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Üzletének felkészítése
a jövőre

A következő évtizedekben a mezőgazdaság előtt hatalmas kihívások
állnak. A mezőgazdasági vállalkozóknak lépést kell tartaniuk a gyors
népességnövekedéssel, továbbá azzal az igénnyel, hogy az élelmiszert egyre
versenyképesebb áron kell előállítani. Mindezt fenntartható módon kell elérni,
folyamatosan csökkentve a környezet szennyezését.
A gazdálkodói közösség tipikus vállalkozói teljes mértékben tudatában
vannak, hogy vállalkozásukat a jövendő generációkra fogják hagyni.
Ez a Lelynél sincs másként. Folyamatosan fejlesztjük ismereteinket és
termékeinket a jövendőnek, hogy Ön sikeresen megküzdhessen az új
kihívásokkal.
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A Lely

gazdálkodási mód
egy ember, két millió

Az elképzelhető legmegbízhatóbb alkalmazott
Ha a Lely Astronaut automatizált fejőgépbe fektet be, az elképzelhető
legmegbízhatóbb alkalmazottja lesz. Ez a robotalkalmazott sok évre előre
rendelkezésére áll a hét minden napján, napi 24 órában. Rugalmas és pontosan
tudja, hogyan kell előkészíteni a tehenet a fejéshez, hogyan kell csatlakoztatni, és
szükség esetén újracsatlakoztatni a fejőkelyheket, levenni azokat a fejés után, és
hogyan kell elvégezni az utókezelést.

Növekvő munkatermelékenységnél
elvárt, hogy a tejgazdaság a jövőben is
egészségesen működjön. Az előttünk
álló feladat: egy dolgozó nagyobb
mennyiségű tejet állítson elő, állatbarát

Teljes mértékben különbözik egy fejőház
automatizálása
A Lely Astronaut fejőrobotnak köszönhetően számos paramétert az egyes tehénre
lebontva lehet figyelemmel kísérni; ezek olyan tényezők, amelyeket nem lehet
megvalósítani hagyományosan fejt szarvasmarhák esetében. A sikeres fejőrobot új
stílust hoz a farmgazdálkodásba, ezáltal a döntések a gazdálkodótól átkerülnek a

módszerrel. Határozottan úgy véljük, hogy

szarvasmarhához. Mindez a korai jelzésekről szól. Megint egyesével gondoskodhat a

egy ember képes egy évben két millió

teheneiről... és ennek az az eredménye, hogy javul a tehenek egészsége, gyakoribbá

liter tejet előállítani. Olyan hagyományos

említsünk.

tejgazdaságban, ahol ma már naponta
kétszer fejnek, fejőrobotunkkal könnyen
elérhető 10–15% termelésnövekedés.

válik a borjazás, és csökken a takarmányozás költsége, hogy csak néhány tényezőt

„Állandóan szembe kell nézni azzal a
követelménnyel, hogy a gazdálkodónak
javítania kell a gazdálkodását és a saját
teljesítményét. Már kb. tizenkét éve
fejőrobotokkal végezzük a fejést, de
még mindig lelkesek vagyunk, hogy
tökéletesítsük a rendszert.”

Mrs Guibert, Franciaország
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A fenntarthatóságnak egyre nagyobb a szerepe a
tejgazdálkodásban. Egyre fontosabb az állatok egészsége és
jóllétük. A fogyasztó a mezőgazdasági ipartól állatbarát
termelési módszert igényel. A tehén élete legyen kellemes,
egészséges és hosszabb, ugyanakkor a tejtermelési életszakasz is
tartson tovább. A tejipar feladata, hogy ezeknek az igényeknek a
teljesítését jövedelmező módon érje el.

Korlátlan hozzáférés az alapvető szükségletekhez
A Lely elképzelése szerint a fejés bármely időpontban legyen elérhető a tehenek
számára. Ahhoz, hogy a tehenek rendszeresen felkeressék a robotot és az
etetővályút, fontos, hogy elég nyugalomhoz juthassanak és lábaikat pihentethessék
Tehát ha ezek közül az alapvető igények közül akár egyet is korlátozunk, az
befolyásolja a tehén viselkedését és ezáltal a tejtermelést. Ezért a Lely a fenntartható
farmgazdálkodásnak olyan módját választotta, amely szerint a tehén szabadon,
korlátozások nélkül hozzájuthat ezekhez az alapvető szükségletekhez. Mint minden
termékünké, a Lely Astronaut konstrukciója is ennek a szemléletnek az alapján
készült.

„Fő célkitűzésem egy fenntartható gazdaság
működtetése, és a robot segít elérni ez a
célomat, mert meghosszabbítja a tehenek
életét, és megsokszorozza a borjazások számát,
ugyanakkor legalább 3.800 kg napi tejtermelést
biztosít, ami tehenenként átlag 36 kg-ot jelent.”

A feladat a

fenntartható
tejgazdálkodás

Yoshitsugu Mori, Japán

A tehén a középpontban
A Lely Astronaut fejőrobot konstrukciója javítja az állatok egészségét és jóllétét.
Például, a tehén a lehető legkönnyebben bejut a robot belsejébe, a fejőállásban nem
kényszerítik egy bizonyos pozícióba. A tőgyek kezelése és a fejőkelyhekhez való
kapcsolásuk nagyon higiénikusan, egészséges módon történik. Sokféle adatot is
összegyűjtenek, ami segíti a gazdálkodót a betegségek megelőzésében és a teljes
állatállomány egészségi állapotának javításában.
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LEGELTETÉS ÉS FEJŐROBOT
Pázsiton legelésző tehenek képét nagyra értékelik a tehenek,
a gazdálkodók és a fogyasztóknak is nagyon tetszik. Az
automatikus rendszerben végzett legeltetés előnye, hogy

A tehenek szabadon közlekednek

nemcsak a robotba töltött koncentrátumok jelentenek ösztönző

A tehenek szabad közlekedése azt jelenti, hogy a tehén szabadon jut táplálékhoz,

tényezőt. A huszonnégy óránként kétszer, esetleg háromszor

fejési vagy pihenési lehetőséghez, ezáltal javul a tehenek jólléte. Azáltal, hogy extra

adott friss fű azt eredményezi, hogy a fejőállás meglátogatásainak

erőfeszítéssel gondoskodunk a tehenek kényelméről, a tejtermelést az egész

száma kiegyenlítődik és ezek az alkalmak rendszeressé válnak,

élettartamra kitolhatjuk. Ha a tehénistállóban elég hely van, a tehénnek lehetősége

ugyanakkor minimális mennyiségű koncentrátumra lesz szükség.

van a természetes mozgások végzésére, ezáltal javulni fog a közérzete.

Lely Astronaut

Helyes takarmánygazdálkodás

Fejés előtt

A teheneknek adott takarmány nemcsak a takarmányozás, ill. tejelés hatékonyságát

Fejés után

befolyásolja, hanem a tehenek általános egészségi állapotát, szaporodásukat és az

Lely Grazeway

anyagcsere-rendellenességeket is. Emellett hatással van arra is, milyen gyakran keresik
fel a fejőrobotot. A Lely Vector automatikus etetőrendszer a hét minden napján

Elválasztás

24 órában friss, rugalmas takarmányozást biztosít, a tehén szükségletei szerint.
A rendszer az Astronaut fejési rendszerrel tökéletesen együttműködik.

1 legelő

2 legelő
3 legelő

A TEHÉN HÉT „LEGELTETÉSI ELŐJOGA”
(A ’COW SIGNALS DIAMOND®’,
AZ ALAPVETŐ SZÜKSÉGLETI HATSZÖG)

Takarmány

Víz

Tehát hogyan őrizhető meg a tehén egészsége, és
ugyanakkor hogyan tartható fenn a termelékenysége?
Az állatok egészségének és jóllétének javítása érdekében
a legeltetés hét előjogát kell számításba vennünk (a ’Cow
Signals Diamond®’, az alapvető szükségleti hatszög):

Tér

Fény

Egészség

elegendő víz, fény, tér, takarmány, pihenés, levegő és
egészség. Például kimutatták, hogy túlzsúfolt
tehénistállók, valamint hosszú várakozás a fejéshez és a
takarmányhoz való hozzájutásra befolyásolják, hogy a
teheneknek mennyi idejük jut a táplálkozási és
heverészési szokásaikra.

Nyugalom

Levegő

© copyright cowsignals.com, Hollandia
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A Lely Astronaut A4
fejőrobot rendszer

A HÁROM FŐ OK,
MIÉRT

Kulcs a tehén

A legjobb
minőségű tej

Eldöntöttük, hogy az automatikus fejést az Ön
gazdaságában is sikerre visszük
Több mint húsz éve elsőként a világon bevezettük a fejőrobot használatát: ez
volt a Lely Astronaut berendezés. Jóllehet azóta sokféle módon fejlesztettük a
rendszert, a ma ajánlott Astronaut még mindig ugyanazokon a bevált elképzeléseken
nyugszik. A Lely Astronaut javítja az életminőségét, ugyanakkor biztosítja az állatok
számára az optimális jóllétet, az Ön számára pedig befektetése megtérülését.

Több kontroll

Menedzsment eszközök egyedülálló készletét is haszonnal alkalmazhatja, ezek a tej
minőségét, valamint a takarmány/tej átalakulási arányt kísérik figyelemmel, az egyes
szarvasmarhák és az egész állomány szintjén.
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Lely Astronaut A4

Kulcs a

tehén

Kimondottan tartózkodtunk attól, hogy magukat a fejési
műveleteket automatizáljuk; ehelyett a szarvasmarha köré
szerveztük a koncepciót, és azt biztosítottuk, hogy a tehenek egy
alacsony küszöbbel rendelkező rendszerben kedveljék,
ha megfejik őket. Ezt a stratégiát segíti a valóban egyedülálló
robotkar, valamint az I-ﬂow koncepció, amely szerint a
fejőállásba való bejutás és annak elhagyása egyszerű.

Optimális körülmények a lehető legkevesebb
akadállyal
Az automatikus fejés sokféle módon különbözik a hagyományos fejéstől. Az egyik
fő különbség, hogy a szarvasmarhák fejése jobban alkalmazkodik természetes
viselkedésükhöz. Ennek előnyeit maximalizálandó lehetőségeket keresünk olyan
környezet kialakítására, amelyben a szarvasmarhák fejése optimális körülmények
között történhet, a lehető legkevesebb akadállyal.

A legjobb fejőállás-látogatási magatartás
A Lely Astronaut A4 fejőállás fő, forradalmi jellemzője az I-flownak nevezett átmenő
konstrukció. Ennek köszönhetően a szarvasmarha egyenesen megy az egységbe és
abból ki, anélkül, hogy fordulnia kellene. Ez megkönnyíti számára a műveletet, ami
rövidíti a tanulási ciklust, növeli az átbocsátóképességet, és ennek
eredményeképpen a robot kapacitását.

NAPONTA 150 KG-MAL NŐ A TERMELÉS
Ahhoz, hogy tiszta képet kapjunk, a LelyAstronaut
teljesítményértékelő elemzést végzett néhány ezer I-flow

+ 4%
KAPACITÁS

NINCS I-FLOW
(I-ÁRAMLÁS)

I-FLOW
(I-ÁRAMLÁS)

robottal és több ezer régebbi, nem az I-flow koncepcióval
működő robottal. A legmeglepőbb következtetés, hogy a
fejőállásban töltött idő egy szarvasmarha beállásra vetítve

„Egy tehenet mindig oda kellett
vinnünk a robothoz.
Most pedig – mivel az
Astronaut A4 robot bejárata
nyitottabb – még ez a tehén is
rendszeresen, önként felkeresi
a fejőállást.
Még túl gyakran is jön!”

csaknem 4%-kal csökkent. A rövidebb feldolgozási
időnek közvetlen hatása van a fejőrobot kapacitására. Egy
gazdaságban, amelyben százhúsz szarvasmarha van, ez
napi százötven kg többlet termelési kapacitást jelent.

Lyndon Williams, Wales, Egyesült Királyság
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Lely Astronaut A4
A LELY ASTRONAUT ROBOTKAR TÍZ
ELŐNYÖS TULAJDONSÁGA
1. Felépítése megfelel a tehénnek.
2. A kar biztonságosan befogadja a fejőkelyheket.
3. Hatékonyabb tisztítás és serkentés.
4. Gyorsabban azonosítja a tőgyet.

A Lely Astronaut

közel

robotkar –
a művelethez

5. A fejés a dinamikus pulzálással testreszabott.
6. Kevesebb a karmozgás: pihentető a fejés.
7. A tejminőség pontos mérése közel a művelethez.
8.	 A talajra nem kerülhet fejőkehely.
9.	
A kevesebb mozdulat energia megtakarítását
jelenti.
10.	Strapabíró felépítés és tartós anyagok.

A Lely Astronaut kar jól bevált egyedülálló koncepció; a kar a szarvasmarha alatt marad, és vezérli az
egész fejési folyamatot. Csaknem valamennyi szenzor a karban van elhelyezve, a méréseket a tőgy
közelében végzik, ezért azok a legpontosabbak.

Gyors csatlakoztatás, nincs
szükségtelen mozdulat
A robot kapacitásának döntő tényezője a kapcsolódási
sebesség és a kapcsolódás pontossága. Tőgybimbófelismerési rendszerünkben (Teat Detection System, TDS)
három szintű pásztázási technológia biztosítja a bimbók
gyors és pontos felismerését. Ez a technológia a
szükségtelen karmozgásokat is kiküszöböli, a szarvasmarhát
kíméletesebben kezeli, és minden típusú tőgy esetében
lehetővé teszi a lehető leggyorsabb csatlakozást.

Tartós konstrukció
A kar nagy ellenálló-képessége és pneumatikus vezérlése
biztosítja, hogy még ha a tehén rááll, akkor sem
károsodik semelyik része.
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Lely Astronaut A4

Innovációk, amelyek valóban

kiﬁzetődnek
Rugalmasság a tehénistálló
felépítésében
A központi egység a Lely Astronaut A4 fejőrobot
rendszer felépítésének alapvető részét képezi. Legfeljebb
két szarvasmarha ellátására alkalmas központi
vákuummal és tisztító rendszerrel rendelkezik. A központi
egység zárt, és a két fejőállás távolsága maximum
harminc méter lehet.

Testreszabott fejés
A Lely MQC tejminőség-ellenőrző rendszertől jövő
információk segítségével a Lely 4Effect Pulsator
dinamikus pulzálást biztosít negyedéves szinten. Ez
biztosítja, hogy a szarvasmarhák valóban egyedi
bánásmódban részesüljenek, vagyis testreszabott fejés
valósuljon meg.

I-flow a gyors áthaladás érdekében

Szabadság és a tőgybimbó gyors
felismerése
A jó fejőállás-látogatási viselkedés bizonyítja, hogy a
tehenek szívesen keresik fel a Lely Astronaut fejőrobotot.
Az egyik meghatározó tényező az eljárás sikerességében

Az I-flow koncepciónak köszönhetően a szarvasmarha
egyenesen megy az egységbe és abból ki, anélkül, hogy
fordulnia kellene. Ez megkönnyíti a szarvasmarha
számára a műveletet, ami rövidíti a tanulási ciklust, és
növeli az átbocsátóképességet.

a fejés közben a szarvasmarhák rendelkezésére álló tér.
A három oldalon nyitott fejőállásban semmilyen módon
nincs korlátozva a szarvasmarha. A tehén mozgását 3D
kamera kíséri figyelemmel, aminek eredménye a gyors
felismerést, csatlakoztatást és újracsatlakoztatást
biztosító tökéletes karhelyzet.

JOBB TISZTÍTÁS ÉS SERKENTÉS KEFÉVEL
Kutatások bizonyították, hogy az egyedülálló,
ellenirányban forgó kefék – a kar pontos mozgásaival
együtt – legalább 40%-kal hatásosabb tisztítást és
serkentést garantálnak a hagyományos elrendezésekhez
képest.

„Végül a Lely termékét választottuk
a robotkar egyszerűsége miatt,
például a fejőkelyheken lévő zsinór
megakadályozza, hogy azok a
padlóra essenek.”

+ 40%
TISZTÍTÁS ÉS SERKENTÉS

Jens Jensen, Dánia
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Lely Astronaut A4

Együtt

gondoskodunk
a tejről

A TEJ SZÁLLÍTÁSÁNAK KÍMÉLETES MÓDJA
A tartályba való továbbítás sűrített levegővel történik
anélkül, hogy forgó terelőlapátok károsítanák a tejet.

Legyen szó a szenzorokról, arról az innovatív és egyedülállóan kímélő módról, ahogyan a tejet
kezeljük, vagy a tőgy tisztítási módjáról, folyamatosan keressük a legmagasabb minőségű tej
előállításának a legjobb módját. Egyedi Lely tejminőség-ellenőrző rendszerünk (Milk Quality
Control system, MQC) lehetővé teszi, hogy csak első osztályú tejet szállítson.

Tejminőség-ellenőrző eszközök
egyedülálló készlete

Hatékony tőgygyulladás-figyelés
minden fejésnél

A Lely MQC (tejminőség-ellenőrzés) a robot karjának

A tőgygyulladás megelőzése megvédi a tejtermelés

belsejében található, közvetlenül a tőgy mellett. Fejés

csökkenésétől, az orvosi és munkaköltségek által okozott

közben a tejet folyamatosan ellenőrzik

nagy jövedelemkieséstől. A tőgy egészségének követése

tőgynegyedenként. Ezáltal a tőgygyulladásra, zsír-,

szempontjából nagy jelentősége van az (opcionális)

fehérje- és laktóztartalomra vonatkozó életfontosságú

MQC C szomatikus sejtszámmérésnek. Az integrált

információkhoz jut a tejminőség és a szarvasmarhák

rendszer igen hatékonyan, minden fejésnél és tehénnél

egészsége kezeléséhez, lehetővé téve a gyors reagálást,

monitorozza az SCC értéket. Riasztó eltérések esetén

és optimális tejminőség elérését.

figyelmeztetést és jelentést kap. Ezzel állandóan

Legjobb tisztítás kefével

A FEJŐKELYHEKET A FEJÉSEK KÖZÖTT
GŐZZEL TISZTÍTJÁK
A robot Lelywash elnevezésű tisztítórendszere a nap
folyamán különböző típusú tisztításokat végez. Az
opcionális Lely Pura tisztítórendszer közvetlenül tisztítja a
fejőkelyheket forró gőzzel, majd röviden leöblíti azokat
sima vízzel.

felügyelheti a csorda minden egyes szarvasmarhája
tőgyének egészségét, a legkisebb költséggel.

A kefe ténylegesen eltávolítja a rászáradt piszkot és a
trágyát is. Ez az egyetlen tisztítási rendszer, amely a
bimbó fejőkehellyel érintkező részét és a tőgy bimbóhoz
közeli alsó részét egyaránt megtisztítja. Minden egyes
tehén megtisztítása után az egész rendszer alapos
fertőtlenítése következik, megelőzve a
keresztszennyeződést.

„Az MQC-C nélkül az egész
robotot elviheti, mert anélkül már
nem tudnék dolgozni!”

Wyn Evans, Wales, Egyesült Királyság
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Lely Astronaut A4

kontroll,

Több
több szabadság
Irányítsa tejgazdaságát Lely T4C
berendezéssel

A jövő az információk
összekapcsolása

Akár a tehénistállóban van, akár az irodában, a mezőn vagy

A Lely berendezések közötti adatcsere új összefüggésekkel

otthon, a Lely T4C (Time for Cows) felügyeleti rendszer

javíthatja gazdálkodása működését. Ha a tejhozamot

segítségével kézben tarthatja tejgazdaságát. Ez a rendszer

összefüggésbe hozza a Lely Vector automatikus

pontosan tudja, mi folyik a istállóban, egyidejűleg könyvtár,

adagolórendszer által adagolt takarmánnyal, a T4C

operációs rendszer, gulyás, személyi asszisztens és oktató.

állandóan megmondja, milyen hatékonysággal hasznosul

Bonyolultnak hangzik? Ellenkezőleg, ez a gazdálkodási

a takarmány.

rendszer valójában nagyon könnyen használható!

A Lely T4C elkötelezett az Ön
sikere mellett
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A következő lépés a dinamikus
közelítés
A farmgazdálkodás következő lépése dinamikus

Több mint húsz éves tapasztalat alapján kifejleszthettük az

szarvasmarhakép kialakítása. Ez már nem arról szól, hogy

egyetlen automatikus fejésre szolgáló farmgazdálkodási

melyik tehén termeli a legtöbb tejet, inkább a legjobb

rendszert. Lely T4C. A rendszer összegyűjti és rögzíti a

gazdasági eredmény eléréséről. Az opcionális DLM modul

Lely Astronaut robotok számos szenzora által szolgáltatott

a tejtermelést összekapcsolja a tej és a takarmány árával.

adatokat. Csak egyértelmű és használható információkat

A modul minden szarvasmarha esetében automatikusan

elemez és ilyen információkat ad, amelyek segítik, hogy

kiszámítja a koncentrátumok mennyiségének optimumát,

könnyebben és gyorsabban hozza meg stratégiai és

valamint a fejések közötti optimális időtartamot. Az

működéssel kapcsolatos döntéseit.

állandó monitorozás javítja a költség-haszon arányt.

A T4C csatlakoztatja és irányítja a
Lely berendezést

Oszd meg, hogy javíthassanak;
ellenőrizd mások teljesítményét!

A Lely T4C irányítási rendszer valamennyi Lely berendezést

Ha valóban látni szeretné a javítási lehetőségeket,

összekapcsolja, amelyek összegyűjtik vagy felhasználják

megoszthatja saját eredményeit más Astronaut

az információkat. Ez valóban egyszerűen működik. Ha

felhasználókkal. A T4C rendszerrel természetesen már

például kombinálja a fejőrobotot a legeltetéssel, a Lely

jó áttekintést ad saját eredményeiről, azonban annak

Grazeway választó doboz először ellenőrzi, hogy egy tehén

megismerése, hogyan teljesítik mások ugyanazokat

elhagyhatja-e az istállót. Ha a tehenet nemrégen fejték, a

a feladatokat, új összefüggésekre világíthat rá a saját

T4C rendszer engedélyezi a legelőre nyíló kapu kinyitását.

gazdaságával kapcsolatban.
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LELY T4C – MODERN FARMGAZDÁLKODÁS
A KÖNNYŰ ÚT

Összekapcsolt
Lely Astronaut
automatikus fejési rendszer

A Lely Vector
automatikus etetőrendszer

berendezés
Lely Cosmix
etető

Lely Grazeway
választó doboz
Lely Calm
automata borjúetető

Lely Qwes: az egészség és a
szaporodás monitorozása
Egyedülálló, nyakba akasztott azonosító
és aktivitásérzékelő határozza meg az
egészségügyi problémákat és a hőmérséklet
emelkedését a legkorábbi fázisban.

T4C kommunikációs eszközök
• T4C irodai PC.
• T4C robot vezérlőpanel
(Menedzser modell).
• T4C InHerd telefon/tablet.

Benchmark
A Lely T4C teljesítményértékelés

Elemzett információ
• A tehén egészsége.

különböző részein folytatott hasonló

• Tejtermelés.

farmgazdálkodások adatai.

• A tej minősége.
• A tehén aktivitása.
22

segítségével összevethetők a világ

Információk a Lely Astronaut berendezéstől
• A tej színe (negyedévenként).
• A tej zsír, ill. fehérjetartalma.
• A tej laktóztartalma.
• A tej vezetőképessége (tőgynegyedenként).
• Tejhőmérséklet.
• Szomatikus sejtszám kategória
tehenenként.
• A tehén tömege.
• Tejtermelés.
• Takarmányfogyasztás.
• Nyugalmi takarmányozás.
• Fejési idő/Fejési holtidő.
• (Max.) fejési sebesség.
• Fejések száma.
• Elutasítások száma.

Információ a Lely Qwes-től
• A tehén kérődzési ideje (perc).
• A tehén aktivitása.
Információ a Lely Cosmix-tól
• Takarmányfogyasztás.
• Nyugalmi takarmányozás.
Információ a Lely Vector-tól
• Abrak takarmány csoportonként.
• Takarmányozás hatékonysága.

Információ a Lely Grazeway-től
• A tehén a legutolsó fejés óta eltelt idő
alapján adott helyekre kerül.
• A tehén az ügyfél igényei és a gazdaság
felépítése alapján adott helyekre kerül.
Információ a Lely Calm-ról
• Tejfogyasztás.
• Tömeg.
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RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ T4C HELYSZÍNI
ESZKÖZÖK

Az irodától a

FarmSetup

tehéncsordáig

Hisszük, hogy a gazdálkodóknak idejük nagyobbik részében szarvasmarha-állományukkal
kell foglalkozniuk, gondoskodva teheneikről. A gazdálkodás nem irodai feladat; ezért a
Lely T4C berendezés ugyanazon rendszer alapján két felhasználói felületet biztosít. A PC
verzió segítségével stratégiai döntésekhez nagy képernyőn kényelmesen áttekinthető az
egész gazdaság. A mobil InHerd (helyszíni) verzió működés közben mutatja be a stratégiai
információkat, valamennyi adatot, amelyeket ismernie kell, ez biztosítja azokat az eszközöket,
amelyekkel ellenőrizhet, cselekedhet és javíthat. Mindenhol, bármikor.

Hozzon létre fiókokat és műszakokat
farmgazdasága számára.
Today
Ellenőrizze, melyek a ma elvégzendő
feladatok.
HowTo
Ellenőrizze, hogyan kell elvégezni egy
feladatot.
SystemToday
Ellenőrizze, milyen megelőző karbantartási
feladatokat kell elvégezni Lely berendezésein
ma.
Cow
Ellenőrizze az egyes tehenekre vonatkozó

Ellenőrzés, cselekvés, javítás... kész!

információkat és állítsa be a megfelelő
teendőket.

A Lely T4C InHerd hordozható készülékére szánt eszközök
kombinációja. A T4C InHerd segítségével ellenőrizheti,

FarmNotes

melyik ponton szükséges a leginkább az odafigyelése:

Kommunikáljon gyorsan és hatékonyan

„irányítás kivétellel” (management by exception).

gazdaságának többi InHerd felhasználójával.

Ez a közelítés segíti, hogy pontosan cselekedjen, azt
gyakoroltatja, hogy a megfelelő dolgot tegye a megfelelő

Signals

időben és a megfelelő helyen. Segíti Önt, hogy javítsa

Tudja, amikor egy robot befejezte a fejést.

eredményeit azáltal, hogy alaposabb betekintést nyújt
saját teljesítményébe. Ennek az eredménye hatékonyabb
munkafolyamat és több nyugalom.

Hatékonyabb munkafolyamat
Gazdálkodók számára a ’teljes munkaidő’ nem azt

„A Lely T4C rendszernek köszönhetően
megváltoztattam napi rutinjaimat, és ettől
a munkám hatékonyabbá vált.”

FarmBeats
Ellenőrizze szarvasmarha-állománya és
fejőrobotjai teljesítményét.

jelenti, hogy kilenctől ötig. Ezért van az, hogy a
Lely T4C nem zavarja őket lényegtelen információkkal.
Köszönhetően annak, hogy sok korábbi tapasztalatunk
van a fejés automatizálásában, megtanultuk, milyen
információkra van szükség, azt mikor és hogyan kell
biztosítani. A Lely T4C által megjelenített információk
a „jó tudni” állapottól az „ismerni kell” információkig
fejlődött. Ily módon pontosan tudja, mit kell megtenni,
következésképpen több ideje jut olyan dolgokra,
amelyeket „jó dolog megtenni”. Élvezze!
Geeske van de Streek, Hollandia
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DOLGOZZON OKOSABBAN!
Jól ismert, hogy átlagosan a csorda 20%-a igényli a
rendelkezésre álló munkaerő 80%-át. Ezért nem árt tudni,
hogy a csorda kezeléséhez tehenenként és fejésenként
tíz érintésnél többre nincs szükség. Ennek eléréséhez
nélkülözhetetlen az istálló intelligens beosztása és
odafigyelés az útvonalakra, az elválasztásra és kezelésre.
Ha az Astronaut fejőrobot köré logikus munkafolyamatot
hoz létre, az eredmény több mint egyszerű fejés.

Leszárítás

Védőoltás

Paták 1.
trimmelése

Paták 2.
trimmelése

Borjazás

Vemhességellenőrzés

Tehénistálló
konstrukcióink tökéletesen

kiegyensúlyozott

Friss

2. nevelés

Első fejés

1. nevelés

„A gazdaság nagy
termelékenységének egyik oka a
fegyelem és a rutin, ezek a sikeres
fargazdálkodás kulcstényezői.”

tejtermelő rendszerek
A Lely több mint két évtizede foglalkozik a fejőrobotokkal és az automatizált tejgazdálkodással,

Munkafolyamatok automatikus
fejéshez

és kiterjedt tapasztalatai vannak a tehénistállók felépítésével kapcsolatban. Az automatizált

Munkafolyamataink, amelyeket speciálisan fejőrobotokhoz

fejés és a napi irányítás felé történő elmozdulás megkönnyíti a gazdálkodó életét, és jobb a
teheneknek is.
Új építés azt a lehetőséget nyújtja, hogy az istállót teljesen hozzáigazítsák az irányítás és az
állomány igényeihez. A Lely támogatást nyújt a tehénistálló kialakításában a tervezés és az
építés során.
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fejlesztettünk ki, biztosítják az Ön és alkalmazottai
Alberto Beunza, Spanyolország

számára a szükséges eszközöket. A tehénistálló
intelligens kialakítása, valamint jól átgondolt rutinok és
fegyelmezettség nagy különbséget jelenthetnek a munka
hatékonyságában.
Folyamat

Feladatok

Munka

Rutinok
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Megállapodás a vásárlás
részleteiről

Tanács a tehénistálló
elrendezéséhez

Képzés az automatizált
farmgazdálkodáshoz

A T4C berendezés előkészítése

Ellenőrzés: felépítés
és logisztikai terv

Takarmányozási és szarvasmarha
gondozási tanácsok

Kezdeti érdeklődéstől

sikeres

„Alapvető, hogy az átmeneti időszakban
szakemberek álljanak rendelkezésre, akik
biztosítják, hogy a dolgok simán mennek,
és azonnal segítséget nyújtanak Önnek,
amint segítségre van szüksége.
A Lely ebből a szempontból kiváló
megoldásokat biztosít.”

a
fejőrobotig

Egy sikeres tejgazdaságnak fontos tényezőkre kell összpontosítania, ilyenek
a takarmánygazdálkodás, az állatállomány gondozása, a tenyésztés felügyelete, valamint
törődés az emberekkel. A megválaszolandó kérdések például:
Milyen az optimális útvonalvezetés az istállóban?
Hogyan kell betakarítani és tárolni a terményeket?
Milyen készségekre van szüksége a menedzsmentnek és az alkalmazottaknak?

Tobias Wagner, Németország

Az ezen az oldalon látható idősor mutatja egy sikeres kezdő vállalkozás ideális lépéseit.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ellenőrzés: leszállított
termékek és képzés

Fejés megkezdése

Képzés a T4C berendezés
használatához és kezeléséhez

Támogatás és tanács a
távolból

A megelégedettségi szint
ellenőrzése

Elemzés és tanácsok
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A tejgazdaság a

küldetésünk
Miután mi is gazdaságból jöttünk, tudjuk, milyen korán reggel felkelni. Tudjuk, milyen az: kora
reggeltől késő estig órákat tölteni a tehénistállóban, hogy biztosítsuk az állatállomány
optimális gondozását. Mi értjük, hogyan dolgozik Ön, és miért. Eldöntöttük, hogy az
automatikus fejést az Ön gazdaságában is sikerre visszük!

Csavarokon és programokon túl
Szakértő tanácsadóinknak aktív tapasztalataik
vannak, ők készen állnak állatállománya
teljesítményének optimalizálására, és biztosíthatják,
hogy termékei és szolgáltatásai optimális hasznot
hajtsanak az Ön számára. Innovációra irányuló
szenvedélyünk nem áll meg termékeink műszaki
jellemzőinél, messze tovább mutat, kiterjed
tejgazdasága valamennyi gyakorlati és gazdálkodási
szempontjára.

Lely Center koncepció – célzott
és kiképzett
A Lely csoport kifejlesztette a Lely Center
koncepcióját, hogy a Lely termékek számára a
világ minden táján helyi professzionális értékesítést
és ügyfélszolgálatot biztosítson. Biztosítjuk,
hogy minden szervizmérnökünk naprakész a
legújabb műszaki fejlemények terén; évente
képzésben részesülnek és tesztelik tényleges
tudásukat, mindezt a Lely Akadémia keretén belül.
Természetesen a rendelkezésére állnak a hét minden
napján, 24 órán keresztül.

„A termék minőségét a mögötte álló
emberek szavatolják. Ők készek segíteni
Önnek, és ilyenek a Lely szakemberei is.
Az emberek kérdezték, hogy nehéz
döntés volt-e a rendszerben alkalmazott
robot típusának kiválasztása. Számunkra
nem volt az, mert láttuk a Lely robotok
iránti elkötelezettségét.”

Steve and Lori Dockendorf, USA
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A legalacsonyabb
költségű tulajdonosi
konstrukciót ajánljuk.
Tudatában vagyunk a ténynek, hogy a Lely Astronaut fejőrobot kezdetben nem kis
tőkebefektetés; azonban ne csak ezt az oldalát nézze. Nemcsak a kezdeti befektetés számít,
hanem az elkövetkező év valamennyi költsége is!
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Bizonyított tartósság

Megbízható konstrukció

Első osztályú anyagokat használunk fel, és a mozgó

Nyilvánvaló, hogy a Lely technológia konstrukciójának

alkatrészek száma a lehető legkevesebb, ezáltal hosszú

és alkotórészeinek folyamatos fejlesztése az egész

élettartamot és jelentős megtérülési értéket tudunk

évben megbízható üzemelést szolgálja. A robot egyes

garantálni. A Lely Astronaut robotok első húsz éve alapján

kulcskomponenseire, mint pl. a vákuumszivattyú és a

levonható az a következtetés, hogy – pénzügyi nyelven

lézer, ötéves garancia vonatkozik. A robot keretére tíz év

szólva – a robotok tizenöt év alatt amortizálódnak.

garanciát adunk.

A legalacsonyabb szerviz
költségek.
Az Astronaut fejőrobot rendszer évente mindössze
legfeljebb négy karbantartási hívást igényel. A rendszer
moduláris felépítése miatt szervizelése egyszerű. Ami
egyedülálló a tejtermelő ágazatban: fejésszám alapján
lehet szervizszerződést kötni, és opcionálisan teljes körű
szervizszerződés is köthető, amelyben valóban minden
benne van!

Kisebb vízfelhasználás
Tekintettel arra, hogy nincs szükség a padló tisztítására,
mivel a fejőkelyhek nem eshetnek le, és a tőgyek
tisztítása víz helyett kefével történik, a Lely Astronaut

„A Lely Astronaut berendezés
esetében a termelési költségek
(úgymint víz, szappan, elektromosság
és takarmány) hatásfoka kiváló.”

vízfogyasztása nagymértékben hatékony.

Kevesebb mozgás, kevesebb
energia
Az energiamegtakarítás alapja, hogy jelentősen kevesebb
mozdulatot igényel a fejőkelyhek csatlakoztatása és
levétele. Ezáltal válik az Astronaut karkoncepciója a
leginkább fenntarthatóvá. Ezentúl, a Lely sok energiát
takarít meg azzal, hogy a tehénistállóban egyetlen
pneumatikus rendszer szolgálja ki a fejőrobotokat és a

Jean-Philippe Côté, Kanada

kapcsolódó berendezést, mint például kiválasztó kapukat.
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Lely Finance –

megbízható,

biztonságos és rugalmas
Jól informált ipari szakemberek készek megadni Önnek a szükséges pénzügyi termékeket
és szolgáltatásokat, amelyek megfelelnek üzleti céljainak és biztosítják versenyképességét.
A Lely Finance azt ajánlja Önnek, hogy megszerezheti a leginnovatívabb tejgazdasági
berendezést olyan pénzügyi megoldással, amely igazodik tejgazdasága szerkezetéhez.

Rugalmas finanszírozás

Kulcs előnyök

A Lely Finance az üzemi és cash-flow igényeihez igazodó

• Alacsony havi kifizetések.

finanszírozási és lízingelési lehetőségek széles körét

• Adóügyi előnyök.

ajánlja. A vásárlás helyén megszervezheti a finanszírozást;

• Költségvetésen kívüli finanszírozás.

ennek alapja pénzügyi szakembereink megbízható és

• Mindig a legújabb technológia választása.

biztonságos tanácsadása.

• 100% finanszírozás.

Pénzügyi lízing

• Tőkemegőrzés.
• Rögzített befizetések.

Ha saját tulajdonú Lely berendezést szeretne, de a

• Hitelmegőrzés.

befektetést hosszabb időszakra akarja kinyújtani,

• Rugalmasság.

válasszon pénzügyi lízinget. A szerződés lejártával a

• Megvásárlási és megújítási lehetőségek.

tejgazdasági berendezés teljesen a tulajdonába kerül.

Működési lízing
Ha jelentős cash-flow megtakarítást keres, ha nem
érdekli a Lely berendezés tulajdonlása, és a legújabb
technológiát akarja megkapni, válassza a működési
lízinget. A szerződés lejártával választhat, hogy megújítja
azt és az elérhető legújabb modellre vált, kiterjeszti a
meglévő szerződést vagy megvásárolja az eddig használt
berendezést.

„Ezzel a pénzügyi lízing konstrukcióval
a következő tíz évre előre pontosan
tudom, mekkora a havi visszafizetendő
összeg. A kamatok fixek, és nem kell
aggódnom az áringadozások miatt.”

LELY TAURUS, EGY VONZÓ ALTERNATÍVA
A Lely Taurus Certified használt Astronaut
fejőrobotjainak ismertek az előzményei, feljavíthatóak
FELÚJÍTOTT

SOK ÉVRE KÉSZ

TANÚSÍTOTT

GARANCIA

az új tulajdonos kívánsága szerint, és még sok évig
használhatóak fejésre. Ezek teljesen ellenőrzött,
alaposan tesztelt berendezések, amelyekre egyéves
garancia jár.
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Sander Bouma, Hollandia
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5

6

A modern gazdálkodás
részére végzett

tökéletesítő
intézkedéseink

7

8

választéka
1

1.	A Lely Vector automatikus etetőrendszer.

6.	Lely kezelődoboz.

2.	Lely Juno automatikus.

7.	Lely Grazeway választó doboz.

takarmányvisszatoló.

9.	Lely Commodus fülke.

4.	Lely Discovery istállótakarító.

10.	Lely Walkway automatikus lábfürdő.

5.	Lely L4C – Light for Cows (Fény a

11.	Lely Luna tehénkefe.

teheneknek).
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8.	Lely Calm automata borjúetető.

3.	Lely Cosmix etetőállomás.

12.	 Lel Harvesting betakarító berendezés.

3

9

4

11

10

12
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Lely Astronaut A4

Önnek
és gazdaságának?
Mi a fontos

Mi a Lelynél tudjuk, hogy nincs két egyforma tejtermelő gazdaság.
Gazdasága egyedi, akárcsak Ön és céljai. Jóllehet egy modern tejtermelő
gazdaság üzemeltetése összetett feladat, mégis a lényeg, hogy legyen
elég tej.
Gondolja át, hogy hogyan működik az Ön gazdasága. Képzelje el, mikor
működne gazdasága tökéletes hatékonysággal. A Lely Astronaut immár
személyre szabható, hogy segítse Önt céljai elérésében.

Tegye precízzé
a szaporítást

Ismerje
teheneit

SZAPORÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

A gazdaság fenntartásának
alapja a megfelelő szaporulat.
Figyeljen oda a tehenek

Biztosítsa a tőgyek
egészségességét

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
LEHETŐSÉGEK

TŐGYFELÜGYELETI LEHETŐSÉGEK

Jó minőségű tejet csak az egészséges

Gondoskodjon legértékesebb

tőgyek adnak. Ismerje meg a

tulajdonáról, a tehenekről.

tőggyel kapcsolatos egészségügyi

Ha a tehenek egészségesek,

megtermékenyítésére. Tegye

tudnivalókat, hogy időben

azzal időt és pénzt spórolhat

precízzé a szaporítást: tudja,
hogy mikor ivarzanak a tehenek
és inszeminálja őket a megfelelő
pillanatban. Ezáltal megnő a

cselekedhessen. Vegye elejét a

meg, plusz nagyobb lesz a
tejhozam. A speciális érzékelők
és az egyszerűen értelmezhető
információk révén biztosíthatja

termékenységi ráta, amivel

tehenei egészségét. Ez pedig

rengeteg időt megspórolhat.

nagyobb bevételt eredményez.

keresztfertőzéseknek és szüntesse
meg a baktériumos fertőzéseket
minden egyes fejés előtt. Biztosítsa
a tőgyek egészségét a költségek
csökkentése érdekében.

Fokozza
a tejhozamot

Növelje az etetés
hatékonyságát

A TEJHOZAM NÖVELÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI

A termelési kapacitás
maximalizálásához optimális
kapcsolat szükséges a
tőgykapacitás, a rendelkezésre
álló adatok és a berendezések
között. Mindezeket pedig proﬁ
gazdaságmenedzselés egészíti ki.
Fokozza 10-15%-kal a robotok
kapacitását és optimalizálja az

ETETÉSI LEHETŐSÉGEK

LEGELTETÉSI LEHETŐSÉGEK

A tejgazdaságokban a

A legeltetés a tehenek táplálásá-

takarmányozás teszi ki a

nak legtermészetesebb módja. A

költségek nagy részét. Ezért

legelés jótékony hatással van a te-

fontos, hogy minden tehén

henek egészségügyi állapotára és

pontosan annyi takarmányt

jólétére. Hagyja, hogy a tehenek

kapjon, amennyire szüksége

boldogan legeljenek a mezőkön,

van. Gondoskodjon az adagok

miközben a tejtermelést maximá-

pontos meghatározásáról – akár

lisan kézben tartja. A legeltetés

folyékony táplálékkal kombinálva.

társadalmilag is egyre nagyobb
elvárás, mivel az emberek fejében

állomány termelését a tejhozam

a tehenek úgy élnek mint mező-

növelése érdekében.
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Mennyire fontos Önnek a szaporítás

Mennyire fontos Önnek a tehén
egészsége

Mennyire fontos Önnek a
tőgyfelügyelet

< nem fontos

< nem fontos

< nem fontos

fontos >

fontos >

fontos >

Javítsa legeltetési
stratégiáját

kön legelő jószágok.

Mennyire fontos Önnek a tejhozam

Mennyire fontos Önnek az etetés

Mennyire fontos Önnek a
legeltetés

< nem fontos

< nem fontos

< nem fontos

fontos >

fontos >

fo n to s >
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Farmgazdálkodás szenvedélyesen
A Lely már régóta és alaposan felismerte a mai kor gazdálkodóinak szükségleteit. Termékeink kifejlesztésénél
a szarvasmarha a kiindulási pont. Azért teszünk erőfeszítéseket, hogy a szarvasmarha kiemelkedően
teljesítsen, és ebben az értelemben a gazdálkodóknak és az alvállalkozóknak egy sor terméket szállítunk: a
takarmány leszedésétől a takarmányozásig, az állattartás, a gondozás, a fejés és az energiaforrások területén.
Ezen túl különleges ismeretekkel és tapasztalatokkal büszkélkedhetünk, segítve a gazdálkodóknak, hogy
berendezésükből a legjobbat hozzák ki. A teljes farmgazdálkodási ciklusra (a legelőtől a terített asztalig)
kiterjedő alapos tudásunk egyedülálló a mezőgazdasági vállalkozások terén.
Elköteleztek vagyunk egy fenntartható, jövedelmező és élvezhető gazdálkodás jövője iránt.

A Lely törődik a környezettel.

Az Ön Lely forgalmazója.

A Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner,
Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE,
Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway és Welger a Lely Csoport bejegyzett védjegyei. A Lely fenntartja a
védjegyeivel kapcsolatos összes jogot. A Lely tulajdonában lévő bármely védjegy jogosulatlan használata, vagy egy olyan védjegy bármilyen
jellegű használata, amely megtévesztően hasonlít a Lely tulajdonában lévő egyik védjegyhez vagy valószínűleg összetéveszthető azzal, a
Lely kizárólagos tulajdonjogainak megsértését jelenti. Minden jog fenntartva. Az ebben a kiadványban szereplő információk célja csupán
LHQ.B06416.HU.A

a tájékoztatás, azok nem képeznek értékesítési ajánlatot. Lehetséges, hogy egyes termékek bizonyos országokban nem kaphatóak, illetve
a leszállított termékek különbözhetnek a képeken szereplőktől. A jelen közlemény semelyik része nem másolható vagy tehető közzé
nyomtatásban, fénymásolatban, mikrofilmen vagy bármiféle más eljárással a Lely Holding S.à r.l. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
Jóllehet a jelen közlemény tartalmát a lehetséges legnagyobb gondossággal gyűjtöttük össze, a Lely nem vállalhatja a felelősséget a jelen
közleményben lévő hibák vagy hiányosságok következményeiért.

www.lely.com

Live Life Lely

