, jonka maksut perustuvat lypsettyihin
maitokiloihin kiinteän ajanjakson sijaan. Lely Astronaut -robotit
erottuvat kilpailijoistaan. Kestävyys ja helppokäyttöisyys ovat aina
avainasemassa hyvän suorituskyvyn saavuttamiseksi ainutlaatuisen

Avainasia on lehmä.

Lely Astronaut-robottivarren kanssa. Menettelytavat esikäsittelyssä ja
puhdistuksessa, lehmien vapaus karsinassa sekä vallankumoukselliset
läpimurrot lypsytekniikassa ovat kaikki osa markkinoiden kehittyneintä
lypsyteknologiaa, joka tunnetaan nimellä Lely Astronaut A4. Voimme
ylpeänä sanoa omaavamme monien vuosien käytännön kokemuksen
ja saavuttaneemme erinomaisia tuloksia sekä suurilla että pienillä
maitotiloilla.

Varmasti korkealuokkaisinta maitoa.
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Lely I-flow-konsepti kasvattaa
maidontuotantoa
Lely Astronaut A4:n vallankumouksellinen

hallinnan. Kaikki toiminnalliset osat sijaitsevat
mahdollisimman lähellä vedinkuppeja.

läpikäynti – I-flow-konsepti. Käytäntö ja tutkimus

Lely -harjat – enemmän kuin
puhdistus

osoittavat, että tiukkojen käännösten tekeminen

Vetimeen tarttunut lika ja lanta lähtee pois

tuottaa lehmälle vaikeuksia. Mahdollistamalla

harjoilla. Se on ainoa puhdistustapa, joka puhdistaa

lehmälle kulku suoraan lypsykarsinaan ja sieltä

vedinten ympäristön, jota vedinkupit saattavat

pois eliminoidaan tarpeettomat epämukavuudet.

koskettaa, samoin kuin vetimen lähellä olevan

Lehmän huomioiva suunnittelu sallii lehmän olla

utareen alaosan. Harjat tarjoavat myös nopean ja

koko ajan kontaktissa muihin lauman jäseniin ja

erittäin tehokkaan kosketusstimulaation, mikä on

poistaa siten tarpeetonta stressiä. Tilalliset, jotka

tarpeen, jotta lehmä erittäisi oksitosiinihormonia.

ovat käyttäneet Lely Astronaut A4-robottia ja

Parempi stimulaatio parantaa kiinnitysaikaa, maidon

I-flow-konseptia yli vuoden ovat raportoineet

virtausnopeutta ja siten robotin kapasiteettia.

ominaisuus on suunnittelemamme lypsykarsinan

maidontuotannon kasvusta, joka on ylittänyt heidän
odotuksensa.

Lely Astronaut-robottivarsi –
lihakset ja aivot!

Lelyn sisäänkääntyvä rehukaukalo
– kannustaa lehmää jättämään
lypsykarsinan
Siirtämällä lehmän edessä oleva rehukaukalo

Lelyn jämerä robottivarsi on osoittanut

lypsyn jälkeen sivuun voidaan lehmää ”rohkaista”

luotettavuutensa jo vuodesta 1992 lähtien.

jättämään lypsykarsina aikaisemmin, koska sen tiellä

Robottivarsi pysyttelee lehmän alla ja kontrolloi

ei ole esteitä eikä se saa enää lisää rehua. Nopeampi

koko lypsytapahtumaa. Robottivarren rakenne

poistuminen mahdollistaa seuraavan lehmän

takaa, ettei se vaurioidu, vaikka lehmä seisoisi

nopeamman sisääntulon. Tämä saattaa vaikuttaa

sen päällä. Mikäli vedinkupit potkaistaan

melko merkityksettömältä uudistukselta, mutta

pois, robottivarsi kiinnittää ne takaisin lattiaa

viisikin sekuntia nopeampi lypsyaika säästää päivän

koskettamatta muutamassa sekunnissa. Me

mittaan helposti 15 minuuttia tai mahdollistaa

takaamme nopeimman mahdollisen vedinkuppien

yhden lisälehmän lypsyn!

kiinnityksen sekä koko lypsyprosessin täydellisen

Lely Astronaut -robottivarsi
Hyväksi todistettu konsepti: ainutlaatuinen robottivarsi pysyttelee
lehmän alla ja kontrolloi koko lypsytapahtumaa.

I-flow-konsepti, nopea sisääntulo/poistuminen lypsyparressa
I-flow-konseptin ansiosta lehmä voi kävellä suoraan sisään lypsyparteen ja sieltä
ulos tarvitsematta kääntyillä missään vaiheessa. Lehmälle on helpompaa, kun sen ei
tarvitse opetella kääntymisiä ja läpikulku nopeutuu.
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Lely MQC valvoo olennaiset parametrit, kuten rasvan

On täysin selvää, että lehmät eroavat toisistaan.

neljänneskohtaisen lypsyajan ja tyhjälypsyajan.

Jokaiselle lehmälle sopivat erilaiset asetukset

Lely MQC-C seuraa myös somaattisten solujen tasoa

optimaalisen lypsyn takaamiseksi. Lely 4Effect

neljänneskohtaisesti jokaisella lypsyllä, ja jokaisen

-tykytin on ensimmäinen vallankumouksellinen

yksittäisen neljänneksen näytteet analysoidaan.

läpimurto lypsytekniikassa 30 vuoteen, koska

Jokaisen lypsyn jälkeen tiedot ovat saatavilla

alipaine- ja tykytysasetukset voidaan säätää

suoraan T4C-tuotannonhallintajärjestelmästäsi.

ja valkuaisen, sähkönjohtavuuden, maidon värin,

Milking equipment
Lypsylaitteet

Lely 4Effect – räätälöity
neljänneskohtaisesti

neljänneskohtaisesti. Tällä varmistetaan, että
lehmä tulee varmasti käsitellyksi yksilöllisesti ja että

Lely on ensimmäinen, joka tarjoaa vakiona sisäisen

lypsy on ”räätälöity”. Tämä vaikutus on optimoitu

rasva- ja valkuaistason valvonnan. Jokaisesta lypsystä

sijoittamalla tykytin robottivarteen, jossa se on

ilmoitetaan rasva-, valkuais ja laktoositaso, minkä

suojassa ja mahdollisimman lähellä utaretta. Tämä

ansiosta voit valvoa karjasi tuotosta. Tuloksena

johtaa optimaaliseen maidon nopeuteen neljännestä

tästä ovat terveemmät lehmät, mikä johtaa

kohden, lyhyempiin lypsyaikoihin, alhaisempiin

siihen, että maksimituotoksen ja pienentyneiden

tyhjälypsyaikoihin vedintä kohden ja robotin

eläinlääkintäkulujen vuoksi kustannukset alenevat.

kapasiteetin lisääntymiseen.

Lely MQC ja Lely MQC-C – maito
tiedonlähteenä
Eläinten hyvinvointi ja erinomainen maidon laatu
ovat avaimia onnistuneeseen robottilypsyyn. Mitä
enemmän maidon laatuun liittyvää tietoa voimme
kerätä, sitä helpompaa maidontuottajien on
tunnistaa mahdollisista ongelmista kärsivät lehmät.
Lely aloitti työskentelyn maidon laadun mittaamisen
parantamiseksi alusta alkaen ja on säilyttänyt
asemansa johtavana valmistajana mahdollistaen sen,
että tämä huipputeknologia on karjankasvattajien
saatavilla maailmanlaajuisesti.

Ihanteellinen harjapesu
Ainoa saatavilla oleva esikäsittelyjärjestelmä, joka desinfioidaan lehmien
välillä kloorittomalla pesuaineella ristikontaminaation ehkäisemiseksi.

Maito tiedonlähteenä
Lely MQC mittaa jokaiselle neljännekselle tarpeelliset parametrit, kuten:
• Maidon värin.
• Sähkönjohtavuuden.
• Lypsyajan.
• Tyhjälypsyajat.
• Maidon neljänneskohtaisen nopeuden.
• Lämpötilan.
• Rasvan ja valkuaisten määrän.
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Lely T4C-tuotannonhallintaohjelma –
aikaa lehmillesi

Marsh – laajennettu riskienhallinta

T4C-tuotannonhallintaohjelma on korvaamaton

ja menetyksille, jotka aiheutuvat teknisistä vioista

väline karjasi hoitamiseen. Ohjelman keräämät

ja ulkopuolisista tekijöistä. Pienilläkin tapahtumilla

tiedot esitetään sinulle tehokkaasti ja nopeasti.

saattaa olla merkittäviä seurauksia, kuten kalliita

Yksi tuotannon optimoimista helpottava lisätekijä

korjauksia. Standardivakuutus ei korvaa kaikkia

on mahdollisuus käyttää DLM (dynamic feeding

kuluja, joita sinulle voisi syntyä. Tätä varten

module) ja RM (Reproduction module)-ohjelmia.

Lely Astronaut -lypsyrobotin käyttäjille on kehitetty

Molemmat ohjelmat ovat markkinoilla ainoita

räätälöity vakuutus. Tämä ”kaikkien riskien”

laatuaan! Lisätietoja saat sivuilta 16 – 18.

vakuutus sisältää yhdistelmän vakuutuksia, jotka

Lely Taurus – kunnostetut
Lely lypsyrobotit

Kaikki maidontuottajat ovat riskialttiita vahingoille

kattavat yleisimmät riskit.

Lely Taurus-sertifioidut robotit ovat käytettyjä
Lely Astronaut-lypsyrobotteja, jotka on kunnostettu
ja päivitetty tehtaalla, jolloin niilllä voidaan lypsää
vielä useiden vuosien ajan. Taurus-robottien
käyttöhistoria on tiedossa, ne ovat läpikotaisin
testattuja ja voidaan päivittää uuden omistajan
toiveiden mukaisesti. Lisäksi Taurus-robotit ovat
edullisia ja niillä on vuoden takuu.

Time for Cows (Lely T4C)- tuotannonhallintaohjelma esittää sinulle
keräämänsä tiedot tehokkaasti ja nopeasti.
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Keskusyksikön mitat ja paino:

• Korkeus: 237 cm.

• Korkeus: 206 cm.

• Pituus: 334 cm.

• Pituus: 123 cm.

• Leveys: 227 cm.

• Leveys: 102 cm.

Lypsylaitteet

Robottiyksikön mitat ja paino:

• Paino: noin 320 kg.

- Robottivarsi ojennettuna: noin 198 cm.
- Robottivarsi sisäänvedettynä: noin 180 cm.
• Paino: noin 650 kg.

650 kg

320 kg

206 cm

237 cm

102 cm

123 cm

334 cm
227 cm

Tärkeimmät edut
• I-flow-konsepti stressittömämpää ja
korkeampaa maidontuotantoa varten.
• Joustavuutta maidontuotantosi
hallinnointiin.
• Vapaus nauttia sosiaalisesta elämästäsi.
• Tehokkain tapa hyödyntää työvoimaa.
• Vapautta lehmille.
• Lisääntynyt tuotanto.
• Vakaa investointi.
• Kehittyneintä saatavilla olevaa tekniikkaa.

Käyttäjät sanovat:
”Voin olla rauhallisin mielin, sillä
kykenen valvomaan kirjaimellisesti
joka ikistä lehmää.”
Hollanti
”Lehmämme tottuivat Lely Astronaut
-lypsyrobottiin jopa nopeammin
kuin minä! Tuotanto on kasvanut,
ja karjamme on merkittävästi
rauhallisempi kuin aiemmin.”
Ranska
15

Lely T4C-tuotannonhallintaohjelma –
aikaa lehmillesi
Lely T4C-tuotannonhallintaohjelmamme tarjoaa sinulle kaikki tiedot, jotka tarvitset
tehokkaaseen karjan hallinnointiin. Se yhdistää Lely Astronaut-robottisi, Lely Vectorruokintajärjestelmäsi sekä muut Lely laitteet yhteen ohjelmaan. Hallinnoit koko tilaasi
keskitetysti yhdeltä pisteeltä käsin. Time for Cows (Lely T4C) helpottaa tehokasta tilan
hallinnointia poikkeuksetta.
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taloudelliseen tulokseen. Luotettava kiimatunnistus

keskeinen osa karjasi hallinnointia, sillä se on paljon

on keskeinen tekijä karjanjalostuksessa. Se on

enemmän kuin pelkkä lypsyjenhallintaohjelma.

myös yleisesti hyväksytty tärkeimmäksi yksittäiseksi

Sen lisäksi, että Lely T4C tarjoaa tietoa jokaisesta

jalostustasoa parantavaksi tekijäksi maitotiloilla.

lypsystä, se on myös lähtökohta ruokinnan,
lisääntymisen ja laiduntamisen hallinnoinnille.

Reproduction Module – tarkkaile
lehmiesi suorituskykyä

Yhdessä Lely Grazeway-erotteluportin

Reproduction Module -ohjelma mahdollistaa karjan

kanssa voit helposti hallita lehmiesi reititystä

hedelmällisyystilanteen tarkkailun T4C-ohjelmassa.

ja yhdistää laiduntamisen robottilypsyyn.

Tämä moduuli näyttää hedelmällisyystilanteen

Lisääntymisen hallinnointi on helppoa

sekä aikaisemmat tulokset. Näin voit hallita karjan

integroidun kiimantunnistuksen ja Reproduction

lisääntymistä ja löydät helposti kohdat, joissa on

Module‑ohjelman avulla. Uudella Lely Vector-

parantamisen varaa.

Lypsylaitteet

Lely T4C-tuotannonhallintaohjelmasta tulee

automaattisella ruokintajärjestelmällä voidaan
optimoida sekä väki- että karkearehun jakelu.

Lehmän aktiivisuuden ja aiempien tietojen perusteella

Benchmark‑vaihtoehto tarjoaa sinulle mahdollisuuden

lehmän kiima rekisteröidään automaattisesti. Eläin

verrata itseäsi ja karjasi suorituskykyä muihin

merkitään automaattisesti tiineeksi, kun selkeän

Lely tilallisiin maailmanlaajuisesti. Lisäksi kätevän

kiimakäyttäytymisen voimistuminen loppuu

ohjauspaneelin avulla saat yhdellä silmäyksellä

siemennyksen jälkeen. Eläinlääkärin suorittamat

kattavan yleiskuvan karjasi suorituskyvystä ja

tiineystarkastukset eivät ole enää tarpeellisia. Tämä

voit helposti tarkentaa ykstyiskohtaisempiin

säästää sekä aikaa että rahaa.

tietoihin. Jokainen tapahtuma lehmän
elämässä‑syntymästä siihen asti, kun se lähtee tilalta –

Hallintaa missä tahansa

tallentuu Lely T4C‑tuotannonhallintaohjelmaan.

E-link Manager antaa yleiskatsauksen Lely T4C-

Hedelmällisyys – tarkkaile lehmän
kiimakiertoa

tuotannonhallintaohjelman tiedoista, joiden avulla
hallinnoit karjaasi lypsyrobotilla. Lely tarjoaa myös
mahdollisuuden käyttää PDA-moduulia, jolla voit

Karjan jalostukseenkuluu tunnetusti paljon

syöttää tietoja T4C-ohjelmaan missä ja milloin

aikaa. Tiinehtymisillä on suuri vaikutus maitotilan

tahansa, navetassa tai sen ulkopuolella.

Käyttäjät sanovat:

Tärkeimmät edut

”Luotan Qwes -kiimantunnistukseen ja terveyden

• Oikea-aikainen siemennys.

seurantajärjestelmään enemmän kuin omiin silmiini.”

• Optimoitu lisääntyminen.

Tanska

• Lyhennetty poikimaväli.
• Aikaisimmat mahdolliset merkit potentiaalisista terveysongelmista.
17

Lely Qwes terveyden ja jalostuksen
seuranta – tiedon voima

Dynaaminen ruokinta

Lely on kehittänyt ainutlaatuisen työkalun

mahdollisuuden alentaa rehukustannuksiasi

terveysongelmien ja kiiman havaitsemiseksi

tehokkaaman rehukäytön ansiosta. Valinnainen

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lely

dynaaminen ruokintamoduulijärjestelmä

Qwestunnistusjärjestelmät valvovat lehmän

(DLM) muuttaa automaattisesti lehmäkohtaista

tiinehtyvyyttä ja yleistä terveydentilaa

kustannushyötysuhteeseen perustuvaa rehunjakelua.

ennennäkemättömän tarkasti 24/7.

Voit itse hyödyntää ainutlaatuisia, tuoton

Täsmällistä lehmän aktiivisuuden
mittausta
Lely Qwes-H -järjestelmä on kaulapantaan asennettava

T4C-tuotannonhallintaohjelma antaa sinulle

maksimoimisen mahdollistavia resursseja: enää ei
olekaan kyse eniten maitoa lypsävistä lehmistä,
vaan pikemminkin parhaan taloudellisen tuloksen
tuottavista lehmistä.

lehmän tunnistus- ja aktiivisuussensori. Aktiivisuus
mitataan hienostuneella kiihtyvyyssensorilla, joka

Dynaamisessa ruokinnassa yksittäisen lehmän

mittaa liikkumisen keston ja intensiteetin pelkkien

rehunkäytön tehokkuus tallennetaan, jotta voidaan

askeleiden sijaan. Lely Qwes‑HR tarjoaa lisätoiminnon,

selvittää miten väkirehun määrä vaikuttaa eläimen

joka mittaa lehmän märehtimisaktiivisuuden –

maidontuotantoon. Kun otetaan huomioon myös

aikainen merkki lehmän terveydentilasta. Molemmat

maitotuotos (maitokilot ja maidon pitoisuudet),

järjestelmät tarkkailevat lehmän aktiivisuutta kahden

väkirehujen ja karkearehujen kustannukset ja

tunnin ajanjaksoissa ja tarjoavat siten erittäin tarkan

kuiva-aineen syönti, ohjelma etsii taloudellisesti

näkymän yksittäisen lehmän käyttäytymiseen.

optimaalisimman väkirehumäärän, jossa tuotto on

Tunnistin kiinnitetään lehmän kaulan yläosaan hihnan

suurin.

ja painon avulla tavalla, joka estää väärät liikkeet ja
suojaa tunnistinta mekaanisilta vaurioilta. Hihna ja

Dynaaminen lypsäminen

solki on suunniteltu niin, että niiden kiinnittäminen

Dynaaminen lypsäminen mahdollistaa sen, että

ja irrottaminen on helppoa mahdollistaen

eri lehmiä voidaan lypsää tarpeen vaatiessa

tunnistimien siirtämisen lehmien kesken tarvittaessa.

useammin tai harvemmin silloin kun se on

Lely Qwes‑HR -tunnistimessa on kiihdytyssensori,

mahdollista. Lisäämällä tai vähentämällä kahden

viritetty märehtimismikrofoni, mikroprosessori ja

lypsyn välistä aikaa ja mittaamalla seuraavan

muisti. Tunnistin tallentaa yleisen aktiivisuuden

lypsyn maidontuotanto voidaan jokaiselle lehmälle

indeksin ja analysoi äänisignaalit laskeakseen

määrittää optimaalinen aika lypsyjen välille. Tämä

märehtimisajan.

laskelma tapahtuu asetettujen rajojen sisällä,
mahdollistaen enimmäis- ja vähimmäismäärän

Tunnistin luo aktiivisuuden indeksin, jonka

lypsyjä päivässä. Koska huomioon otetaan myös

avulla voit siementää lehmän oikeaan aikaan.

lypsynopeus, esikäsittely, maidon tuotto (kiloa

Näin lisääntyminen optimoidaan, poikimavälit

maitoa) ja vedinkasto, robotin tehokkuus ja siten

minimoidaan ja siemennesteestä aiheutuvat

robottikohtainen taloudellinen tuotto paranee.

kustannukset pienenevät huomattavasti.

T4C-tuotannonhallintaohjelmaan kuuluvan

merkkejä mahdollisista ongelmista. Mitä

Benchmarkin ansiosta voit vertailla tuloksiasi muiden

aikaisemmin maidontuottaja saa tietoa

maitotilallisten kanssa maailmanlaajuisesti, oman

mahdollisesta terveysongelmasta, sen halvempaa

Lely Centerisi alueella tai vertailla tietojasi maasi

ongelman hoitaminen tulee olemaan. Myös

keskiarvoon. Benchmark on oikea tapa vertailla tilasi

vaikutus lehmän suorituskykyyn ja karjan yleiseen

suorituskykyä ja nähdä, missä asioissa muut tilat

ruokahaluun voidaan mitata. Märehtimisaktiivisuus

saattavat pärjätä paremmin – todellinen apuväline

voi antaa myös hyvän käsityksen eläinlääkärin

tilasi kehittämiseen.

antaman hoidon tehokkuudesta. Lisäksi järjestelmä
ilmoittaa automaattisesti vähäisen aktiivisuuden
omaavista lehmistä. Vähäinen aktiivisuus on usein
aikainen merkki mahdollisista sairauksista ja
heikkouksista.
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Vertaile ja kehity

Muutokset märehtimisessä ovat ensimmäisiä

LELY DAIRY EQUIPMENT
Lypsylaitteet
19

Lely Grazeway -erotteluportti – tarjoaa
lehmillesi valinnanvapauden
Laiduntaminen ja automaattilypsy kulkevat paljolti käsi kädessä. Lely haluaa kannustaa
lehmiä ulkoiluun, joten olemme kehittäneet Lely Grazeway -erotteluportin sinun
välineeksesi hallita laiduntamista tehokkaasti.
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Tärkeimmät edut

Lely Grazeway -erotteluportti tarjoaa sinulle mahdollisuuden yhdistää
automaattinen lypsy ja optimaalinen laiduntaminen. Ennen kuin lehmä

• Tehokas laiduntamisen hallinta.

siirtyy laitumelle Grazeway tunnistaa sen ja selvittää, tulisiko se lypsää

• Paineilmaohjaus.

vai saako lehmä siirtyä ulos laiduntamaan. Grazeway antaa sinulle

• Tuplaporttijärjestelmä.

Lypsylaitteet

Vapaus valita

täyden kontrollin laiduntamiseen.

Optimaalista laiduntamista robotin kanssa
Lely Grazeway asennetaan pihatossa paikkaan, josta lehmät kulkevat
laitumelle. Kun lehmä siirtyy avoimeen erotteluporttiin, laite
tunnistaa lehmän sen kaulassa tai jalassa olevan tunnistimen avulla.
Valintakriteerit asetetaan T4C-tuotannonhallintaohjelman kautta,
jotta Lely Grazeway -erotteluporttia hyödynnetään todella joustavana
työkaluna laiduntamisessa.

Tekniset tiedot

Laidunlohkolaiduntaminen
A-B-laiduntaminen: Lely Grazeway tarjoaa sinulle mahdollisuuden

Erottelusuuntien

eri laidunlohkojen valintaan asettamasi aikataulun mukaisesti.

määrä

Määrätyn ajan kuluttua lehmät lähetetään automaattisesti seuraavalle

Tunnistus

3
Qwes H, Qwes HR,
Qwes ID, Qwes leg,

laidunlohkolle.

Qwes act
Laiduntamis-

Helppo asentaa ja käyttää

järjestelmä

Tuplaporttijärjestelmän ansiosta lehmät ohjautuvat aina oikeaan

laidunlohkolaiduntaminen, 100 %
laiduntaminen

paikkaan, vaikka ne seuraisivat toisiaan lähekkäin. Galvanoidusta

Paineilmalla toimiva valintajärjestelmä

teräksestä valmistettu erotteluportti on paineilmatoiminen
järjestelmä Lely Astronaut -lypsyrobotin tavoin. Grazeway on
yhteensopiva lypsyrobotin kompressorin ja ohjauslaitteen kanssa.
Laiduntamiserottelun ohella Lely Grazeway-erotteluporttia käytetään
myös lehmien erottelemisessa pihaton sisällä. Sisällä se voi valita tiettyjä
eläinryhmiä tuotantoa varten kauempana lypsyrobotista tai lehmiä,
jotka tarvitsevat erityistä hoitoa. Lely Grazeway -erotteluportti on
yksinkertaisin ja tehokkain ratkaisu ja se on nopein asentaa.

Eri laidunlohkojen valitseminen, esim. A-B
laiduntamismenetelmä.

A1

A2

A3

B1

B2

B3
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Lely Nautilus -tilasäiliö – koska maidon
ensiluokkainen laatu on sinulle tärkeää
Nautilus-tilatankit

on

suunniteltu

käytettäväksi

erityisesti

Lely

Astronaut

-lypsyrobottijärjestelmän kanssa. Nautilus on erittäin luotettava, hygieeninen ja
taloudellinen käyttää. Ennen kaikkea se tarjoaa sinulle ylivoimaisesti parhaan ratkaisun
koko prosessin helppoon hallintaan ja tarkkailuun lypsystä varastointiin ja jäähdytykseen
asti. Kaikki tämä yhdessä integroidussa järjestelmässä tarjoten parhaan mahdollisen
turvallisuuden.
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Lypsylaitteet

Jäähdytys ensimmäisestä pisarasta
alkaen

360 astetta kääntyvät pesupäät ovat ainutlaatuisia

Lely Nautilus-tilatankit tarjoavat korkeaa

ympäristöstä, käytämme vain parasta saatavilla

luotettavuutta ja hygieniaa, jotka ovat avaintekijöitä

olevaa kylmäainetta, R134-kylmäainetta.

korkealaatuisen maidon tuottamisessa. Lely Nautilus-

Haihduttimen rengashitsausten ansiosta

tilatankit on suunniteltu käytettäväksi erityisesti

haihduttimen elinikä on pidempi ja jäähdytyskaasun

Lely Astronaut -lypsyrobottijärjestelmän kanssa.

virtaus optimoitu. Lisäksi alhainen sähkönja

Mitättömän lyhyt käyttökatko
Robotin käyttökatko tyhjennyksen ja pesun

ja markkinoiden parhaita. Koska Lely välittää

vedenkulutus tekevät Nautilus-tilatankin käytöstä
edullista.

aikana on supistettu lyhyimmäksi mahdolliseksi.

Täysin hallinnassa

Joustava puhdistusjärjestelmä antaa sinulle

Nautilus-tankissa on yksi helppokäyttöinen

taatusti erinomaisen hygienian. Älykäs ominaisuus:

hallintajärjestelmä. Ohjausyksikkö säätelee ja

puhdistuksen jälkeen tilatankki käynnistää

tarkkailee Lely Nautilus -tilatankkia kontrolloiden

jäähdytysprosessin automaattisesti.

tankin puhdistusta, maidon jäähdytystä ja

Laatua ilman kompromisseja

sekoitusta. Matkapuhelimesi valvoo suoraan
maidonlaatua. Ja koska tilatankki on integroitu

Ei kompromisseja: jäähdytysprosessi käynnistyy

Lelyn T4C-tuotannonhallintaohjelmaan, se tallentaa

heti ensimmäisestä maitopisarasta alkaen ja

historiatietoja jäähdytys- ja puhdistuslämpötiloista

jäänmuodostuminen on estetty. Nautilustankin

jäljitettävyyssyistä.

jäähdytysteho säädetään säiliössä olevan
maitomäärään mukaan. Luonnollisesti Nautilustilatankkiin käytetään vain parhaita materiaaleja.

Käyttäjät sanovat:
”Paras jäähdytys ja paras tiedonsiirto Lely -lypsyrobotin kanssa.”
Ruotsi
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Tekniset tiedot
Lely Nautilus-tilatankkeja on saatavilla

• Pesuveden lämmitin.

eri kokoisina, alkaen 4.000 litrasta aina

• Manuaalinen maidon määrän

30.000 litraan asti. Mallit 4.000:n ja
8.000:n litran välillä voidaan toimittaa

mittaus.
• Lämmön talteenottojärjestelmä

joko integroiduilla tai erillisillä

kaasun jäähdyttämiseen ja veden

jäähdytysyksiköillä. Niitä suuremmat

lämmittämiseen.

tilatankit toimitetaan erillisillä
jäähdytysyksiköillä varustettuna.

Hyvän maidonlaadun ja taloudellisen
käytön takaamiseksi on erittäin tärkeää

Lely Nautilus -tilatankin

optimoida tankin ja kondensointiyksikön

muokkaamiseksi tarpeidesi mukaiseksi

koko. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä

saatavilla on myös:

paikalliseen Lely Centeriisi.

Tärkeimmät edut
• Viestintä tankin valvontayksiköstä
matkapuhelimeen.
• Tilatankin automaattinen käynnistys
puhdistuksen jälkeen.
• Jäähdytys säädettävissä maitomäärän
mukaan.
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• Erinomainen puhdistus ainutlaatuisen
pesupään ansiosta.
• Ympäristöystävällinen.
• Historiatietojen jäljitettävyys.
• Erittäin taloudellinen käyttää.
• Helppo operoida.

LELY DAIRY EQUIPMENT
Lypsylaitteet

Olemme kehittäneet kaksi kulutustuotetta
erityisesti Nautilus-tilatankin puhdistamista
varten:

• RECA Alkaline* on tehokas kloorattu, emäksinen puhdistus- ja
desinfiointiaine tilatankkien puhdistukseen. Se on erittäin
tehokas rasva- ja valkuaisjäämien irrottamiseen. Parhaan
tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme RECA Alkaline
käyttämistä vuorotellen RECA Acid-puhdistusaineen kanssa.
• RECA Acid* on tehokas hapan puhdistusaine tilatankkien
puhdistukseen. RECA Acid irrottaa kalkin ja maitokiven. Parhaan
tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme RECA Acidin käyttämistä
vuorotellen RECA Alkaline-puhdistusaineen kanssa.
*)

Varoitus: Älä käytä tätä tuotetta Lely Astronaut-lypsyrobottiin.

25

Lypsyhygienia – puhdas sekä sisä- että
ulkopuolelta
Elintarvikeketjuun kuuluminen on suuri vastuu ja ympäristön puhtaana pitäminen
ensiarvoisen tärkeää. Lely Astri- ja Lely Essentials-tuotesarjat perustuvat luotettaviin
ja

yksilöllisesti

räätälöityihin

ratkaisuihin,

jotka

yhdistyvät

saumattomasti

tasapainoiseen Astronaut-robottilypsyjärjestelmään. Koko tuotevalikoima täyttää sekä
elintarviketurvallisuutta että ympäristöä koskevat määräykset. Kaikki tuotteet täyttävät
kansainvälisten standardien asettamat vaatimukset biologiselle hajoavuudelle.
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Kun otat käyttöön uuden Lely Astronautlypsyrobotin, huoltoteknikkomme opastaa sinua

käytöstä, ota yhteyttä Lely tilaneuvontaan. Kaikki
Lely Astri-sarjan puhdistusaineet on täysin testattuja
ja Lelyn hyväksymiä.

tarvitsemiesi puhdistustuotteiden käytössä.

Selvä ilmoitus

Lely Astronaut-robotti suorittaa päivittäin

Lely Astronaut-lypsyrobotti luo hälytyksen välittömästi,

kolme järjestelmä pesua, joista kaksi emäksisellä

kun emäksinen tai hapan pesuainekanisteri on tyhjä.

ja yksi happamalla* pesuaineella. Molempia

Lely suosittelee Lely Astri-tuotesarjaa, koska se

tuotteita voidaan käyttää kaikkiin maitotilan

täyttää kaikki tekniset vaatimukset ja voimassaolevan

jätevesijärjestelmiin.

lainsäädännön sekä pitää hygieniatason parhaana

Lypsylaitteet

Automaattinen Lely Astronaut
-järjestelmäpesu

mahdollisena.

Automaattinen Lely Nautilus
-tankin pesu

*) Älä käytä Lely Astronaut-lypsyrobotissa klooria tai muita
happoja kuin fosfori- ja sitruunahappotuotteita.

RECA Alkaline ja RECA Acid on kehitetty erityisesti
(Lely Nautilus) tilatankkia varten. On tärkeää,
että käytät puhdistusaineita Lelyn ohjeistuksen*
mukaisesti. Mikäli olet epävarma tuotteiden

Lely harjanpuhdistajat
Lely Astri-L -puhdistusaine on kehitetty erityisesti harjojen
puhdistamiseen ja niissä esiintyvän mikrobiologisen kuormituksen
vähentämiseen. TTuote vaikuttaa poikkeuksellisen nopeasti
erityisten haihtuvien aineiden ansiosta, jotka tunkeutuvat harjojen
pinnoille. Tuote ei vahingoita lypsyrobottia eikä harjoja.
Lely Astri-L ei jätä jälkeensä mitään haitallisia jäämiä (sen
yksittäiset ainesosat ovat Yhdysvaltojen elintarvike- ja
lääkintäviraston FDA:n hyväksymät) eikä se ärsytä vetimiä silloin
kun käytetään suositeltua pitoisuutta.
Harjat puhdistetaan Astri-L-puhdistusaineella jokaisen lypsyn
jälkeen. Näin saavutetaan optimaaliset tulokset ristitartuntojen
ehkäisemisessä ja maidon laadun varmistamisessa. Samalla
pesu tukee eläimen terveyttä ja auttaa hallitsemaan bakteerien
leviämistä.
Lely Astri-L toimitetaan helposti tunnistettavissa vihreissä 22 kg:n
kanistereissa.

Lely Industries N.V. ei ole vastuussa vahingoista, jotka
aiheutuvat muiden tuotteiden kuin Lelyn määräykset
täyttävien puhdistusaineiden käytöstä. Ko. vahingot eivät
kuulu myöskään takuun piiriin.
Astri-tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet ja
Lelyn tuotteita koskevat määräykset ovat saatavilla
osoitteesta www.lely.com.

Käyttäjät sanovat:
”Todellinen hyöty: huoltohenkilöstö saapuu aina
täsmällisesti ajoissa ja tuotteeni ovat aina saatavilla.
Kaiken kaikkiaan: he ovat aina käytettävissä ja
luotettavia.”
Hollanti
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Lely Essentials Foam Alkaline-puhdistusaine ja Lely Foam Unitvaahtopesujärjestelmä
Lely Foam Unit on tehokas ja kompakti vaahtopesujärjestelmä, joka on
kehitetty erityisesti maitotilan puhdistukseen. Helppokäyttöinen Lely Foam Unit
vaahtopesuri on nopeasti asennettavissa kaikenlaisiin pihattoihin sekä erilaisille
robottialueille. Pesuainepitoisuuden säätäminen on helppoa valitsimen avulla.
Näin erityyppisille lioille ja pinnoille on mahdollista valita oikea pitoisuus. Käytön
jälkeen Lely Foam Unit vaahtopesuri voidaan huuhdella vedellä.
Lely Foam Unit vaahtopesuri toimitetaan punaisen vaahdotusletkun,
vankan vaahdotuspään ja puhdistusaineelle tarkoitetun imuputken
(sis. suodattimen ja suojuksen) kanssa. Lely Foam Unit vaahtopesuri soveltuu
esimerkiksi (lypsy) karsinoiden/robottialueiden seinien ja lattioiden pesuun
sekä Lely Astronaut‑lypsyrobotin tai muiden lypsylaitteiden ulkopintojen
puhdistamiseen. Punainen vaahdotusletku on 20 metrin pituinen, joten sillä
on mahdollista puhdistaa myös kauempana sijaitsevia laitteita. Läpinäkyvä
imuputki syöttää puhdistusainetta jatkuvasti vaahdotusyksikköön, jossa se
sekoittuu vesijohtoveteen valitsemasi pitoisuuden mukaisesti. Lely Foam
Unit vaahtopesuri tuottaa paksua ja voimakasta vaahtoa, joka kiinnittyy
puhdistettavalle pinnalle pitkäksi aikaa. Lely Foam Unit vaahtopesuri on
matalapainepesuri, joka käyttää puhdistukseen pelkkää vedenpainetta.
Lely Essentials Foam on turvalliseen ja tehokkaaseen puhdistukseen kehitetty
puhdistusaine. Se on kehitetty lypsyrobottialueiden ja (lypsy) karsinoiden
tehokkaaseen puhdistukseen. Lely Essentials Foam irrottaa tehokkaasti
valkuais- ja rasvajäämät. Pinta-aktiivisten lisäaineiden ansiosta puhdistusaine
vaikuttaa pitkään ja läpäisee tehokkaasti lian, minkä tuloksena puhdistus on
helppoa. Pesuaine on miellyttävän sitruunantuoksuinen, biologisesti hajoava
tuote. Sitä voidaan käyttää Lely Foam Unit vaahtopesujärjestelmässä. Lelyrobotin puhdistuksessa ei suositella korkeapainejärjestelmien käyttöä. Käytön
aikana yksikkö tuottaa paksun ja voimakkaan vaahdon, joka liimautuu tiukasti
puhdistettavalle pinnalle. Tämä johtaa parempaan puhdistustulokseen, koska
vaahto kiinnittyy likaan pidemmäksi aikaa.
Lely Essentials Foam toimitetaan 22 kg:n kanistereissa.

Lely -peroksiditesti
Lely-peroksiditesti on kehitetty Lely Astri-L -puhdistusaineen pitoisuuden
mittaamiseksi Lely-harjoissa, jotta voit olla varma, että käytät näitä
puhdistusaineita oikealla pitoisuudella.
Lely -peroksiditesti toimitetaan 100:n testiliuskan pakkauksissa.

Lely Astri-Cell
Lely Astri-Cell on neste, jolla mitataan maidon somaattisten solujen
tasoa Astronaut-lypsyrobotin MQC-C-solumittausjärjestelmää käyttäen.
Järjestelmä mittaa somaattisten solujen tason jokaisella lypsyllä. Testi, jota
MQC-C käyttää, perustuu CMT-testausmetodiin (California Mastitis Test).
Lely Astri-Cellin lisääminen MQC-C -järjestelmään antaa täsmällistä tietoa
somaattisten solujen tasosta maidossa ja siten tietoa maidonlaadusta
ja utareiden terveydestä. Tuote sisältää huolella valittua ja kehitettyä
kapillaariainetta, jolla on ainutlaatuisia ominaisuuksia. Se takaa luotettavan
reaktion leukosyyttien (valkosolujen) soluseinämässä.
Lely Astri-Cell toimitetaan tiivisteenä (1 litra).
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Lely Astri-Cid -happopesuaine
Lely Astri-Cid on tiivistetty, nestemäinen, fosfori- ja
sitruunahappopohjainen pesuaine, joka on kehitetty erityisesti
Lely Astronaut-robotin pääpesuprosessia varten. Tuote koostuu
erityisistä aktiivisista hapoista, jotka irrottavat epäorgaanista likaa,
kuten kalkkia ja maitokiveä.
Tämä on erittäin tärkeää korroosion ja kalkkeumien ehkäisyyn Lely
MQC –järjestelmässä (Milk Quality Control System), eli Lely Astronaut
-lypsyrobotin sydämessä. Ylimääräiset kerrostumat aiheuttavat
poikkeamia mittaustuloksissa ja niiden seurauksena virhetulkintoja.
Lely Astri‑Cid -pesuaineella ei ole negatiivisia vaikutuksia
kumitiivisteisiin tai silikoniin ja lisäksi sillä on erinomaiset ominaisuudet
bakteerien määrän vähentämiseksi.
Lely Astri-Cid toimitetaan helposti tunnistettavissa punaisissa 24 kg:n
kanistereissa.
Lely Industries N.V. ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat
muiden tuotteiden kuin Lelyn määräykset täyttävien pesuaineiden
käytöstä. Ko. vahingot eivät kuulu myöskään takuun piiriin.
Astri-tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet ja Lelyn
tuotteita koskevat määräykset ovat saatavilla osoitteesta
www.lely.com.

Lely Astri-Lin pesuaine
Lely Astri-Lin on nestemäinen, tiivistetty, klooriton, emäksinen
lämpöpuhdistusaine, joka on kehitetty erityisesti Lely Astronaut -lypsyrobotin
pääpesuprosessia varten. Tämä tuote on erinomainen irrottamaan maitorasvaa
ja valkuaista. Pesuainetta on testattu erittäin kattavasti Lely Astronautlypsyrobotin kanssa eikä se vahingoita laitetta.
Tämän tuotteen tärkein etu on se, että se on klooriton. Tuotteet, joissa
on klooria (kaasua) aiheuttavat vahinkoa ruostumattomalle teräkselle
sekä korroosiota Lely Astronaut -lypsyrobotin kriittisissä osissa. Testit ovat
osoittaneet, että korroosio vahingoittaa kriittisiä osia, mikä johtaa lopulta
vuotoihin robotissa.
• Lely Astri-Lin on klooriton tuote.
• Lely Astri-Lin -pesuaineen pH-arvo on erittäin korkea ja siten se taka erittäin
tehokkaan puhdistuksen.
Lely Astri-Lin toimitetaan tunnistettavissa sinisissä kanistereissa, jotka sisältävät
25 kg pesuainetta.
Lely Industries N.V. ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat muiden
tuotteiden kuin Lelyn määräykset täyttävien puhdistusaineiden käytöstä.
Ko. vahingot eivät kuulu myöskään takuun piiriin.
Astri-tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet ja Lelyn tuotteita
koskevat määräykset ovat saatavilla osoitteesta www.lely.com.

Lely Astri-TDS -laserin linssin puhdistusaine
Lely Astri-TDS on nestemäinen happopesuaine Lely Astronaut -lypsyrobotin
laserin suojusten ulkoiseen puhdistukseen. Jos laserin linssiä ei ole puhdistettu,
vedinten tunnistaminen kestää kauemmin, mikä heikentää Lely Astronaut
-lypsyrobotin tehokkuutta. Lely Astri-TDS poistaa laserin linssistä kovan veden
jättämät jäljet, virtsan, maito-kiven ja raudan. Tuotteen vaikutus on testattu
perusteellisesti robotin materiaalien ja orgaanisten jäämien osalta.
Lely Astri-TDS toimitetaan yhden litran pulloissa.
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Caring – kattavaa utareiden hoitoa
Caring on valikoima korkealaatuisia utareiden hoitotuotteita, jotka perustuvat monien
vuosien kokemukseen. Lely Centerisi antaa mielellään neuvoja sinulle parhaiten sopivan
vedinsuihkeen löytämiseksi. Näin voidaan taata hyvä utareterveys karjallesi. Yhdessä
yhteistyökumppaniensa kanssa Lely on kehittänyt erityisiä vedinsuihkeita, joita voidaan
käyttää Lely Astronaut-lypsyrobotin kanssa, ja jotka sopivat maatilasi olosuhteisiin.
Lisätietoja utareiden hygieniasta ja kattavasta tuotevalikoimastamme saat ottamalla
yhteyttä paikalliseen Lely Centeriisi.
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Lely Astri-IO -utareen hoitoaine
Lely Astri-IO-utareen hoitoaine on kehitetty erityisesti Lely Astronautlypsyrobottia varten. Suihke on PVP-jodipohjainen ja rakentuu
korkealaatuisista ihoa hoitavista aineista, minkä ansiosta tämä erittäin
aktiivinen desinfioiva tuote takaa vetimien hyvän kunnon. Glyseriinin
ansiosta utareiden iho pysyy pehmeänä ja kosteutettuna. Lely Astri-IO
takaa kunnon suojan vedinkanaville lypsyn jälkeen.
Lely Astri-IO toimitetaan sinisissä 57 kg:n tynnyreissä.

Lely Astri-Din -utareen hoitoaine
Lely Astri-Din on erityisesti Lely Astronaut-lypsyrobottia varten kehitetty
maitohappobakteeripohjainen utareiden hoitoaine. Maitohapon
on todistettu olevan erittäin tehokas desinfioiva aine estämään eri
aineiden sekoittumisen. Lely Astri-Din tarjoaa erinomaisen suojan
vedinkanavalle, minkä lisäksi siinä on hoitavia ainesosia – kuten
glyseriiniä ja sorbitolia – jotka tukevat ja pitävät yllä ihon luonnollista
kosteuden ja rasvan sääntelyä. Maitohapolla on lähes sama
pH-arvo kuin vedinten iholla ja se tarjoaa erinomaisen kosmeettisen
vaikutuksen. Se suojaa ihoa kaikilta sääolosuhteilta ja lypsystä
aiheutuvalta mekaaniselta rasitukselta.
Lely Astri-Din toimitetaan sinisissä 59 kg:n tynnyreissä.

Lely Quaress-Iodine-utareiden hoitoaine
Lely Quaress-Iodine on Lely Astronaut-lypsyrobotissa käytettävä
jodipohjainen utareiden hoitotuote, joka on heti valmis käyttöön.
Jodi on antiseptinen aine, jolla on hyvin laaja spektri, minkä
ansiosta se takaa vetimien tehokkaan desinfioinnin. Lely QuaressIodine suojaa koko vedintä muodostamalla suojaavan kalvon sen
päälle. Tuote sisältää pehmentäviä ja kosteuttavia ainesosia kuten
lanoliinia, sorbitolia ja glyseriinia. Nämä ominaisuudet parantavat
ihon kimmoisuutta ja estävät sen kuivumisen. Lely Quaress-Iodinen
bakteereja tappavien ominaisuuksien ansiosta tuote tarjoaa lehmille
paremman suojan taudinaiheuttajia vastaan.
Lely Quaress-Iodine toimitetaan sinisissä 60 kg:n tynnyreissä.

Lely Quaress-Lac-utareiden hoitoaine
Lely Quaress-Lac on Lely Astronaut-lypsyrobotissa käytettävä
desinfioiva, maito- ja salisyylihappopohjainen utaresuihke, joka on
heti valmis käyttöön. Näiden kahden hapon yhdistelmä toimii erittäin
tehokkaasti bakteereita vastaan. Tehokkaan desinfioinnin lisäksi
Lely Quaress-Lac auttaa ihoa pysymään pehmeänä. Tuote sisältää
propyleeniglykolia, joka kosteuttaa utareiden ihoa erittäin tehokkaasti.
Vaikuttavat aineet poistavat kuollutta ihoa ja parantavat ihon
kimmoisuutta. Lely Quaress-Lac-hoitoaineella on tehokas kosmeettinen
vaikutus, eikä se ärsytä utarareiden ihoa.

Lely Quaress-Lac plus-utareiden hoitoaine
Lely Quaress-Lac plus on tiivistetty, maito- ja dekaanihappopohjainen
desinfiointiaine, joka on kehitetty Lely Astronaut-lypsyrobottia varten. Maito- ja
dekaanihapon yhdistelmä tekee tästä voimakkaasta utaresuihkeesta erittäin
tehokkaan bakteereja vastaan. Tämän lisäksi maitohappo auttaa lisäämään vedinten
kimmoisuutta.

Lely Quaress-Lac toimitetaan sinisissä 60 kg:n tynnyreissä.

Tuote soveltuu erinomaisesti käytettäväksi Lely Astronaut-lypsyrobotin käynnistyksen
yhteydessä.

Lely Quaress-Lac plus sisältää myös useita pehmentäviä ja kosteuttavia ainesosia,
kuten propyleeniglykolia ja monolauriinia. Nämä aineet parantavat vetimien kuntoa
ja suojaavat ihoa myös kylmällä säällä.

Lely Quaress-Lac plus toimitetaan sinisissä 15 kg:n tynnyreissä. Tämä tiivistetty tuote
on sekoitettava ennen käyttöä 45 litraan vettä.
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Ruokintalaitteet
Rehusta

aiheutuvat

kustannukset

ovat

yksi

tärkeimmistä

kustannustekijöistä

karjanhoidossa ja tästä syystä rehun käytön tehokkuus on ensiarvoisen tärkeää. Paras
tuotto saavutetaan varmistamalla, että lehmien tuotos on oikeanlainen (kg maitorasvaa
ja maidon valkuaista, pitkäkestoisuus, eläimen terveys jne.). Yleisesti tiedetään,
että ruokinta tihein väliajoin johtaa parempaan maidontuotantoon ja että sillä on
positiivinen vaikutus lehmien terveyteen. Lelyn automaatio tarjoaa keinot tuotannon,
lehmien terveyden, sekä ruokinnan tehokkuuden optimoimiseen. Lisäksi se antaa sinulle,
maidontuottajalle, enemmän joustavuutta ja aikaa.
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Lely Vector -automaattinen ruokintajärjestelmä

LELY VECTOR

Lely Vector-ruokintajärjestelmä mahdollistaa lehmien ympärivuorokautisen
ruokinnan tuoreella rehulla. Järjestelmän ansiosta lehmät voidaan ruokkia
oikea-aikaisesti, tarkasti ja mahdolllisimman pienellä työmäärällä. Sivu 34.

LELY JUNO

Lely Juno -rehunsiirtäjä mahdollistaa rehun siirtämisen ruokinta-aidalle milloin
tahansa päivin ja öin. Jatkuvan rehutarjonnan ansiosta lehmien rehunsyönti
paranee, mikä puolestaan johtaa siihen, että lehmät ovat aktiivisempia ja

Ruokintalaitteet

Lely Juno -automaattinen rehunsiirtäjä

maidontuotanto kasvaa. Sivu 40.

Lely Cosmix -ruokintakioski

LELY COSMIX

Cosmix-ruokintakioskin ansiosta ruokinta voidaan järjestää yksilöllisesti jokaisen
lehmän tarpeiden mukaisesti. Oikea määrä, joka päivä ja milloin tahansa! Sivu
46.

Lely Calm -vasikanjuottoautomaatti

LELY CALM

Lely Calm varmistaa automaattisesti oikean juomamäärän, juoman
lämpötilan ja koostumuksen ja tarjoilee juomaa vasikoille tasaisesti ympäri
vuorokauden. Tämä johtaa terveisiin vasikoihin, lisäkasvuun ja parempaan
ruokintatehokkuuteen sekä säästää työvoimakustannuksia. Sivu 50.

Lely Caltive -konsepti

LELY CALTIVE

Lely on tuonut markkinoille Lely Caltive -konseptin parina Lely Calm
-vasikanjuottoautomaatille. Lely Caltive on erittäin tasapainoinen ja
monipuolinen vasikoiden ruokintaohjelma, joka aloittaa vasikan kasvun ja
tehostaa sitä maksimitasolle. Sivu 54.
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Lely Vector automaattinen
ruokintajärjestelmä – tuoretta rehua
joustavasti
Tehokas ja korkealaatuinen maidontuotanto on suurelta osin riippuvainen siitä, miten
lehmien ruokinta voidaan hoitaa jatkuvasti oikeaan aikaan ja niin, että rehua on riittävästi.
Lely on kehittänyt ainutlaatuisen taloudellisen konseptin, joka huolehtii lehmien
ruokinnan lisäksi myös muista tehtävistä. Järjestelmä mahdollistaa lehmien ruokinnan
joustavasti tuoreella rehulla 24/7. Se pystyy ruokkimaan lehmät täsmällisesti, oikein ja
mahdollisimman pienellä työvoimalla. Lely Vector-automaattinen ruokintajärjestelmä on
konsepti, joka kehitettiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, ja se mahdollistaa
optimaalisen tuloksen ottaen huomioon lehmiesi hyvinvoinnin.
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Paras mahdollinen joustavuus – ruokintaa ilman
kompromisseja
Lehmien hoitaminen on tärkeä päivittäinen rutiini

täysin joustava sen suhteen, mitä ruokintastrategiaa

ja se on mielessäsi vuorokauden ympäri. Lelyn

haluat käyttää. Se on täydellinen ratkaisu

automaattisen ruokintajärjestelmän avulla sinun

jokaiselle tilalle ja se tarjoaa joustavuutta sopeutua

tarvitsee huolehtia lehmien ruokinnasta vain kerran

mahdollisiin tilan laajennuksiin tulevaisuudessa.

kolmessa päivässä! Lisäksi Vector-järjestelmä on

Joustavuutta ruokintarutiineissa
• Nopeat ja helpot rehutyypin vaihdot – avoin
keittiö tarjoaa rajattoman vapauden.
ryhmälle voidaan tarvittaessa valmistaa oma
annoksensa.
• Tarkempaa ruokintaa – eläimet saavat juuri
sen, mitä tarvitsevat.

Ruokintalaitteet

• Muuta annoksia alta aikayksikön – jokaiselle

• Joustavuutta ryhmien muuttamiseen – lehmien
siirtäminen toiseen ryhmään käy vaivattomasti.

Joustavuutta päivittäisiin rutiineihin
• Vapaus suunnitella työsi sekä sosiaalinen elämäsi
– järjestelmään voidaan varastoida rehua kolmen
päivän tarpeisiin.
• Ei riippuvaista ulkopuolisesta työvoimasta – reititys
ja annokset ovat omissa käsissäsi tekemättä
kuitenkaan käytännön työtä itse.
• Ruokinta, joka perustuu lehmien tarpeisiin – rehun
korkeuden tunnistava anturi tietää, milloin lehmät
tarvitsevat lisää tuoretta rehua.
• Rehunsiirtoa vuorokauden ympäri – vähemmän
tähteitä, sillä eläimet yltävät aina ruokinta-aidalla
olevalle rehulle.

Joustavuutta joka tilalle, nyt ja
tulevaisuudessa
• Mahtuu kapeaan ruokintakäytävään ilman
lisätukipilareita tai -profiileja – enemmän vapautta
ja alhaisemmat rakennuskustannukset.
• Useampi navetta, yksi ruokintajärjestelmä
– robotti pystyy liikkumaan itsenäisesti ja
ruokkimaan eläimiä useassa eri navetassa.
• Reittien muuttaminen on helppoa – muutokset
navetan tai ryhmien asetuksissa järjestyvät ongelmitta.
• Valmis tulevaisuuden laajennuksia varten – 250-300
lehmää robottia kohden, kaksi robottia yhtä keittiötä
kohden entistä tehokkaampaa tuotantoa varten.
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Tuoretta rehua – useita kertoja päivässä
Lehmäsi tuottavat rahasi, ja siksi ne ansaitsevat

joka tarjoillaan lehmille useita kertoja päivässä (eikä

saada ruokansa juuri niin kuin sinä haluat:

siinä kaikki: koska sekoitin on täytetty vuorotellen

tarkasti mitattuina tuoreina annoksina suoraan

eri rehulaatujen pienillä palasilla, annos vaatii vain

keittiöstä. Lely Vectorjärjestelmä mahdollistaa

lyhyen sekoitusajan).

ympärivuorokautisen ruokinnan tuoreella rehulla,

Tuoreita ja hyvin sekoitettuja
annoksia
• Erinomainen sekoitus lyhyessä ajassa – kevyt sekoitus
johtaa runsaampaan kuiva-aineen syöntiin.
• Kaikki maistuu hyvältä – ei valikointia, vähemmän
ylijäämärehua.
• Pieniä ja tuoreita annoksia – vähemmän lämmennyttä
rehua.
• Turvallisesti keittiön säilössä useita päiviä – rehu
säilötään lohkoina, mikä estää sen kuivumisen.
• Suurempi rehunkulutus – jatkuva tuoreen rehun
jakelu rohkaisee erityisesti alempiarvoisia lehmiä
kuluttamaan enemmän.

Paras tuotto sijoituksellesi ruokintaan
Maatalous on yhä kasvavassa määrin liiketoimintaa,

alempiarvoisten lehmien suorituskykyä. Mitä

jossa erot taloudellisessa tuloksessa määräytyvät sen

enemmän tuoretta rehua on tarjolla sitä vähemmän

mukaan, miten hallinnoit marginaalit. Lehmät ovat

rehusta jää tähteitä, mikä tarkoittaa karkearehun

terveempiä, kun niiden ruokinta on yhtenäistä. Se,

tehokkaampaa käyttöä. Tämän lisäksi energiaa

että kaikki lehmät syövät enemmän rehua parantaa

säästyy huomattavasti.

Kehitä tuottava ruokintastrategia
• Sopii kaiken kokoisille ryhmille – jopa pienet
ryhmät saavat oman, yksilöllisesti sekoitetun
annoksensa.
• Ruokinta rehuhyötysuhteen mukaan – Vectorjärjestelmällä voit tarjota parhaan rehun parhaille
lehmille automaattisesti.
• Alhaiset käyttökustannukset – järjestelmä toimii
sähköllä. Se on siisti, hiljainen ja säästää energiaa.
• 8 työtuntia vähemmän viikossa – perustuu
nykyisten asiakkaidemme antamiin raportteihin!
• Parempi rehutehokkuus – tulokset perustuvat
tarkkaan raportointiin.
• Enemmän käyntejä lypsyrobotilla – ruokinta
tuoreella rehulla useita kertoja päivässä kasvattaa
lehmien aktiivisuutta.
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Lely Vector – kattava ja älykkäästi
suunniteltu järjestelmä
3
5

2

Ruokintalaitteet

6

4

1

1

Laakasiilot

2

Rehukeittiö

3

Lypsylehmien navetta

4

Nuorkarjan ja ummessa olevien lehmien navetta

5

Väkirehuja ja mineraaleja

6

Sekoitus- ja ruokintarobotti

Tekniset tiedot
Sekoitus- ja ruokintajärjestelmän mitat

Ruokintakäytävän vaadittava minimileveys

Pituus

246 cm

Ruokinta kahdella sivulla

325 cm

Leveys

162 cm

Ruokinta yhdellä sivulla

310 cm

1.281 kg

Käytävä ilman ruokintaa

275 cm

Paino
Korkeus liukuoven ollessa

278 cm/193 cm

auki/kiinni
Sekoittimen tilavuus

Rehukeittiö; rehulohkojen tarvittavat mitat
2 m³

Muoto
Maksimisyvyys

250 – 300

kapasiteetti (eläimiä)
Ryhmien maksimimäärä
Lattian päällyste
Maksimikaltevuus

105 cm

(rehukaapparin leveys)

Kapasiteetti ja vaatimukset
Yhden robotin maksimi-

Suoraksi leikattu lohko

Rehu

Hyvin leikattu tai silputtu
tuote, suositeltava

16

rehunpituus 10 – 20 cm.

Kiinteä
5%
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Sekoitus- ja ruokintarobotti
Lely Vector-järjestelmän sekoitus- ja ruokintarobotti on itsenäinen, akkukäyttöinen laite, joka pystyy ruokkimaan
itse sekoittamansa annoksen automaattisesti.

Pystyruuvisekoitus
Takaa upean sekoituksen. Vastaterä
mahdollistaa heinän sekä muiden
rehutyyppien sekoituksen.

Antenni
Lely Vector-järjestelmän osien välistä
langatonta yhteyttä varten.

Jakelija
Jakaa rehun ruokintapöydälle. Rehun
määrä määräytyy ajonopeuden
perusteella.

Ultraäänisensori
Takaa sen, että sekoitus- ja
ruokintarobotti kulkee ruokintaaidan mukaisesti ennaltamäärätyillä
etäisyyksillä.

Hätäpysäytin ja tauko-painike
Voit pysäyttää tai sammuttaa
järjestelmän tarvittaessa heti.

Punnitusalustat
Kokoa oikea annos ja määritä oikea
määrä rehua annosteltavaksi.

Törmäyspuskuri
Varmistaa, että järjestelmä pysähtyy
heti, kun se kohtaa esteen.
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Adapteri
Kytkeytyy täydellisesti latausasemaan.

Rehunkorkeussensori
Mittaa ruokinta-aidalla olevan rehun
määrän ja määrittää missä ja milloin
tarvitaan tuoretta rehua. Näin lehmien
saatavilla on aina tarpeeksi rehua.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Rehukeittiö
Rehukeittiö on se alue, jossa rehu säilytetään, valikoidaan, kerätään ja lastataan robottiin sekoitusta varten.
Keittiön leveydestä ja syvyydestä riippuen siellä voidaan helposti säilyttää kolmen päivän rehut.

Rehukaappari
Valikoi ja kerää rehun ja lastaa sen sekoitus- ja ruokintarobottiin.
Se kartoittaa rehun varastointialueen tietyn sektorin, joka on
merkitty tietyntyyppistä rehua varten. Sieltä se hakee ko rehun
sen korkeimmasta kohdasta.

Väkirehuannostelija
Ohjaa irtotavarana säilytettävien väkirehujen annostelua. Rehussa
olevat määrät voidaan määrittää ja annostella äärimmäisen
tarkasti.

Ruokintalaitteet

Turvaovi
Koko järjestelmä täyttää tiukat kansainväliset vaatimukset.
Rehukeittiö avataan vain silloin, kun se tarvitsee täyttää.

Mineraalien ja lisäaineiden annostelija
Myös mineraaleja ja lisäaineita voidaan lisätä sekoitukseen
karkearehun avulla pienempinä määrinä.

Lely Vectorautomaattinen
ruokintajärjestelmä
Joustavuus

Käyttäjät sanovat:
“Olen varma, että karjani maidontuotanto kasvaa
Lely Vector-automaattisen ruokintajärjestelmän
ansiosta. Erityisesti kesällä ruokinta tuoreella

• Joustava ruokintastrategian suhteen.

rehulla tasaisin väliajoin on valtava etu, joka

• Joustava päivittäisten rutiiniesi suhteen.

maksaa itsensä takaisin.”

•	Joustava jokaiselle tilalle ja tulevaisuuden laajennuksia

Hollanti

ajatellen.

Tuoreus

“Säästämme tilallamme 600 tuntia ja keskimäärin
6000 litraa dieseliä vuodessa tämän uuden

• Tuoreena rehuvarastosta.

järjestelmän avulla.”

• Tuoreena keittiöstä.

Ruotsi

• Tuoreena ruokinta-aidalla.

Ruokinta

“Luulen, että seuraavan sukupolven on paljon
helpompi ottaa tila haltuunsa, koska työ on

• Ruokkii tasapainosia annoksia.

huomattavasti helpompaa ja oikeastaan koko

• Ruokkii tarpeiden mukaan.

asia tuntuu paljon mukavammalta.”

• Rehu on levitetty tasaisesti ruokinta-aidalle.

Ruotsi

Tulokset

”Joitain vuosia sitten käytimme kiskoilla kulkevaa

• Stressitön karja.

ruokintajärjestelmää edellisessä navetassamme,

• Lisää aktiivisuutta lehmien keskuudessa.

ja siihen verrattuna tämä järjestelmä on paljon

• Rehua syödän paljon.

joustavampi. Lely Vector-järjestelmän avulla

• Korkea rehutehokkuus.

voimme ruokkia myös lehmät, jotka ovat

• Suuri maidontuotanto.

naapurimme navetassa.”
Hollanti
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Lely Juno automaattinen rehunsiirtäjä –
tuoretta rehua vähemmällä työllä 24/7
Kuten yleisesti tiedetään, tuoreen rehun jatkuva saatavuus johtaa lisääntyneeseen
kuivaaineen syöntiin ja kasvaneeseen maidontuotantoon. Tämän lisäksi toistuvalla
ruokinnalla on positiivinen vaikutus eläimen yleiseen terveyteen. Tuoreen rehun
saatavuuden rajoittavana tekijänä on usein työ. Lely Junon ansiosta tätä ongelmaa ei
enää ole.
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Lely Juno liikkuu automaattisesti ruokintakäytävää pitkin seuraten
ruokinta-aitaa. Käytössä ollessaan laite siirtää rehua kohti ruokinta-

Tärkeimmät edut

aitaa häiritsemättä lehmiä. Lely Juno on itsenäinen laite, eikä pihattoa

• Toiminnassa 24/7.

yleensä tarvitse muutta sen vuoksi. Junoa voidaan käyttää lähes

• Parempi rehun syönti.

kaikentyyppisissä pihatoissa.

• Suurempi maidontuotanto.

Lely Juno 100 ja 150

• Tasainen laatusuhde öisin ja
päivisin.

Vuonna 2008 Lely toi markkinoille menestyksekkään

• Rauhallisempi karja.

Lely Juno 150-rehunsiirtäjämallin. Kolme vuotta myöhemmin

• Tasapainoisempi Lely Astronaut

Lely esitteli pienemmän, kompaktimman ja taloudellisesti

-lypsyrobotin käyttö.

houkuttelevamman Lely Juno 100-mallin. Pienemmän

• Kustannustehokas.

halkaisijansa asiosta Juno 100 soveltuu erinomaisesti myös

• Työvoimaa säästävä ja joustavuutta

navettoihin, joissa on pienempi ruokintakäytävä.

lisäävä.

Molempien mallien siirtokerran aloitus- ja lopetuspisteenä toimii
latauspiste, joka asennetaan ruokintakäytävälle sille sopivaan
paikkaan. Erilaisten sisäänrakennettujen antureidensa ansiosta
Juno osaa kulkea erilaisia reittejä. Lely Juno 150 pystyy siirtymään

hiilidioksidipäästöjä rajoittava.

Ruokintalaitteet

• Energiaa säästävä ja

pihatosta toiseen tai kulkemaan avoimella ruokintapöydällä toisin
kuin Juno 100, koska sen yhteydessä voidaan käyttää lisävarusteena
kulkureitille asennettuja metallisia ohjainliuskoja.

41

Lely Juno tuo kaiken yhteen
•

Minimaalinen työvoiman, energian ja huollon tarve, maksimaalinen tuotos.

•

Todellinen high-tech -ratkaisu, joka luo enemmän joustavuutta tilan toimintaan.

•

Kohentunut lehmäliikenne johtaa vähentyneeseen työmäärään ja parempaan eläinten
hyvinvointiin.

•

Älykäs ja joustava, siirtää rehua uupumatta.

•

Parempi eläinten hyvinvointi 24/7 saatavilla olevan rehun ansiosta.

Lely Junon hyödyt sinulle
ja karjallesi
Käytössä vuorokauden ympäri ja rehun
syönnin kasvu
Jatkuva rehun saatavuus stimuloi lehmäliikennettä ja lisää kuiva-aineiden
syöntiä (+ 3,50 %), erityisesti yöaikaan. Tämän lisäksi hukkarehun määrä
vähenee.

Parantunut eläinten hyvinvointi
Kun rehua siirretään tasaisesti koko päivän ajan, lehmäliikenne paranee
ja karkearehua on lehmien saatavilla vuorokauden ympäri.

Tasalaatuista rehua on saatavilla yötä päivää
Lely Juno siirtää rehua lähemmäs ruokinta-aitaa jatkuvasti. Täten rehua
on saatavilla vakiomäärän verran päivin ja öin, minkä vähentää lehmien
mahdollisuutta valikointiin.

Aiempaa tiheämpi lypsyrobotilla vierailu
Yhdistettynä lypsyrobotin käyttöön Lely Junon on todistettu lisäävän
lehmien käyntejä lypsyrobotilla (+10,90 %*) päivin ja öin. Aiempaa
tiuhempi lypsyrobotilla vierailu kasvatta maidontuotosta etenkin
alempiarvoisten lehmien kohdalla. Tämän lisäksi lypsyrobottia käytetään
tehokkaammin ja huomiolistalla on vähemmän lehmiä.

Hiljaisempi karja
Säännöllisen rehun siirtämisen ansiosta myös alempiarvoiset lehmät
saavat tuoretta rehua korkea-arvoisten lehmien saatuaan annoksensa.

Kustannussäästöt
Parantunut rehun syönti tarkoittaa sitä, että hukkarehua syntyy
vähemmän. Lely Junon avulla säästät myös työssä, polttoaineessa ja
välineden kulumisessa. Lely Juno on varustettu energiatehokkaalla
sähkömoottorilla.
*) Tulokset voivat vaihdella paikallisista olosuhteista riippuen.

42

LELY DAIRY EQUIPMENT

•

Kohentunut rehuhyötysuhde.

•

Lisääntyneet robottikäynnit – 10,90 %* – robottitiloilla.

•

Parantunut maidontuotanto, etenkin alempiarvoisilla lehmillä.

•

Kasvanut rehunsyönti.

•

Työntää rehua neljä kertaa useammin lehmien saataville ilman lisätyötä.

Ruokintalaitteet

Alhaisin mahdollinen energiankulutus
Lely Juno on äärimmäisen energiatehokas ja sillä on myönteinen vaikutus
hiilidioksidipäästöjen suhteen. Traktorin tai pienkuormaajan käyttäminen
aiheuttaa vuosittain kymmenen kertaa suuremman energiankulutuksen
ja noin neljä kertaa suuremmat hiilidioksidipäästöt kuin Juno.

Työvoimaa säästävä ja joustavuutta lisäävä
Oletetaan, että 10 minuuttia kestäviä rehunsiirtokertoja on päivittäin
kolme. Se tarkoittaa sitä, että Juno säästää sinulta vähintää 183 tuntia
vuosittain, eli 22 kahdeksantuntista työpäivää vuodessa! Sen lisäksi
Lely Juno on ylivertaisen joustava. Voit antaa Junon siirtää rehua niin
usein kuin haluat ja milloin vain haluat läpi koko vuorokauden, viikon
jokaisena päivänä.
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Perusvaatimukset pihatolle

Ominaisuudet
Lely Juno on akkukäyttöinen, erittäin energiatehokkaan sähkömoottorin

Ruokintakäytävä:

omaava rehunsiirtäjä. Junon pyörivä alaosa siirtää rehua aitaa kohden

•	Kiinteä ja tasainen betonilattia

samalla kun laite liikkuu suorassa linjassa. Yksikön rungossa on raskas

päällystettynä tai ilman.

betonirunko, joka antaa rehunsiirtäjälle tarvittavan massan rehun

• Rajoitettu kaltevuus.

siirtämiseksi. Lely Juno soveltuu kaiken tasoisille ja päällystetyille

• Ulkokäytössä: bitumisen tai vastaavan

ruokintakäytäville. Se voi seurata erilaisia ruokinta-aitoja ja pystyy

alustamateriaalin kanssa on olemassa
suurempi riski urien muodostumiselle
kuumalla ilmalla.

työntämään rehua jopa 65 cm korkeudelle.

Dynaamista rehun työntämistä
Lely Juno ohjelmiston optimointi mahdollistaa dynaamisen
rehun työntämisen. Tämä tarkoittaa sitä, että Juno päättää itse

Ruokinta-aita:

ruokintakäytävällä olevan ruoan määrän mukaan sen etäisyyden,

• Pystytangot, joiden välit enimmillään

jolla laite kulkee ruokinta-aidasta. Älykäs ohjelmisto säästää

60 cm.
• Testattu lukittavan, vaakaputki,
pystyputki ja U-este ruokinta-aitojen
kanssa.
• Vaakasuora tanko korkeusvälillä

työtäsi tässäkin asiassa. Minkä tahansa ruokintajärjestelmän sitten
valitsetkaan, Lely Juno pitää huolen siitä, että se siirtää rehua oikein
kaikissa tilanteissa.

Turvallisuus

(ruokintakäytävän lattiasta mitattuna):

Lely Juno toimii ruokintakäytävällä, joka on pihaton helppopääsyisimpiä

– Juno 100: 80 cm ja 135 cm.

alueita, joten turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Näin ollen

– Juno 150: 80 cm ja 150 cm.*

rehunsiirtäjässä on erityinen ominaisuus: esteentunnistin. Tunnistin

*)	Yhdessä lisävarusteena saatavan ylös asennetun
anturin kanssa.

varmistaa sen, että laite pysähtyy välittömästi kun se osuu johonkin
esteeseen.

Käyttäjät sanovat:
”Nyt myös alempiarvoisilla lehmilläni on
jatkuva mahdollisuus laadukkaaseen
rehuun.”
Kanada
”Kaksi lehmää yhtä ruokintapaikkaa
kohden tarkoittaa, että tarve jatkuvalle
rehun saatavuudelle on suuri. Lely Juno
rehunsiirtäjä on paras ratkaisu.”
Japani
Dynaamista rehun työntämistä.

”Olemme omistaneet Junon nyt kaksi
vuotta emmekä vaihtaisi sitä mistään
hinnasta pois. Se on korvaamaton laite
ja yksi parhaista asioita, jonka olemme
koskaan ostaneet.”
Pohjois-Irlanti
”Vaikka se veisikin aikaa vain
15 minuuttia, olen niin onnellinen,
että voin jättää illan viimeisen
kierroksen noin kello yhdeltätoista
tekemättä.”
Hollanti
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Ruokintalaitteet

Tekniset tiedot
Juno 100

Juno 150

Halkaisija (cm)

111

156

Korkeus (cm)

104

106

Paino (kg)

574

575

Työntöraapan korkeus (cm)

57

51

Veto

Sähkömoottori

Sähkömoottori

Pyörät

3

3

Nopeus (m/min)

12

12

Akut

12V/55 Ah

12V/55 Ah

Liikesuunnan määrittäminen

Gyroskooppi ja ultraääni

Gyroskooppi ja ultraääni

Kuljetun matkan määrittäminen

Anturit takapyörissä sekä törmäys- tai

Anturit takapyörissä sekä induktiivinen

nollauspiste reitin varrella

anturi

Ohjelmoitavien reittien lkm

16

16

Reitin ohjelmointi

Manuaalisesti ohjaimella (E-link)

Manuaalisesti ohjaimella (E-link)

Nollauspisteet (suunta)

Latausasema sekä törmäys- tai

Metallikaistaleet; aloitus/lopetus

nollauspiste reitin varrella

lähellä latausasemaa

5

3

1,00

1,50

Ruokintakäytävän vähimmäisleveys (m)

1,25 + rehun leveys

2,00 + rehun leveys

Rehumassan maksimileveys (cm)

200

200

Rehumassan maksimikorkeus (cm)

65

65

Aloitusten aikaväli

Joustava, max. 48 kertaa päivässä

Joustava, max. 48 kertaa päivässä

Latausyksikkö: l x h x k (cm)

28,00 x 27,00 x 21,00

36,90 x 26,00 x 62,30

Käyttö ulkona

Ei

Kyllä

Tarvittava tila latausasemalle
saapumista varten (m)
Tarvittava tila latausasemalta
poistumista varten (m)
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Lely Cosmix -ruokintakioski – jos lehmät
ansaitsevat hieman enemmän
Lehmien yksilöllinen ruokkiminen on otollinen tapa hallita kuntoluokitusta. Kun
säätelet tarjottavan väkirehun määrää näin, maksimoit lehmien yleisen terveyden,
maidontuotannon ja lehmien hedelmällisyyden sekä parannat maito/rehu -tehokkuutta.
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Kustannustehokasta ruokintaa
Lely Cosmix -ruokintakioski antaa tarkkaa tietoa täydentävästä
väkirehusta ja lehmien rehunkulutuksesta. Täydentäviä
väkirehukioskeja käytetään rehuannosten tasapainottamiseen
vähän ja paljon tuottavilla lehmillä tai annostelemaan
lisärehutyyppejä lehmille, jotka sitä tarvitsevat. Lely Cosmix on
täysin yhteensopiva Lely Astronaut -lypsyrobottien kanssa ja
liitetty Lelyn T4C-tuotannonhallintaohjelmaan. Se mahdollistaa
säännöllisen väkirehuruokinnan rinnakkain lypsyrobotissa
annettavan väkirehun kanssa, mikä edistää vakaata pötsin pH:ta.
Lisäksi voit sen avulla säädellä ruokintaa lypsyaikojen perusteella,
mikä kannustaa lehmiä käymään lypsyrobotilla useammin.
Lehmille ei jaeta väkirehua Cosmixin kautta silloin, kun ne täytyy

Tasapainoitetusti lehmän mukaan
Kun lehmä käyttää Lely Cosmix:ia, laite tietää mikä lehmä on

Käyttäjät sanovat:
”Lely Cosmix tarjoaa parhaille

kyseessä lehmän kaulassa tai jalassa olevan tunnistimen ansiosta.

lehmilleni juuri sen verran

Koska laite laskee jatkuvasti jokaisen eläimen päivittäisiä

enemmän kun ne tarvitsevat.”

annoksia, kykenee Lely Cosmix välittömästi arvioimaan pitäisikö

Tanska

Ruokintalaitteet

lypsää. Lypsyn jälkeen rehunjakelu jatkuu.

lehmän syödä ja kuinka paljon. Laite tarjoaa rehun lehmälle sen
syöntinopeuden mukaisesti, joten hukkarehua ei synny.

Väkirehua myös ummessa oleville lehmillesi!
Ummessa olevat lehmät sijoitetaan usein viimeisiksi, poikimista
edeltäviksi viikoiksi vasikkapihattoon tai olkikarsinaan. Näitä
lehmiä ei voida ruokkia robotilla, mutta on ensiarvoisen tärkeää,
että ne saavat tarpeeksi väkirehua. Sen takia on ihanteellista
asentaa ylimääräinen Cosmix-ruokintakioski ko. paikkaan.
Lely Cosmix on vahva ja luotettava. Se on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä ja kestävistä materiaaleista. Cosmix
tarjoaa sinulle pitkäkestoisen ratkaisun yksilölliseen ruokintaan
tilallasi.

Ruokinta pienillä rehumäärillä entistä
tarkemmin
Rehu annostellaan tarkoitusta varten muotoiltuun ruokakuppiin,
minkä ansiosta voit ruokkia hyvin pieniä annoksia suuremmalla

Tärkeimmät edut

tarkkuudella. Toinen ominaisuus on se, että annosteluasennon
ansiosta vältytään valumiselta ja pellettien hävikki on vähennetty

•	Hyvin tasapainotettu väkirehun jakelu.

minimiin.

• Lehmät käyvät robotilla useammin.
• Edistää pötsin vakaata pH:ta.
• Integroitu T4C-verkkoon.
• Yksilöllinen ruokinta.
• Ruokinta säädetty robottilypsyn
aikoihin.
• Kestävä ja pitkäikäinen.
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Tekniset tiedot

Houkuttelevia vaihtoehtoja

Jännite

saatavissa jopa neljälle eri väkirehulle. Neljän eri rehutyypin

Cosmix S (24 V tai 230 V),
Cosmix P (230 V), Cosmix M

Vakiona Lely Cosmix toimitetaan yhdellä rehulla, mutta se on
jakelulaitteet on siististi sisäänrakennettu toinen toisensa viereen.

(aurinkoenergia)
Tunnistus

Qwes H, Qwes HR, Qwes ID,

Lisäominaisuus: rehuvartija Lely Cosmix:n avulla. Kustannustehokas

Qwes leg, Qwes act, Qwes I

vaihtoehto, koska ylimääräisiä rehuantureita ei tarvita
rehuspiraalien käynnistämiseen tai pysäyttämiseen.

Lely Cosmix P – ruokkii yhä useampia lehmiä
Koska lehmä saa rehunsa suojatussa ympäristössä, Lely Cosmix P
mahdollistaa suurempien annosten tai rehun nopeamman
jakelun ilman, että eläimet joutuvat poisajetuiksi. Näin ollen koko
ruokintakapasiteetti kaksinkertaistuu. Lely Cosmix P:n suunnittelun
ja sen sisäänkäynnin matalan kynnyksen ansiosta ruokinta-asema
on helposti kaikkien lehmien käytettävissä.

Lely Cosmix S – joustavasti säädettävät
sivuportit
Lely Cosmix S – laitteessa on säädettävät sivuportit. Näin voit
mukauttaa järjestelmän karjasi tai pihattosi tilanteeseen.
Tämä antaa sinulle vielä entistäkin enemmän joustavuutta.

Lely Cosmix P – integroitu suojaportti
Lely Cosmix P on varustettu ainutlaatuisella suojaportilla
(M-box). Portin suunnittelun ja muodon ansiosta muut
lehmät eivät voi häiritä ruokinta-asemalla seisovaa
lehmää. Tutkimus on osoittanut, että suojaportilla
varustettu väkirehukioski vähentää aggressioita
karjan keskuudessa. Tätäkin tärkeämpää on se, että
suojaportin ansiosta korkea-arvoisempi lehmä ei voi
ajaa alempiarvoista lajitoveriaan pois ruokinta-asemalta.
Cosmix P-ruokintakioski vähentää kilpailua, stressiä ja
vammoja (esim. utarevaurioita).
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Lely Cosmix M – liikuteltava
väkirehuasema
Ruohon saatavuus ja laadun vaihtelevuus
vuodenajasta riippuen ovat aina epäluotettavia
tekijöitä laiduntamisessa maidontuotantoalalla.
Keväisin korkealaatuista ruohoa on yleensä runsaasti
saatavilla, mutta kesän jälkeen sen riittämättömyys
vaikuttaa yleensä eläinten tuotantokykyyn.
Liikutettava väkirehuasema Lely Cosmix M, joka
toimii aurinkoenergialla, annostelee ylimääräistä
väkirehua laiduntaville lehmille päivin ja öin.
huomattavasti tarkemmin. Suuret tai pienet
annokset voidaan jakaa annettavaksi päivän

Lely Cosmix M -ruokintakioski on erittäin

mittaan, mikä on huomattavasti parempi pötsin

työtehokas. Ylimääräistä rehua ei ole tarpeellista

toiminnalle. Näin myös suljet pois sekä väkirehun

tarjota laitumella joka päivä. Väkirehuannosten

liikaruokinnan että liian vähäisen ruokinnan.

Ruokintalaitteet

Lely Cosmix M – parempaa
ohjausta lehmän tasolla

säätäminen yksittäisille lehmille voidaan toteuttaa

Lely Essentials Mineral Block

Lely Essential Block-mineraalikivet ovat natrium-

Lely Essentials Block-mineraalikivet ovat saatavilla

ja merileväkalkkipohjaisia tuotteita. Niiden

kolmena eri versiona:

avulla vältytään ylelliseltä kulutukselta, kuten

• Lely Essentials Block-Lac lypsylehmille.

yleensä melassia käytettäessä tapahtuu. Lisäksi

•	Lely Essentials Block-Dry ummessa oleville

merileväkalkki on erittäin huokoista, mikä luo hyvät
edellytykset pötsin mikrokasvustolle. Merileväkalkki

lehmille.
• Lely Essentials Block-Grow nuorkarjalle.

sisältää myös runsaasti käytettävissä olevaa kalsiumia
ja magnesiumia.

Sijoita Lely Essentials Block oikeaan paikkaan
ja oikealle korkeudelle navettaan tai laitumelle

Merileväkalkin lisäksi mineraalikivet sisältävät

optimaalisen käytön takaamiseksi. Käytä aina

ainutlaatuisen koostumuksen mineraalipuskureita,

Lely mineraalikivelle tarkoitettua pidikettä.

antioksidantteja ja helposti imeytyviä hivenaineita.
Helposti imeytyvät ainesosat kuten kalsium, fosfori,
magnesium, natrium, sinkki, seleeni, mangaani, jodi,
kupari ja koboltti ovat elimistölle välttämättömiä
aineita ja tukevat eläimen immuniteettia,
hedelmällisyyttä ja aineenvaihduntaa.
Lely Essentials Block sopii täydellisesti robottitilalle,
jossa vapaa lehmäliikenne on toivottavaa.
Koska lehmä voi itse säädellä omaa kulutustaan,
mineraalikivi tarjoaa ihanteellisen mineraalien
saannin jokaiselle eläimelle. Kivet ovat myös hyvä
ilmaisin mineraalien kulutuksesta karjatasolla: mikäli
kulutus on liian runsasta tai liian alhaista, voidaan
mineraalien määrää annoksessa säätää.
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Lely Calm -vasikanjuottoautomaatti –
mielenrauhaa vasikankasvatukseen
Jokaisen, jonka tavoitteena on kasvattaa kestävä ja tuottoisa lehmä, on ensin optimoitava
nuorkarjan kasvattaminen. Lely Calm -vasikanjuottoautomaatti takaa näiden nuorten
eläinten optimaalisen kasvun ja kehityksen. Vasikat voivat edelleen noudattaa
luonnollista käyttäytymistään ja juoda omaan tahtiinsa hallitusti, samalla kun työmäärä
saadaan supistettua minimiin. Tämän päivän vasikat ovat kuitenkin huomisen korkean
suoristuskyvyn lehmiä.
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Stressitöntä kasvattamista

maitoa. Konseptin ansiosta säästät kallista

Kun vasikka imee emäänsä, se yleensä juo

maitojauhetta ja vieroitusprosessi nopeutuu

riittäviä annoksia tasaisesti vuorokauden

tehden vasikoistasi nopeammin märehtijöitä.

aikana. Nykypäivän maidontuotannossa silloin,

Calm -vasikanjuottoautomaatin avulla vasikoiden

kun vasikat juotetaan käsin tämä on kuitenkin

tarkkailuun menee päivässä vain muutama

rajoitettu yhteen tai kahteen kertaan päivässä.

minuutti. Lely Calm on ehdoton hankinta jokaiselle

Tämän takia Lely on tuonut markkinoille

maitotilalle, joka asettaa eläinten hyvinvoinnin

Lely Calm -vasikanjuottoautomaatin, joka

etusijalle.

tarjoaa oikean kokoisia annoksia ja oikeanlaisen
Lely Calm on vasikalle täydellinen tapa valmistautua

Tämä tukee vasikoiden luontaista käytöstä.

elämään maidontuotannossa lypsyrobotin kanssa.

Calm -vasikanjuottoautomaatti tarjoaa vasikoille

Eläimet oppivat jo nuoresta iästä hankkimaan itse

parhaan mahdollisen aloituksen, samalla kun

maitonsa. Tämä tekee niistä itsevarmoja ja ennen

se säästää työvoimassa ja tarjoaa monia muita

kaikkea ne tottuvat automaattisiin ruokintalaitteisiin

taloudellisia etuja. Täsmälliset ja pienet annokset

ja kaikkiin laitteista lähteviin ääniin. Maidontuottaja

jaettuna tasaisesti vuorokauden ajalle tukevat

hyötyy tästä, kun hieho kävelee ensimmäistä kertaa

merkittävällä tavalla vasikan ruoansulatuselinten

lypsyrobottiin.

kehitystä. Vasikat vieroitetaan varovasti
maitoannosten asteittaisella vähentämisellä.

Lely Calm -vasikanjuottoautomaatti maksaa

Kun maidon määrää vähitellen pienennetään,

itsensä takaisin terveempien vasikoiden,

varmistetaan, että vasikat lisäävät automaattisesti

lisääntyneen kasvun ja rehuhyötysuhteen sekä

rehun syöntiä. Valinnainen Caltiveväkirehukioski

työvoimakustannussäästöjen muodossa. Lely Calm

yhdessä Lely Caltive Concentrate -väkirehun

tarjoaa 60 – 70 %:n säästöt työssä. Se maksaa

kanssa parantaa vieroitusprosessia entisestään.

itsensä takaisin yleensä alle kolmessa vuodessa.

Mitä nopeammin ja enemmän vasikkasi oppivat

Calm -vasikanjuottoautomaatti on luotettava laite

syömään väkirehua, sitä vähemmän ne saavat

minimaalisella ylläpidolla.

Ruokintalaitteet

koostumuksen tasaisesti ympäri vuorokauden.

Käyttäjät sanovat:
”Lely Calm -vasikanjuottoautomaatti
tekee vasikan kasvatuksesta
nautinnollista ja se sopii hyvin
päivittäisiin rutiineihini.”
Uusi-Seelanti
”En ole enää täysin uupunut töistä.
Laite on helppo puhdistaa ja vasikat
rakastavat sitä!”
Iso-Britannia
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A la carte

Täydellinen kokonaiskuva

Heti kun vasikka siirtyy juottoautomaatille,

Calm-juottoautomaatin avulla voit tarkistaa

laite tunnistaa vasikan sen kantaman

vasikkasi suorituskyvyn joustavasti milloin

elektronisen tunnistimen avulla. Kyseisen

tahansa. Kämmenterminaalin näyttö on suuri.

vasikan ruokintasuunnitelman perusteella laite

Monet toiminto- ja pikanäppäimet sekä raportit

päättää saako vasikka juoda ja kuinka paljon.

mahdollistavat tietojen nopean löytämisen tai

Jokaiselle vasikalle voidaan asettaa vähimmäis- ja

muuttamisen. Lely Calm -vasikanjuottoautomaatin

enimmäisannos maitoa käyntiä kohden. Tämän

voi yhdistää Lelyn T4C-tuotannonhallintaohjelmaan,

jälkeen vasikanjuottoautomaatti määrittelee

mikä helpottaa vasikoiden valvontaa ja antaa

automaattisesti vasikkakohtaisen annoksen.

sinulle selkeän kokonaiskuvan kaikista vasikoistasi

Mikäli vasikka saa juoda, vasikanjuottoautomaatti

omalla tietokoneellasi. Sen avulla voit myös

valmistaa välittömästi tuoreen, ennaltamäärätyn

luoda raportteja ja kaavioita vasikkakohtaisista

lämpöisen maitoannoksen.

maitoannoksista. Ruokintaan voi valita tuoreen

Hygienia
Lely Calm automaatissa on monipuoliset
pesuohjelmat, mikä parantaa laitteen hygieniaa.

maidon, jauhemaidon tai näiden yhdistelmän.

Lely tarjoaa kaksi mallia
Calm‑juottoautomaatista:

Laitteen toimivuutta voidaan parantaa edelleen

Lely Calm

vasikoita

juottoasemia

maitojauhetta

lisälaitteilla, kuten kärpässuojalla tai pulverisyötön

Compact+

50

1–2

35 kg

Vario+

120

1–4

35 kg/50 kg

kuivaimella.

Tärkeimmät edut
• Ajan säästö.
• Nopeampi kasvu.
• Parempi pötsin kehitys.
• Työn joustavuus.
• Yksittäisten vasikoiden hallinnointi.
• Vakaa ja tarkka maidon lämpötila.
• Joustavat ruokinta-aikataulut.
• Stressitön vieroitus.
• Sopii kaikenkokoisille tiloille.
Lisätietoja löydät julkaisemistamme
esitteistä ja kirjoista. Onnistunutta
vasikankasvatusta.
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Ruokintalaitteet
53

Lely Caltive -konsepti – parhaalle alulle
Asennus, huolto, säätäminen, kalibrointi, kasvatusneuvot ja kattava valikoima vasikoille
tarkoitettuja maitojuomia ja väkirehuja on kaikki niputettu – yhdessä Lely Calm
-vasikanjuottoautomaatin kanssa – yhteen konseptiin: Lely Caltive -konsepti. Vasikoiden
täytyy kasvaa niin, että ne saavuttavat optimaalisen kasvun ja pötsin kehityksen
kahdeksassa viikossa. Huolellisesti tasapainotettu ruokinta varmistaa pötsin nukan
paremman kehityksen ensimmäisten viikkojen aikana, taaten näin paremman kehityksen
ja vasikan kasvun.
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Lely Caltive -maito

Lely Caltive -väkirehukioski

Lely Caltive -maito sisältää suuren määrän valikoituja

Kolme ruokintapaikkaa mahdollistavat helpon

heraproteiineja ja probiootteja.

pääsyn kioskille. Ruokintakioskin täyttäminen

•	Heraproteiinit ovat erittäin sulavia ja edistävät

on helppoa sen päältä aukeavan kannen kautta.

rehunsyöntiä.
•	Probiootit parantavat sekä immuniteettia
että vasikan terveyttä.
•	Maidonkorvike takaa optimaalisen kasvun
ja kehityksen johtaen terveisiin ja aktiivisiin

Kioskin päällä sijaitseva kääntökahva mahdollistaa
annosasetusten helpon mukauttamisen tasolle,
joka pitää rehun tuoreena. On selvää, että
lehmiä kannustetaan syömään väkirehua, jotta
saavutettaisiin optimaalinen pötsin kehitys.

vasikoihin.

Lely Caltive Concentrates -väkirehu
Lely Caltive Concentrates on täysin uudenlainen
väkirehua maidon sijaan, koska siinä on oikea tuoksu
ja maku sekä Mannan oligosakkarideja (MOS),
kuolleita hiivasoluja ja suuri määrä hemiselluloosaa
(=helposti sulavaa selluloosaa).

Ruokintalaitteet

väkirehu. Melko aikaisin nuoret vasikat suosivat

•	Takaa pötsin nukan kehittymisen hyvin nuoressa
iässä.
•	Hemiselluloosat huolehtivat tasapainoisesta ja
turvallisesta pötsin kehittymisestä.
•	Väkirehut pitävät huolen optimaalisesta
kasvusta ja kehityksestä, mikä johtuu pääasiassa
lisääntyneestä rehunsyönnistä.
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Pihattolaitteet
Lelyn pyrkimyksenä on luoda eläinystävällinen pihattoympäristö, jossa on erittäin
käytännöllistä tehdä töitä. Kaikessa tuotekehittelyssämme avainasiana on lehmän
hyvinvointi. Hyvinvoiva lehmä tuottaa paremmin maitoa... Tässä kappaleessa tulet
huomaamaan, kuinka Lelyn pihattolaitteet on nimenomaan suunniteltu tuomaan
hyvinvointia niin eläimille kuin myös sinulle maidontuottajana.
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Lely Discovery -pihatonpuhdistusrobotti

LELY DISCOVERY

Discoveryn käytöstä saatavia tuloksia: parsissa on vähemmän lantaa. Sorkat ja utareet
pysyvät puhtaampina, mikä johtaa rauhallisempaan ja hiljaisempaan karjaan ja
ehkäisee sorkka- ja utaresairauksia. Sivu 58.

Lely Luna -karjaharja

LELY LUNA

Lely Luna takaa maksimaalisen mukavuuden lehmälle ja pitkän eliniän harjalle. Sivu 62.

Lely L4C – Light for Cows -valaistusjärjestelmä

LELY L4C

Yhdistämällä valosensorin ja tietoverkon asetuksineen sinulla on käytössäsi täysin automaattinen
järjestelmä, joka takaa valon tasaisen jakelun ilman lisätyötä. Sivu 64.

Lely Walkway -automaattinen sorkkakylpyallas

LELY WALKWAY

Lely Walkway tarjoaa parhaan mahdollisen sorkkaterveyden yhdessä maksimaalisen

Pihattolaitteet

käyttömukavuuden kanssa. Sivu 68.

Lely Treatment Box

LELY TREATMENT BOX

Lely Treatment Box takaa sen, että voit suorittaa lehmillesi kaikki mahdolliset hoidot
turvallisesti ja ammattimaisesti. Sivu 72.

Lely Commodus -parsi

LELY COMMODUS

Aidosti eläinystävällinen ja mukava parsi, johon lehmän on helppo käydä
makuulle: Lely Commodus -parsi. Sivu 76.

Lely Compedes -parsipeti

LELY COMPEDES

Lely Compedes -parsipeti tarjoaa lehmillesi mukavuutta ja sallii niiden noudattaa luonnollista
käyttäytymistään, mikä parantaa maidontuotantoa. Sivu 80.
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Lely Discovery – henkilökohtainen
taloudenhoitajasi
Lely tarjoaa pihaton puhtaanapitoon älykkään ratkaisun. Tämä ratkaisu mahdollistaa
parhaan mahdollisen pihattohygienian, mille on kasvava tarve maidontuottajien
keskuudessa. Lely Discovery -pihatonpuhdistusrobotti edustaa uusinta teknologiaa, ja
sen joustavuus ja perusteellisuus varmistavat ritiläpalkkikäytävien parhaan mahdollisen
puhtauden. Näin taataan paras mahdollinen hygienia ja lehmien mukavuus.
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Järkeä ja yksinkertaisuutta
Discovery -pihatonpuhdistusrobotti on akkukäyttöinen laite.
Asennuksen yhteydessä ohjelmoit Discoverylle reitityksen E-link
-kauko-ohjaimen avulla. Reittien tekeminen on joustavaa ja laitteelle
on mahdollista ohjelmoida useampia reittejä. Tämä mahdollistaa
sen, että tietyillä alueilla, kuten esimerkiksi parsien takana, voidaan
tehdä tarkempi puhdistus tiettyinä aikoina päivästä.

Kun työt on tehty
Navetan puhdistamisen jälkeen Discovery palaa latauspisteelle. Tämä
latauspiste sijoitetaan käytännölliselle paikalle navetassa, ja se toimii

Sisäänrakennettu ultraäänisensori takaa
sen, että Discovery seuraa seinien muotoja
ennaltaohjelmoidulla etäisyydellä.

myös kaikkien puhdistusreittien aloituspaikkana.

Aina oikealla reitillä
Ritilälattian alla tai sisällä ei tarvita antureita. Sisäänrakennettu
ultraäänisensori takaa sen, että Discovery kulkee seiniä myöten
ohjelmoidulla etäisyydellä. Discoveryn erikoisominaisuus on pyörivä
turvakehä puhdistusrobotin edessä. Tämä estää puhdistusrobottia
jäämästä jumiin. Lisäksi turvakehä takaa kunnollisen seinien
seuraamisen ja esteiden väistämisen. Sisäänrakennettu gyroskooppi
mahdollistaa sen, että Discovery seuraa koko ajan omaa sijaintiaan.

Vesisuihkulla parempi pito
Vesisuihkulla varustettu Discoveryn malli 90SW parantaa
Lely Discoveryn puhdistustulosta. Tiedetään, että tietyissä
olosuhteissa, kuten kuivassa ympäristössä, vähäisesti käytetyissä tai
käytävät, ritilälattian päälle saattaa muodostua ohut kerros kuivaa
lantaa. Tämä kerros tekee lattiasta liukkaan. Suihkuttamalla vettä
kaapimen eteen lattia puhdistuu paremmin eikä siitä tule liukasta.

Pihattolaitteet

hyvin ilmastoiduissa pihatoissa sekä niissä pihatoissa, joissa on leveät

Discoveryn erikoisominaisuus on pyörivä
turvakehä puhdistusrobotin edessä. Turvakehä
takaa sen, että Discovery kulkee tarkasti seinien
mukaisesti ja väistää mahdolliset esteet.

Discoveryn alle asennettu joustava raappa
työntää lannan ritiläpalkkien välistä
lantakuiluun.

Lely Discovery 90SW vedentäyttöaseman
luona.
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Jatkuvasti kuivaa ja puhdasta
Käyttämällä Discovery-puhdistusrobottia pystyt puhdistamaan pihaton
lantakäytävät niin usein kuin haluat. Näin saat lehmillesi alustan,
joka on jatkuvasti puhdas ja kuiva. Käsin kolaaminen on raskasta ja
epämiellyttävää työtä ja käytävät eivät pysy puhtaina ja kuivina kuin
hetken. Perinteiset järjestelmät ovat monimutkaisia, kalliita ja ne
vaativat laajaa huoltoa, eivätkä ne puhdista poikkikäytäviä.
Lely Discovery -puhdistusrobotti liikkuu pihaton halki
aiheuttamatta huomattavaa häiriötä lehmille.

Lisää mukavuutta lehmille
Discoveryn käytöstä saatavia tuloksia: parsissa on vähemmän lantaa
ja sorkat, häntä sekä utareet pysyvät puhtaampina, mikä johtaa
rauhallisempaan ja hiljaisempaan karjaan sekä ehkäisee sorkka- ja
utaresairauksia. Koska kuivat ja puhtaat lattiat luovat lehmille
ympäristön, jossa niiden on helpompi käyttäytyä luonnollisesti, voit
havaita kiiman aikaisemmassa vaiheessa.
Lehmän terveys on tärkeää sen maidontuotantokyvylle ja

Tärkeimmät edut

optimaalisen pihattohygienian ylläpitäminen on ehdottoman tärkeää

• Ulkomitoiltaan kompakti.

Discoverypuhdistusrobotti on taloudellisesti perusteltu investointi.

• Pystyy helposti alittamaan myös

Kaiken kaikkiaan Discovery-puhdistusrobotti tarjoaa joustavuutta ja on

osastojen väliaidat.
• Älykästä puhdistamista lehmiä
häiritsemättä.
• Helppo asentaa ja huoltaa.
• Taloudellisesti kustannustehokas.
• Optimaalinen lehmien mukavuus ja
hygienia.
• Joustava reititys.
• 24/7 puhdistus.
• Pyöreä muotoilu: väistää helposti esteet.
• Mahdollisuus vesisuihkun käyttöön
pidon parantamiseksi.
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karjasi hyvinvoinnin kannalta. Tästä näkökulmasta katsottuna

paras ratkaisu navettasi puhtaanapitoa varten – 24 tuntia vuorokaudessa
ja 7 päivänä viikossa.
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Geeliakun jännite

Geeliakku 12 volttia

Geeliakku 12 volttia

Suunnan määrittäminen

Vaaka-asennossa vapaasti pyörivä ohjauspyörä,
gyroskooppi ja ultraääni

Vaaka-asennossa vapaasti pyörivä ohjauspyörä,
gyroskooppi ja ultraääni

Lattia

Ritilälattia, jonka kaltevuus enintään 3 astetta*

Ritilälattia, jonka kaltevuus enintään 3 astetta*

Kapasiteetti

n. 240 lehmää

n. 240 lehmää

Parren lattian vähimmäiskorkeus

Vähintään 12,50 cm

Vähintään 12,50 cm

Vesisäiliön tilavuus

–

30 litraa

Suuttimien lukumäärä

–

2

10

11

1

*) Lely Discovery kykenee puhdistamaan myös lyhyitä matkoja (max. 5 m pituudelta) kiinteää lattiaa.
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Lely Luna – pitää huolen lehmistäsi
Lely Luna -karjaharja takaa optimaalisen mukavuuden lehmillesi. Pihatossa lehmien
hyvinvointi ja hygienia ovat tärkeässä osassa. Lely Luna -karjaharja on suunniteltu
hoitamaan lehmiäsi niin, että ne pääsevät eroon pölystä ja kutinoista. Lehmät rakastavat
tätä harjaa ja käyvät sen luona useita kertoja päivässä jo pelkästä nautinnosta.
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Käyttäjät sanovat:
Ihanteellinen lehmien mukavuus

”Mitä pahaa ajoittaisesta lehmien

Ihanteellinen lehmien mukavuus Siitä ei ole epäilystäkään, etteikö

hemmottelusta voisi aiheutua?”

lehmien mukavuus johtaisi onnellisempaan, terveempään ja

USA

tuottavampaan karjaan. Lely Luna -karjaharja edistää tätä antamalla
lehmille terveet ja kiiltävät turkit edistäen verenkiertoa, mikä johtaa
rauhallisempaan karjaan.

Älykästä teknologiaa
Oivaltavan suunnittelun ansiosta Lely Luna -karjaharja reagoi

Tärkeimmät edut
• Hiljaisempi karja.

lehmä sitä työntää. Tämä varmistaa lehmälle suurimman mahdollisen

• Kestävä.

mukavuuden ja harjalle pitkän eliniän. Harjan kahdensuuntaisen

• Maksimoitu lehmien mukavuus.

liikkeen ansiosta harjakset pysyvät paremmassa kunnossa kuin

• Alhainen energian kulutus.

harjoissa, jotka pyörivät vain yhteen suuntaan. Tämän lisäksi vähäinen

• Stimuloi verenkiertoa.

liikkuvien osien määrä varmistaa sen, että huollon tarve on pieni.

• Puhdas ja terve iho.

Luna-karjaharjassa on eri paksuisia spiraalimaisesti asetettuja harjaksia

• Helppo asentaa.

suurimman mahdollisen mukavuuden tarjoamiseksi. Se toimitetaan

• Huoltovapaa.

yhdessä osassa ja on helppo asentaa tolppaan tai seinään.

• Varusteltu ylikuormitussuojalla.

Pihattolaitteet

kosketukseen pyörien aina vastakkaiseen suuntaan kuin mihin

Tekniset tiedot
Lely Luna -karjaharja voidaan helposti
kiinnittää pyöreään kiinnitystolppaan,
joka on kooltaan 2”, 2 ½”, 3” ja 4”
sekä nelikulmaiseen tolppaan kooltaan
6” ja 8”. Luna-karjaharja on saatavilla
myös seinään asennettuna. Karjaharja
on saatavilla sekä 230V että 115V
jännitteelle. Parhaan turvallisuuden
varmistamiseksi Luna-karjaharja on
varustettu ylikuormitussuojalla.
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Lely L4C – enemmän kuin vain valo
Lely L4C – Light for Cows -valaistusjärjestelmä on paljon enemmän kuin vain
joukko navettaasi valaisevia valoja. Kyseessä on kokonaan uusi lähestymistapa
navettavalaistukseen. Tämä uusi järjestelmä on ensimmäinen laatuaan. Se on
kehitetty parhaan valon jakelun takaamiseksi navetassa käyttämällä nimenomaan
tätä tarkoitusta varten suunniteltuja lamppuyksiköitä. Näin ollen järjestelmällä
varmistetaan optimaalinen valotaso koko navetassa ja pidetään energian kulutustaso
mahdollisimman alhaisena.
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Lisää maidontuotantoasi

Tärkeimmät edut

Navetan oikeanlaisella valaistuksella taataan lehmän paras mahdollinen
tuotos. Hyvin jaoteltu valaistus navetan sisällä – mukaan lukien

• Kasvanut maidontuotanto.

optimaalinen aikataulutus – voi lisätä maidontuotantoa 6 – 10 %.

• Täysin automatisoitu.

Se lisää myös rehun syöntiä. Lely tarjoaa erittäin edullisen vaihtoehdon

• Energiaa säästävä.

sen takaamiseksi, että lehmät voivat hyötyä valaistuksesta, joka

• Parantunut eläinten hyvinvointi.

on vakiona useimmissa nykypäivän huippunavetoissa. Sen lisäksi

• Rehun syönnin kasvu.

tämä loistava vaihtoehto tarjoaa vielä muutakin: L4C on ohjattu

•	Mahdollisuus integroituihin

valaistusjärjestelmä, joka tarjoaa myös kehittyneen ja räätälöidyn

yövaloihin.

valaistussuunnitelman.

Valitse valoisa ja älykäs navetta
Lehmät ovat herkkiä eläimiä ja niiden päivä- ja yörytmi on ensiarvoisen
tärkeää. Tietyt valotasot ovat tärkeitä erottamaan yö- ja päivärytmin
lehmän kehossa. Navetoissa ei yleensä ole tarpeeksi valoa, jotta
saavutettaisiin luonnonvaloa vastaava taso. Erityisesti talviaikaan
valaistus ei usein ole riittävä. Lehmät hyötyvät eniten 150 – 200 luxin
valotehosta 16 tunnin jaksossa, kahdeksan tunnin pimeään jaksoon
yhdistettynä. Tämä on saavutettavissa oikeanlaisella valaistuksen
ohjauksella. Kesäkautena luonnonvalon taso voi usein olla riittävä, tosin
valaistuksen ohjaus saattaa olla hyödyllinen jopa kesällä pilvisinä ja

Minimaalinen
valoaltistus

pimeämpinä päivinä. Tietoverkkoon yhdistetyn valoanturin ja haluamiesi

Lux

asetusten ansiosta sinulla on täysin automaattinen järjestelmä, joka
takaa valon tasaisen jakelun ilman lisätyötä.

Yksilöity valaistussuunnitelma

Valoisat
tunnit

Lypsylehmiä

> 150

± 16

Ummessa

> 150

±8

olevia lehmiä

Valaistussuunnitelman ansiosta voit asentaa optimaalisen
Pihattolaitteet

valaistusohjelman pienimmällä mahdollisella valaisinyksikkömäärällä ja
näin taata täydellisen valonjakelun. Kaikki valaisinyksiköt on valmistettu
huomattavan korkeatasoisesta ja kestävästä, pisimmän mahdollisen
käyttöajan tarjoavasta materiaalista. Lely L4C säätää valaistusta
ohjelmaan säädetyn aikataulun mukaan, ottaen huomioon myös ulkoa
tulevan luonnonvalon, joten valot palavat vain silloin kun on tarpeellista.
Ainutlaatuista on se, että jokaisella valolla on oma ohjainyksikkönsä,
joka on kytketty verkkoon. Jokaisella yksittäisellä valolla on siis oma
valaistussuunnitelma, riippuen sen sijainnista navetassa.

Huomiota jokaiselle lehmälle
Lypsylehmiesi lisäksi myös nuorkarja ja ummessa olevat lehmät hyötyvät
optimaalisesta valon jakautumisesta. Valaisuohjelman asetuksissa
nämä erityisryhmät on otettu vahvasti huomioon siitä syystä, että
nuorkarja ja ummessa olevat lehmät tarvitsevat erilaisen valaistuksen.

Käyttäjät sanovat:

L4C-valaistusohjelma toteuttaa tämän vaivattomasti ja täysin
automaattisesti.

”Se on helppoa: enemmän valoa,
enemmän maitoa.”
Sveitsi
”Täysin automaattinen tai täysin
manuaalinen järjestelmä riippuen
siitä mitä itse pidän parhaana
vaihtoehtona. Jokaisen tarvitsemani
sovelluksen kanssa.”
Norja
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Kestävä valo yöllä

Kolmas vaihtoehto on 
3 metallihalidiyhdiste 250W.

Lehmät eivät erota punaista valoa, joten se on

Tämä valotaso ei vaikuta maidontuotantoon, minkä

erinomainen valo käytettäväksi navetassa kahdeksan

takia se on erittäin sopiva vaihtoehto nuorkarjalle ja

tunnin pimeän jakson aikana. Tämä mahdollistaa

ummessa oleville lehmille.

tarkastuskierrosten ja muiden töiden tekemisen
häiritsemättä lehmiä välttämättömän pimeän jakson

Neljäs vaihtoehto: yövalo asennetaan

aikana. L4C:n lamppuyksiköissä on vapaavalintainen

navettaan 
4 erillisen ALNL-yövalon muodossa tai

integroitu LED-yövalo, ”Light 4 Cows LED”.

yövalo voidaan integroida 400W:n lamppuihin.

Integroitu yövalo säästää erillisten yövalojen

Lehmät eivät erota punaista valoa, mutta ihmissilmä

asennuksesta aiheutuvat kustannukset. LED-valot

huomaa sen. Tämän tyyppinen valo antaa tilalliselle

käyttävät vähän energiaa ja kestävät pidempään.

mahdollisuuden mennä pihattoon ja tarkkailla

Lamppu kaikkiin tilanteisiin
Tarvitaan vähintään 150 luxin* valo, jotta lehmän
tuotantokyky saadaan optimaaliseksi. Tämän

eläimiä häiritsemättä niitä.
*) 1 lux = 1 lumen/m² (lux(lx): valaistuksen määrän ja
voimakkuuden yksikkö).

saavuttamiseksi Lely L4C-ohjelma tarjoaa kaksi
erilaista vaihtoehtoa: 
1 metallihalidilamput
tai 
2 korkeapaine-natriumlamput. Molemmissa
valoyksiköissä käytetään 250W tai 400W lamppuja.


2 : 400W natriumlamput. (saatavilla myös 250W).


1 ja 
3 : Metallihalidi 400W (saatavilla myös 250W).


4 : Yövalot.
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Kuinka valo stimuloi maidontuotantoa.

Verkkokalvoon osuva valo vähentää
melatoniinihormonin erittymistä.

Heti kun melatoniinitaso laskee,
IGF-I -hormonin määrä lehmän
veressä lisääntyy. IGF-I stimuloi
lehmän aktiivisuutta ja näin ollen
sen maidontuotantoa.

Melatoniini vähentää aktiivisuutta ja stimuloi uneliaisuutta,
joten alentamalla sen tasoa lisätään lehmän tuottavuutta.

Suunnitelma navetasta, jossa on L4C-valaistusjärjestelmä.

Pihattolaitteet

D

A

B

C

C. Tietokone, jossa on
valaistussuunnitelma
D. Ohjainkeskus

A. Valoyksiköt

B. Anturi
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Lely Walkway-automaattinen
sorkkakylpyallas – sorkkien hoitoa, joka
on mukavaa lehmille ja tehokasta tilalliselle
Sorkkien terveys on yksi kolmesta suurimmasta terveysongelmasta maitotiloilla. Se
vaikuttaa hedelmällisyyteen, tuotantoon, rehun syöntiin, hoitokuluihin jne. Cornellin
yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan keskimääräisellä tilalla 20 % lehmistä ontuu, ja
ontumisesta aiheutuvat kustannukset lehmää kohden ovat 250 – 380 euroa. Säännölliset
sorkkakylvyt ovat erittäin tärkeitä täydellisen hygienian ja sorkkien terveyden
varmistamiseksi. Robottitiloilla sorkkien terveys on avaintekijä siihen, että lehmät käyvät
robotilla riittävän usein.
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Tärkeimmät edut
• Valmistettu täysin ruostumattomasta teräksestä.
• Sorkkakylpyaltaan valmistelu yhdellä napin painalluksella.
• Ei aiheuta häiriöitä lehmäliikenteeseen.
• Allas pysyy puhtaana.
• Helppo hallita.
•	Altaan puhdistus ja uudelleentäyttö yhdellä napin
painalluksella.

Lely Walkway -sorkkakylpyallas on erittäin käyttäjäystävällinen
automaattisen veden ja kemikaalien (kaksi eri kemikaalia
oikealla pitoisuudella) täytön ja tyhjennyksen sekä sen
puhdistusjärjestelmän ansiosta.
Sorkkakylpyallas takaa:
• Pienimmän mahdollisen työmäärän. Järjestelmä aktivoidaan
nappia painamalla.
• Ei likaisia altaita. Likaiset altaat saattavat aiheuttaa
lisäongelmia karjan sorkkien kanssa.
• Vapaa kulku. Automaattisen puhdistuksen jälkeen
sorkkakylpyallas asetetaan lepoasentoon, jolloin lehmät
voivat vapaasti kulkea sen läpi.

Yhdellä napin painalluksella
Pihattolaitteet

Yhdellä napin painalluksella Lely Walkway-sorkkakylpyallas
laskeutuu oikeaan (vaaka-) asentoon ja täyttyy vedellä, joka on
varastoitu laatikon yläpuolella olevaan vesisäiliöön. Samaan aikaan
järjestelmä pumppaa altaaseen sorkkien hoitoainetta. Sorkkakylpy
tyhjenee automaattisesti ja suuttimet suihkuttavat sen puhtaaksi,
kunnes allas on palannut (pystysuoraan) lepoasentoonsa. Kun
Lely Walkway ei ole käytössä, eläimet voivat kävellä vapaasti sen
läpi ilman että sorkkakylpyallas likaantuu.

Tekniset tiedot
Paino (kg)

455

Korkeus (cm)

232

Pituus (cm)

230

Leveys (cm)

105

Vesisäiliön tilavuus (litraa)

240

Kylvyn tilavuus (litraa)

210

Kylvyn pituus (cm)

200

Tehontarve (VAC)

220
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Lely Walk Liquid*

Sorkkien hoitoon on saatavilla useita eri

alumiinisulfaattia ja runsaasti glutaarialdehydiä.

hoitonesteitä. Useimmat näistä tuotteista

Tuotetta voidaan käyttää joko kylvyssä tai

ovat formaliinia tai sisältävät kuparisulfaattia,

suihkeena, joten sillä voidaan hoitaa lehmiä sekä

jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa terveys-

yksilöinä että karjatasolla.

tai ympäristöriskejä. Muut tuotteet sisältävät
antibiootteja ja vaativat eläinlääkärin valvontaa,
mikä johtaa korkeisiin käyttökustannuksiin.
Lely Walk Liquid on desinfiointiaine, joka ei sisällä
kuparia, muita raskasmetalleja tai formaliinia.
Tämän ansiosta tuote ei ole rasite käyttäjän
terveydelle eikä ympäristölle.
Koska tuote ei ärsytä ihoa, lehmät voivat kävellä
sorkkakylvyn läpi kokematta lainkaan kipua. Näin
vältetään ruuhkat lypsyn aikana ja kaikki lehmät
ovat halukkaita käymään robotilla. Lely Walk Liquid
vahvistaa sorkkaluuta ja parantaa sen kuntoa ilman
luun kuivumista ja iho-ongelmia, koska se sisältää
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*) Lely Walk Liquid ei ole saatavilla kaikilla markkinoilla.
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Automaattisen ja käyttäjäystävällisen Lely Walkway-sorkkakylvyn
ansiosta tilallinen voi käyttää sorkkakylpyä useammin, mikä
vaikuttaa positiivisesti karjan sorkkien terveyteen. Automaattinen/
vakituinen sorkkakylpy pitää karjan rauhallisena, mikä sopii

Pihattolaitteet

Terve ja rauhallinen karja

täydellisesti Lelyn visioon!

Käyttäjät sanovat:
“Sorkkakylpyaltaan innovatiivisen suunnittelun ansiosta
sorkkakylvyn käyttäminen on mukavaa lehmille ja
tehokasta tilalliselle.”
Hollanti
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Lely Treatment Box – valvottua ja turvallista
hoitoa lehmillesi
Tämän ainutlaatuisen hoitoparren kehittämisessä tärkeimpänä tavoitteena on ollut se,
että yhden henkilön pitäisi pystyä asettamaan lehmä paikoilleen hoitoa varten yhdessä
minuutissa. Se takaa ainutlaatuisen työympäristön, jonka ansiosta lehmälle voidaan
suorittaa kaikki tarvittavat hoidot helposti, turvallisesti ja ammattimaisesti.
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Tärkeimmät edut
Käytön monipuolisuus
Lely Treatment Box-hoitokarsina sisältää nostolaitteet sekä
jalkojen että pään nostamiseen. Sorkkahoitojen ja kirurgisten
toimenpiteiden lisäksi Lely Treatment Box soveltuu myös
keinosiemennykseen ja ummessa olevien lehmien hoitamiseen,
joten se sopii erityisen hyvin tiloille, joilla on käytössään
automaattilypsyjärjestelmä.
Etuportti estää eläintä kävelemästä suoraan karsinan läpi.
Vatsahihna on valmistettu joustavasta materiaalista ja säätyy
itsestään lehmän rinnalle. Lely Treatment Box-hoitokarsinaan on
saatavilla lisävarusteena kuminen matto lehmän mukavuuden
parantamiseksi.
Ihanteellinen sijainti Lely Treatment Box-hoitokarsinalle navetassa
on robotin jälkeinen erottelualue. Lisäksi suosittelemme Lely
Treatment Boxin sijoittamista betoniselle alustalle, joka on itse
karsinaa pidempi. Näin lehmä voi astua mukavalle ja turvalliselle
pinnalle poistuessaan hoitokarsinasta.

• Luotettava ja vankka rakenne.
• Lehmät seisovat paikallaan, jolloin ne
ovat selvästi näkyvillä ja niihin pääsee
helposti käsiksi jokaista hoitoa varten.
• Lehmään pääsee helposti käsiksi
karsinan jokaiselta sivulta –
optimaalinen eläinlääkärin
työskentelyyn.
• Kaikki hoidot ovat mahdollisia:
sorkkahoidot, injektiot, alkion
huuhtelu/istuttaminen, utarehoidot,
synnytyksen jälkeisten pillereiden
asettaminen paikalleen,
korvamerkinnät, haavojen
hoito, kirurgiset toimenpiteet,
keisarinleikkaukset, juoksutusmahan
leikkaukset.
• Lehmän on helppo poistua karsinasta
avattavan etuportin kautta.

Mitat
Pituus (mm)

2.361

Korkeus (mm)

1.889

Leveys (mm)

1.460

Paino (kg)

420

Pihattolaitteet

Tekniset tiedot

Alustan koko
Pituus (mm)

3.200 mm

Korkeus (mm)

250 mm

Leveys (mm)

1.100 mm

Moottorin tekniset tiedot*
Kolmivaiheinen moottori
380 V
1,10 kW
*) Lely Treatment Box-hoitokarsina on tilattavissa
sähkömoottorilla tai ilman.
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Etuportti
Etuportin suunnittelu
rohkaisee lehmää astumaan
sisään hoitokarsinaan ja pitää
sen turvallisesti paikallaan,
kunnes hoito on valmis.

Sähkömoottori
Valinnainen sähkömoottori
tekee hoitokarsinan käytöstä
entistä helpompaa.

Vatsahihna
Itsesäätyvä ja joustava
vatsahihna on suunniteltu
lehmän mukavuutta ja
turvallisuutta varten.

Saranoidut paneelit
Saranoitujen paneeleiden
ansiosta kaikki karsinan sivut
saa avattua täysin ja lehmään
pääsee helposti käsiksi
kaikista suunnista.

Etuportti
Etuportti on suunniteltu
siten, että lehmän on helppo
poistua karsinasta hoidon
jälkeen.

Nostolaite jaloille
Jalkojen nostolaitteessa on
pehmeät köydet, jotka pitävät
jalan paikallaan säilyttäen
samalla lehmän olon
mukavana.

Lely Essentials Claw Care-sorkkien desinfiointiaine

Lely Essentials Claw Care on tiivistetty, bakteereja
ja hiivaa tappava desinfiointiaine, jota käytetään
laimennettuna suihkeena lehmien sorkkiin.
Lely Essentials Claw Care sisältää kvaternaarisia
ammoniumyhdisteitä, glutaraldehydiä,
kuparisulfaattia, sinkkisulfaattia ja alumiinisulfaattia.
Kvaternaariset ammoniumyhdisteet ja glutaraldehydi
desinfoivat lehmän sorkat, ja kupari-, sinkki- ja
alumiinisulfaatti parantavat sorkkaluun kuntoa.
Käyttö:
• Suihkuta Lely Essentials Claw Care-desinfiointiainetta
puhtaille ja terveille lehmien sorkille.
• Pitoisuus: 15 %.
• Hoitoaika: 5 minuuttia.
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Sisäänkäynti
Riittävän leveä sekä nautaettä lypsykarjan helppoon
käsittelyyn.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Pihattolaitteet
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Lely Commodus -parsi – tarjoaa lehmille
parhaan mahdollisen hyvinvoinnin
Eläinten hyvinvointi, mukavuus ja terveet, tuottoisat lehmät ovat tekijöitä, jotka liittyvät
vahvasti toisiinsa. Parsia, jotka tarjoavat korkeatasoista mukavuutta ja joihin on helppo
mennä makaamaan, käytetään useammin ja pidempiä aikoja. Tällä on myönteinen
vaikutus maidontuotantoon. Lely on suunnitellut parsi-konseptinsa täysin uudelleen ja
luonut eläinystävällisen Lely Commodus -parren.
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Joustavuutta kaikin tavoin

Tärkeimmät edut

Commodus-parsi ohjaa lehmät helposti paikoilleen ja tarjoaa niille
parasta mahdollista mukavuutta. Joustavan kiinnityksensä ansiosta

• Erittäin mukava lehmille.

Lely Commodus -parsi ei vahingoita lehmää sen osuessa parteen.

• Lehmät täysin vapaita.

Joustava rakenne myös pehmentää mahdollisen törmäyksen

• Helppo asennus.

vaikutusta lehmän noustessa ylös oudosta asennosta. Commodus-

• Säädettävä.

parsi on enemmänkin ohjaava kuin kiinteä parsi. Tämä älykäs konsepti

• Joustava.

mahdollistaa myös sen, että lehmä voi omaksua makuuasennon, joka

•	Myönteinen vaikutus

on lähes yhtä vapaa kuin laitumella. Parressa ei ole sivuputkia, jotka

maidontuotantoon.

voisivat painautua lehmän selkää vasten, ja parren etuosa jättää paljon
tilaa lehmän päälle, mikä on välttämätöntä lehmän käydessä makuulle
tai noustessa seisomaan.

Parhaat ominaisuudet eläimen hyvinvoinnin
kannalta

Tekniset tiedot

Lely Commodus -parren asentaminen on erittäin nopeaa ja helppoa.

Parrenerotta- Säädettävä, vähintään

Commodus-parret voidaan myös irrottaa nopeasti ilman työkaluja.

jan leveys

Lely Commodus -parret asennetaan yhdessä kaarevan, kestävän ja

Parrenerotta- 16,60 kg

joustavan rintapuomin kanssa. Rintapuomi ei häiritse lehmää millään

jan paino

lailla, vaan osoittaa lehmälle oikean makuukohdan. Lehmä voi myös

Parsipeti

102 cm

Patja, syvät kuivikkeet

helposti laittaa etujalkansa rintapuomin yli satuttamatta itseään.

(hiekka, sahanpuru

Koska parrenerottajat ovat yläasennossa, on kuivikkeiden, kuten olkien

jne.), kumi

ja sahanpurun levittäminen sekä parsien siivoaminen helpompaa kuin
perinteisissä karsinoissa. Myös mattojen vaihtaminen ja asentaminen
on helpompaa rintapuomin modulaarisen rakenteen ansiosta.
Lely Commodus tarjoaa parhaat ominaisuudet eläimen hyvinvoinnin,
mukavuuden, parren käytön helppouden ja hygienian kannalta.
Pihattolaitteet
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Lely Essentials Bedding

Lehmät asettuvat yleensä makuulleen märehtimään.

maito desinfioituu. Tehokkaiden desinfiointi- ja

Parhaan mahdollisen mukavuuden ja hyvän

kuivausominaisuuksiensa ansiosta tämä tuote auttaa

hygienian ylläpitämiseksi on tärkeää, että

vähentämään parsien bakteerimäärää. Lely Essentials

alusmateriaalit ovat puhtaita ja kuivia.

Bedding-Des on helppo siivota pois ennen uuden
kerroksen levittämistä.

Lely Essentials Bedding-Des on ainutlaatuinen
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tuote nykypäivän markkinoilla. Se on kehitetty

Lely Essentials Bedding-Dry on jauhe, joka on

kuivaamaan ja desinfioimaan lehmien parret ja

kehitetty pitämään lehmien parsipedit kuivina ja

parsipedit. Lely Essentials Bedding-Des on jauhe,

mukavina. Jauhe on helppo levittää ja se pystyy

joka sisältää salisyylihappoa ja mineraalisuoloja.

imemään itseensä suuren määrän nestettä ja

Jauhe on helppo levittää ja se pystyy imemään

ammoniakkia. Lisäksi se säilyy aktiivisena pitkään

itseensä suuren määrän nestettä ja ammoniakkia.

(42 – 72 tuntia) heikentäen bakteerien kasvua

Tuote säilyy aktiivisena pitkään (48 – 72 tuntia),

ja pitäen parsipedin miellyttävän tuoksuisena

minkä ansiosta parret pysyvät kuivina

pidempään. Lely Essentials Bedding-Dry on helppo

pidempään. Myös kaikki vetimistä vuotava

siivota pois ennen uuden kerroksen levittämistä.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Pihattolaitteet
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Lely Compedes -parsipeti – luonnollinen
parsipeti
Lehmän hyvinvointi on modernin maidontuotannon avainasia. Tästä syystä pihaton
tulisi edustaa lehmille niiden luonnollista ympäristöä. Lely Compedes -parsipedin tuoma
mukavuus lisää maidontuotantoa antamalla lehmälle vapauden maata ilman stressiä ja
mahdollisuuden käyttäytyä luonnollisesti. Hankkimalla Lely Compedes -parsipedin valitset
hyvin testatun ja kestävän tuotteen, jota on käytetty monilla tiloilla jo vuosien ajan.
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Tekniset tiedot
Erityinen polyuretaanista valmistettu vaahtomuovinen alusta (paksuus
20 mm), joka on asennettu löyhästi karsinan lattiaan, ympäröidään
joka puolelta kiinteällä kumimatolla. Maton takaosan alapinnassa on
kiinnittimet ja verkkoa noin 25 cm:n leveydellä. Tämän takia maton
kaltevuus on sen takaosassa noin 1,50 %.

Parantaa sorkkaterveyttä
Mukavampi alusta aiheuttaa vähemmän rasitusta sorkille ja
nivelille parantaen siten sorkkaterveyttä. Tämän lisäksi lehmien on
nautinnollisempaa ja luonnollisempaa nousta ja asettua alas, kun
alusta on pitävämpi ja pehmeämpi.

Sekä uusille että vanhemmille pihatoille
Lely Compedes -parsipeti on ainutlaatuinen parsimatto, joka on
suunniteltu erityisesti modernia maidontuottajaa silmälläpitäen. Se
koostuu vahvasta kumimatosta ja integroidusta vaahtomuovialustasta.
Vesitiivis, ei-huokoinen pintakerros yhdistettynä vaahtomuovialustaan
johtaa korkeaan mukavuuteen, erinomaiseen sovellettavuuteen sekä
helppoon asennukseen ja puhdistukseen. Älykkään suunnittelunsa
ansiosta se sopii sekä uusiin pihattoihin että uudistusprojekteihin.
nestesuoja, mikä johtaa alhaisempiin huoltokustannuksiin ja
merkittävään hygienian paranemiseen.

Helppo asennus ja huolto

Mitat

Asennusohjeet ovat yksityiskohtaiset ja helposti ymmärrettävät.

• Paksuus: 32 mm.

Asennuksen voi helposti suorittaa myös itse. Matot asetetaan

• Pituus: 183 cm.

vierekkäin ja kiinnitetään etureunasta pulteilla määrättyihin

• Leveydet: 110, 115, 120 ja 125 cm.

Pihattolaitteet

Compedes-parsipeti on helppo puhdistaa ja siinä on ainutlaatuinen

paikkoihin. Mattojen poistamisesta ei aiheudu mitään vahinkoja,
joten niitä voidaan käyttää aina uudelleen. Mattojen mukavuuden
säilymiseen ei vaadita erityistä kunnossapitoa.

Lely Compedes -parsipeti on DLG-testattu.
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Asiakaspalvelu
Lelyn erinomainen asiakaspalvelu perustuu asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja
niihin vastaamiseen. Kiitos alueellisen Lely Center -verkoston, kykenemme tarjoamaan
sinulle ennakoivaa huoltoa, neuvontapalveluita sekä 24/7 huoltopäivystyksen. Lelyn
erinomaisesti koulutetut, erittäin kokeneet ja hyvin varustetut huoltoteknikkomme
ovat paikanpäällä lähes välittömästi, milloin ikinä tarvitsetkaan. Sama periaate pätee
tietysti myös varaosapalveluun. Lelyn rahoitusohjelman avulla mahdollistamme sinulle
tarpeidesi mukaan räätälöidyn joustavan rahoituksen laitteitamme varten.
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Lely -huolto

LELY SERVICE

Kun valitset Lely-tuotteen, pääset nauttimaan Lelyn ainutlaatuisen
tukijärjestelmän tuomasta varmuudesta. Sivu 84.

Lely Original -kulutusosat

LELY ORIGINAL WEAR PARTS

Lely Finance -rahoitusohjelmamme kautta tarjoamme asiakkaillemme ympäri
maailmaa heille sopivimpia taloudellisia ratkaisuja. Näin avustamme asiakkaita
Lely-laitteiden omistajuuden saavuttamisessa. Sivu 86.

Lely Finance

LELY FINANCE

Lely Finance Lely Finance -rahoitusohjelmamme kautta tarjoamme
asiakkaillemme ympäri maailmaa heille sopivimpia taloudellisia ratkaisuja. Näin
avustamme asiakkaita Lely-laitteiden omistajuuden saavuttamisessa. Sivu 88.

Asiakaspalvelu
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Lely -huolto – meihin voit luottaa
Kun valitset Lely-tuotteen, pääset nauttimaan Lelyn ainutlaatuisen tukijärjestelmän
tuomasta varmuudesta. Paikallisissa Lely Center – keskuksissamme työskentelevät
omistautuneet erikoisasiantuntijat haluavat oppia tuntemaan sinut, sekä kuulla
ajatuksesi ja mahdolliset huolenaiheesi. Asiantuntijamme antavat sinulle tärkeää tukea
ja alueellista neuvontaa, reagoivat nopeasti hälytystapauksissa ja jakavat kanssasi laajan
tietotaitonsa Lelyn tuotteista.
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Lely Center -konsepti –
omistautunut ja koulutettu

Sertifioidut huoltoteknikkomme ovat käytettävissä

Haluamme pitää Lelyn organisaation pienenä

viikossa. Filosofiamme ”Think global, act

ja tehokkaana ja keskittyä jatkossakin

local” mukaisesti Lely Centereiden palvelut

ensisijaisesti tutkimukseen ja uusien konseptien

sijaitsevat lähellä maidontuottajia heidän omalla

kehittämiseen sinulle maidontuottajana. Toisin

seudullaan. Tämä ihanteellinen lähtökohta

kuin muut jakelumallit, Lely Group on kehittänyt

mahdollistaa sen, että keskukset pystyvät

Lely Center -konseptin taatakseen Lely-tuotteiden

tarjoamaan maidontuottajille kattavan valikoiman

ammattimaisen myynnin ja huollon saatavuuden

huipputeknologiaa, Lelyn innovatiivisia tuotteita ja

paikallisesti ympäri maailman. Jokaisessa Lely Center

palveluita, jotka on räätälöity heidän tarpeisiinsa.

-toimipisteessämme pyrimme jatkuvasti parhaaseen

Asiantuntevat konsulttimme, joilla on alan

mahdolliseen laatuun. Takaamme sen, että kaikki

käytännön kokemusta, työskentelevät karjasi

huoltoteknikkomme pysyvät ajan tasalla uusimmista

tuotantokyvyn optimoimiseksi varmistaen, että

tekniikoista muun muassa järjestämällä heille

saat parhaan mahdollisen hyödyn tuotteistamme

joka vuosi koulutuksen Lely Academyn kanssa.

ja palveluistamme. Intohimomme innovaatioita

Tämä koulutus myös testaa heidän todellisen

kohtaan ei rajoitu tuotteiden teknisiin

tietämyksensä.

ominaisuuksiin, vaan ulottuu paljon pidemmälle

24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä

koskevat osa-alueet maitotilallasi.

Asiakaspalvelu

kattaen kaikki sekä käytäntöä että hallinnointia

Käyttäjät sanovat:
”En valitse vain heidän tuotteitaan, vaan valitsen

”On helppo huomata, että he ovat sertifioituja

myös Lelyn luotettavan ympärivuorokautisen

huoltoteknikkoja.”

palvelun.”

Irlanti

Australia
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Lely Original – laatumerkintä Lely-osille
On tärkeää, että Lely Astronaut -lypsyrobotin kulutusosat vaihdetaan tarpeeksi usein.
Tällä tavoin voit parantaa hygieniaa ja välttää yllättävät viat ja ennakoimattomat
ylimääräiset kulut. Lely Original -kulutusosavalikoima on kehitetty nimenomaan
Lely Astronaut -lypsyrobottia varten. Nämä osat on helppo vaihtaa ja voit tehdä
sen itse ilman teknikon apua. Lely-vedinkupit ja Lely-harjat on testattu laajasti
Astri‑pesutuotteiden kanssa, mikä takaa kulutusosien, ja siten myös lypsyrobottisi hyvän
laadun.
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Lely Consumable Box
Lely Consumable Box pitää sisällään kaikkein olennaisimmat kulutusosat,
jotka sinulla on hyvä olla lähellä koko ajan. Laatikko sisältää osia,
jotka tulee vaihtaa vähintään kerran vuodessa parhaan mahdollisen
hygienian takaamiseksi. Lely Consumable Box on saatavilla A4, A3 ja A2
Astronautroboteille.
Nännikumit

Lely suosittelee silikonisten nännikumien
vaihtamista 10.000 lypsyn välein. Vaihda
nännikumit ajoissa vuotojen ja mahdollisten
utaretulehdusten ennaltaehkäisemiseksi.
Nännikumeja on saatavilla useita eri kokoja.

Maitosuodattimet

Lely suosittelee suodattimien vaihtamista
kolmesti päivässä jokaisen puhdistusjakson
yhteydessä.

Nännikupin narut

Vaihda nännikuppien narut kerran vuodessa.

Puhdistusharjat

Lely harjassa on erilaisia punaisia/valkoisia
harjaksia spiraalin muotoon aseteltuna, mikä
takaa optimaalisen stimuloinnin ja puhdistuksen.
Tarkista harjat säännöllisesti ja vaihda ne
vähintään kerran vuodessa.

Silikoniset duplo-

Duplo-putket kuljettavat maitoa, joten näiden

putket

putkien hygienia on äärimmäisen tärkeää
maidon laadun kannalta. Putket tulisi vaihtaa
vähintään kerran vuodessa.

Sulkuholkkien kotelo* Alipaineholkkien huoltaminen ja vaihtaminen
on erittäin helppoa hiljattain kehitellyn uuden
tykyttimen ansiosta.
*) Saatavilla vain Lely Astronaut A4 -roboteille.

tarjoaa myös valikoiman muita alkuperäisiä kulutusosia.

Käyttäjät sanovat:

Asiakaspalvelu

Voit myös tarvittaessa tilata Lely Original-osia erikseen. Tämän lisäksi Lely

”Lelyn kaikkien tuntema laatu
yhdistettynä 24/7-palveluun pitää
huolen siitä, että järjestelmäni ovat
aina ajan tasalla ja luotettavia.”
Espanja
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Lely Finance – pääoma käynnistää
liiketoiminnan ja pitää sen kasvussa
Osaavat alan asiantuntijamme tarjoavat sinulle kaikki rahoitustuotteet ja -palvelut, joita
tarvitset liiketoimintasi tavoitteiden saavuttamiseksi ja kilpailukykysi ylläpitämiseksi.
Lely Finance tarjoaa sinulle mahdollisuuden hankkia kaikkein innovatiivisimmat
maidontuotantolaitteet edullisten talousratkaisujen avulla.
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Joustavaa rahoittamista

Tärkeimmät edut

Tarjoamme useita tilasi toiminnallisiin vaatimuksiin ja kassavirtaan
soveltuvia rahoitusratkaisuja. Lely Finance tarjoaa sinulle

• Alhaiset kuukausimaksut.

mahdollisuuden maksaa laitteiston käytöstä, yleensä yhdessä

• Veroetuudet.

yhden ennakkomaksun kanssa, mikä toimii käsirahana ostoksesta.

• Taseen ulkopuolinen rahoitus.

Tämä tarkoittaa sitä, että voit saada laitteistosi heti ja minimoida

•	Mahdollisuus valita aina uusinta

aloituskustannuksesi. Lely Finance voi myös rahoittaa ostoksesi, jos

teknologiaa.

haluat omistaa laitteet. Tarjoamme erilaisia kiinteitä maksuehtoja,

• 100 % rahoitus.

maksueriä ja maksusuunnitelmia.

• Pääoman säilyminen.
• Kiinteät maksuerät.

Rahoitusleasing

• Luoton säilyttäminen.

Jos haluat omistaa Lely-laitteesi, mutta etsit tapaa, jolla

• Joustavuus.

voisit hajauttaa investoinnin useisiin maksueriin pidemmälle

• Osto- ja jatkomahdollisuudet.

aikavälille, valitse rahoitusleasing. Sopimuksen päättyessä sinulla
on maidontuotantolaitteiston täysi omistusoikeus. Kun käytät
rahoitusleasingia, laitteet näkyvät taseessasi vähennyksiä varten.

Operatiivinen leasing

Käyttäjät sanovat:

Jos haluat merkittäviä kassavirtasäästöjä, et ole kiinnostunut
Lelylaitteiden omistamisesta ja haluat hankkia uusinta teknologiaa,

”Tiedän tarkalleen minkä suuruiset

valitse operatiivinen leasing. Kun sopimus päättyy, voit joko uusia

kustannukseni ovat ja pystyn

sopimuksen ja päivittää uusimpaan saatavilla olevaan malliin, jatkaa jo

työskentelemään tehokkaasti.”

olemassaolevaa sopimusta tai ostaa laitteet, joita olet käyttänyt. Kun

Tanska

käytät operatiivista leasingia, laitteet eivät näy taseessasi.
”On hienoa tehdä töitä tietäen,

Erot lyhyesti

että pystyn päivittämään laitteet
viiden vuoden välein uusimpiin
Rahoitusleasing

Operatiivinen

huipputeknologian laitteisiin.”

leasing

Yhdysvallat

Oikeudellinen omistusoikeus

Sinä

Lely Finance

Taloudellinen omistusoikeus

Sinä

Lely Finance

Veroetuudet

Ei

Kyllä

Tase

Kyllä

Ei

Alaskirjaus

Sinä

Lely Finance

Arvonalennusriski

Sinä

Lely Finance

Omistusoikeus sopimuksen

Sinä

Valinnainen

päättyessä

Asiakaspalvelu
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Huomioitavaa
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo,
Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway ja Welger ovat Lely-ryhmän rekisteröityjä tuotemerkkejä. Näiden tuotemerkkien käyttöoikeus
kuuluu yksinomaan Lely-ryhmään kuuluville yhtiöille. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä esite on ainoastaan tiedotusta varten, eikä sitä voida pitää
myyntitarjouksena. Tietyt tuotteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa ja tuotteet voivat olla erilaisia kuin edellä on esitelty. Tätä esitettä ja sen osia
ei saa kopioida painettuna, kopioina, mikrofi lminä tai missään muussakaan muodossa ilman etukäteen saatua kirjallista lupaan Lely Holding S.à
r.l.- yhtiöltä. Vaikka tämä esite on koottu huolellisesti, Lelyä ei voida pitää vastuullisena, eikä näin ollen korvausvelvollisena, julkaisussa esiintyvistä
virheistä ja puutteista.
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LELY MAIDONTUOTANTOLAITTEET

Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut

Luo tilallesi tulevaisuus

LHQ.B99014.FI.A

Lely-edustajasi

Lely todella välittää ympäristöstä.

www.lely.com
innovators in agriculture

www.lely.com

