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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, Viseo, Vector, Voyager, Walkway ir Welger yra registruotieji Lely Group prekių ženklai. Išimtinė teisė į jų naudojimą priklauso Lely
Group bendrovėms. Visos teisės saugomos. Šiame leidinyje esanti informacija pateikiama tik informaciniais tikslais ir nėra pirkimo pasiūlymas. Tam
tikrų produktų atskirose šalyse gali nepavykti įsigyti. Tiekiami produktai gali skirtis nuo vaizduojamųjų iliustracijose. Jokia šio leidinio dalis negali
būti kopijuojama arba publikuojama spausdinimo, kopijavimo, mikrofilmavimo ar bet kokiu kitu būdu be išankstinio raštiško Lely Holding S.à r.l.
leidimo. Nors šio leidinio turinys buvo sudarytas itin atidžiai, Lely negali prisiimti atsakomybės už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl šiame leidinyje
galimų klaidų ar praleistos informacijos.
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Paruoškite savo verslą
Būdamas žemės ūkio verslininku, Jūs kiekvieną dieną susiduriate su iššūkiais. Per ateinančius
dešimtmečius žemės ūkio laukia dideli iššūkiai, nes dėl sparčiai augančio gyventojų skaičiaus reikės
daugiau maisto, o maistą reikės tiekti vis konkurencingesnėmis kainomis. Visa tai reikia pasiekti
nuosekliai perpus sumažinant anglies dioksido emisiją.
„Lely“ darbuotojai stengiasi sukurti technologijas, kurios padės Jums sėkmingai judėti pirmyn, ir siūlo
Jums gaminių asortimentą nuo pašarų derliaus nuėmimo mašinų iki melžimo, šėrimo ir tvarto technikos.
Visų mūsų gaminių kūrimas prasideda nuo karvės, todėl šie gaminiai padės Jums sėkmingai padidinti darbų
apimtis ir nepakenkti gyvulių gerovei. Be to, bendradarbiaudami su „Lely“, Jūs galėsite pajusti ypatingą
pieno kokybės, šėrimo ir melžimo santykio bei kiekvienos karvės vadybos įrankių naudą.
Žemės ūkio bendruomenę atspindi verslininkai, kurie suvokia, kad verslą reikės perduoti ateities kartoms.
„Lely“ darbuotojai mąsto taip pat. Mes nuolat mokomės ir tobuliname savo gaminius, kad Jūs galėtumėte
sėkmingai susidoroti su naujais iššūkiais.
Vystytis.
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ateičiai
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Nuosekli, pelninga ir maloni ūkininkavimo ateitis
Pažvelgę į savo istoriją, matome, kad kiekvieną dešimtmetį mes pristatydavome gaminį,
kuris pastebimai darė įtaką žemės ūkio darbo metodams savo srityje. Savo vizijoje
pabrėžiame didėjančią nuoseklaus ūkininkavimo svarbą ir nenustojame kurti gaminių,
kurie pagerintų mūsų klientų finansinę ir socialinę gerovę.
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Ką reiškia mūsų vizija?

išlaidas ateityje! Per visą gaminio kūrimo procesą,

Nuoseklumas – aplinkos išsaugojimas ateities

didžiausias mūsų dėmesys skiriamas patikimumui

kartoms. Tai reiškia, kad įmonė dirba atsakingai,

ir ilgaamžiškumui, todėl mes galime pasiūlyti Jums

viską daro atsižvelgdama į gyvulį ir žmogų, kuria

didžiausią pardavimo vertę, užtikrinti mažiausias

ilgalaikius gaminius, taupo energijos išteklius

energijos ir vandens sąnaudas bei minimalius

ir padeda žemės ūkio sektoriui dirbti ir taupyti

priežiūros reikalavimus.

energiją.
Pelningumas – kuriame novatoriškus gaminius

Mes norime, kad Jūs mumis
pasitikėtumėte

ir koncepcijas, kurios gali pagerinti įprastus

Svarbiausias gamybos aspektas – kruopštus

ūkininkavimo metodus. Siekiame, kad mūsų

visų medžiagų kokybės patikrinimas. Be to,

klientų pelnas didėtų ir būtų nuoseklus. Tai darome

dauguma mūsų gaminių pagrindinių funkcijų

mažindami išlaidas ir siūlydami mažas eksploatacines

bus patikrintos gamykloje. Tinkamas gaminių

išlaidas bei didelį efektyvumą.

veikimas ir aptarnavimas yra tiek pat svarbūs,
kaip ir gaminių kūrimas bei tiksli gamyba. Todėl

Malonumas – mes kuriame patikimus, lengvai

„Lely“ daug investuoja į darbuotojų mokymus.

valdomus ir gerai suprojektuotus gaminius. Tvirtos

Sertifikuoti mūsų techninio aptarnavimo inžinieriai

mašinos rangovams ir pieno ūkininkams užtikrina

(vieninteliai melžimo sektoriuje) pasiruošę Jums

puikų produktyvumą ir visišką darbo malonumą.

padėti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Svarbiausia – karvė
Darbų automatizavimas nėra „Lely“ pagrindinis
tikslas. Mes stengiamės sukurti gerai apgalvotą

Be to, mes turime ūkio vadybos ekspertų, kurie
gali padėti Jums pasiekti geriausių rezultatų iš
turimos bandos.

tašką). Geras tokios strategijos pavyzdys – roboto

Laisvė džiaugtis socialiniu
gyvenimu

„Astronaut A4“ vadinamoji koncepcija „I-flow“, kuri

Motyvacija kuriant gaminius – palengvinti Jūsų

užtikrina, kad karvės galėtų lengvai įeiti ir išeiti.

kasdienį darbo krūvį ir pakylėti melžimo darbus į

koncepciją atsižvelgdami į karvę (t. y. atskaitos

Mes Jums galime pasiūlyti
mažiausias eksploatacines išlaidas

naują nuoseklumo, taupymo ir efektyvumo lygmenį,
taip pat gerbti gyvulių gerovę ir saugoti gamtą.
Mes suprantame, kad geresnės mašinos padidins

Planuodami investicijas, nesvarbu, ar tai būtų

produktyvumą ir žinome, kad perdavę įprastus

melžimo robotas, ar atsarginės dalys, galvokite ne

darbus patikimoms sistemoms, Jūs turėsite daugiau

tik apie pradinę investicijos kainą, bet ir apie visas

laiko džiaugtis gyvenimu.
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Melžimo įranga
Prieš 20 metų, 1992 metais, „Lely“ pristatė melžimo robotą „Lely Astronaut“. Šis
novatoriškas gaminys buvo pripažintas svarbiausiu XX-ojo amžiaus išradimu pieno
ūkiams. Nuo tada, pasitelkiant „Lely“ dirbančių specialistų specifines žinias ir mūsų
klientų atsiliepimus, mes nenustojame tobulinti savo gaminių. Rezultatas – įspūdingas
gaminių asortimentas. Visa mūsų melžimo technika sukurta padėti ūkininkui pagerinti
visus pagrindinius melžimo proceso veiksnius.
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LELY ASTRONAUT A4

Melžimo įranga

„Lely“ automatinė melžimo sistema „Astronaut A4“
Kaip ir visi kiti mūsų sukurti melžimo sprendimai, „Lely“ „Astronaut A4“ melžimo
robotas sukurtas galvojant apie karvę. 10 puslapis.

„Lely“ T4C – karvių vadybos sistema

LELY T4C

Ši išmanioji sistema leis Jums skirti daugiau laiko toms karvėms, kurioms to tikrai reikia.
16 puslapis.

„Lely“ „Grazeway“ selekciniai vartai

LELY GRAZEWAY

„Lely“ „Grazeway“ selekciniai vartai – paprasčiausias ir veiksmingiausias ganymo
sprendimas, kurį lengva sumontuoti. 20 puslapis.

„Lely“ pieno aušintuvas „Nautilus“

LELY NAUTILUS

Jokių kompromisų; šaldymo procesas pradedamas pirmajam pieno lašui įkritus į pieno
talpyklą. 22 puslapis.

Melžimo higiena – švaru viduje ir išorėje

MILKING HYGIENE

Didelė atsakomybė būti maisto tiekimo grandinės dalimi. „Lely“ sukūrė specialiai
melžimo įrangos valymui skirtų gaminių asortimentą. 26 puslapis.

Rūpestis – visapusiška tešmens priežiūra

CARING

Aukštos kokybės tešmens priežiūrai skirtų gaminių asortimentas sukurtas naudojant
daugelio metų patirtį. 30 puslapis.
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„Lely“ automatinė melžimo sistema
„Astronaut A4“ – natūralus melžimo būdas
Melžimas – įprastas kasdienis darbas, kurį reikia atlikti nuosekliai ir labai kokybiškai.
Turėdami „Lely“ „Astronaut“, Jūs jausitės taip, lyg būtumėte pasamdę geriausią ir
patikimiausią darbuotoją, kokį galite įsivaizduoti, kuris pasiruošęs dirbti daug metų po
24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
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Melžimo įranga

Nauda ūkininkui
„Lely“ robotui „Astronaut A4“ perėmus vieną iš pagrindinių darbų pieno
ūkyje – melžimą, dabar Jūs turėsite daugiau laiko mėgautis gyvenimu.
Jūs galėsite planuoti savo darbo dieną lanksčiai taip, kaip Jums reikia, ir
Jums nebereikės prisirišti prie fiksuoto melžimo laiko. Sutaupytą laiką Jūs
galėsite skirti bandos priežiūrai ir gerinti visus pagrindinius sprendimus,
kurie padės Jūsų ūkį paversti dar pelningesniu verslu. Per dvidešimt
metų mūsų klientai suprato, kad naudojant automatizuotą melžimą
ir leidžiant karvei pačiai spręsti, pasiekiamas geriausias patogumas ir
produktyvumas. Karvės pačios nusprendžia, ar ilsėtis, ar eiti melžtis, ar
ėsti. Taip užtikrinamas geriausias visų bandoje esančių karvių našumas.
Įdiegus „Lely“ automatinę karvių melžimo sistemą „Astronaut“, karvių
produktyvumas padidėja daugiau nei 10 %. Labai naudinga telyčioms,
kurias galima melžti daugiau kartų per dieną. Naudodami pažangią
robotų technologiją tvarte, ūkininkai gali lanksčiau planuoti laiką kitoms
veikloms ir padidinti iki dviejų milijonų litrų pieno per metus vienam

Laisvė Jums.

darbuotojui bei nekenkti karvėms.

Kodėl verta rinktis „Lely“ melžimo robotą
„Lely Astronaut“?
Pieno ūkininkai, kurie leidžia karvėms laisvai judėti tvarte, pasiekia
geriausių rezultatų. Kaip ir žmonės, karvės nemėgsta, kai jas stumdo.
Pagal „Lely“ koncepciją, Jūsų karvės visą dieną gali laisvai judėti, ėsti,
gerti, ilsėtis bei ateiti melžtis į „Lely“ robotą „Astronaut“. Tuo tarpu
naudojant vadybos programą T4C, paspaudus vieną mygtuką galima
pamatyti visus duomenis. Jei pasirinksite „Lely“ melžimo robotą, kuris
dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, Jūs galėsite būti ramūs,
nes turėsite mūsų servisą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
Įmonė „Lely“ yra vienintelė, kuri gali pasiūlyti Jums visapusišką techninės
priežiūros sutartį, kurios esmė – „mokate už kilogramą primelžto
pieno“. „Lely“ robotai „Astronaut“ išsiskiria iš konkurentų gaminių.
Svarbiausios „Lely“ Astronautroboto rankos ypatybės – tvirtumas ir
lengvas naudojamas. Melžimo paruošimo ir plovimo procedūros, visiška
laisvė karvei esant garde, taip pat revoliuciniai laimėjimai melžimo
technologijoje – visa tai turi pati pažangiausia melžimo technologija

Svarbiausia – karvė.

šiuo metu esanti rinkoje – „Lely Astronaut A4“. Mes didžiuojamės
daugiamete praktine patirtimi ir puikiais rezultatais tiek dideliuose, tiek
mažuose pieno ūkiuose.

Užtikrinama geriausia pieno kokybė.
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„Lely“ „I-flow“ koncepcija – pieno
gamybos padidinimas

uždėjimą bei visapusišką viso melžimo proceso

„Lely“ roboto „Astronaut A4“ revoliucinė savybė –

arčiausiai melžiklių.

praeinamos melžimo vietos konstrukcija, taip

valdymą, nes visos veikiančios dalys yra kiek įmanoma

ir tyrimai, karvėms sunku atlikti staigius posūkius.

„Lely“ šepečiai – sukurti ne tik
valymui

Kai karvės gali įeiti ir išeiti iš melžimo vietos

Šepečiai nuvalys purvą ir mėšlą nuo spenių. Tai

tiesiai, pašalinamas nereikalingas nepatogumas.

vienintelė valymo sistema, kuri valo aplink spenius

Konstrukcija pritaikyta karvėms taip, kad jos galėtų

tose vietose, kur gali prisiliesti melžikliai, o taip pat

palaikyti ryšį su likusia banda, tokiu būdu karvės

tešmens apačią netoli spenių. Be to, šepečiai greitai

nejaučia streso. Ūkininkai, kurie naudojo „Lely“

ir veiksmingai stimuliuoja. Tai būtina, kad karvės

robotą „Astronaut A4“ su „I-flow“ koncepcija ilgiau

išskirtų hormoną – oksitociną. Geresnis stimuliavimas

nei vienerius metus, pasakoja apie padidėjusią pieno

pagreitins uždėjimo laiką, pieno tekėjimo greitį, o

gamybą, viršijančią jų lūkesčius.

tuo pačiu ir roboto našumą.

„Lely“ „Astronaut“ ranka –
raumenys ir smegenys!

„Lely“ įtraukiama šėrykla –
skatinimas išeiti iš melžimo gardo

Nuo 1992 metų, „Lely“ įrodė tvirtos roboto rankos

Pamelžus karvę ir norint ją „paskatinti“ išeiti iš

koncepcijos pranašumą; ranka visada yra po karve ir

melžimo vietos anksčiau, įtraukiama šėrykla, kuri

valdo visą melžimo procesą. Tvirta ranka užtikrina,

taip pat atlaisvina karvei kelią. Karvė greičiau išeina

kad net karvei užlipus ant jos, ranka nebus pažeista.

iš melžimo gardo, todėl greičiau įeis kita karvė.

Nukritus melžikliams, jie per keletą sekundžių vėl

Nepaisant to, kad šis pranašumas iš pradžių atrodo

bus uždėti be jokio pavojaus, kad bus išpurvinti.

nedidelis, tačiau per dieną gali susidaryti 15 minučių,

Mes galime užtikrinti greičiausią įmanomą melžiklių

o tai reiškia vieną papildomą karvę.

vadinama „I-flow“ koncepcija. Kaip rodo praktika

„Lely Astronaut“ ranka
Įrodytas tvirtos roboto rankos koncepcijos pranašumas; ranka
visada yra po karve ir valdo visą melžimo procesą.

„I-flow“ – karvė greitai įeina ir išeina
Koncepcija „I-flow“ leidžia karvei tiesiai įeiti ir išeiti iš melžimo vietos, be jokių
posūkių. Taip sutrumpinamas karvės mokymo laikas ir padidinamas pralaidumas.
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pokyčių, tuo lengviau pieno ūkiams nustatyti

Nėra abejonių, kad kiekviena karvė yra skirtinga.

nuo pat pradžių pradėjo vystyti pieno kokybės

Norint užtikrinti geriausią melžimą, kiekvienai

matavimo technologijas ir iki šiol išlaikė gamybos

karvei reikia kitokių nustatymų. „Lely 4Effect

lyderio pozicijas bei gali pasiūlyti moderniausias

pulsator“ – pirmoji revoliucinė technologija

technologijas ūkininkams visame pasaulyje.

karves, kurios turi problemų. Štai todėl „Lely“

Milking equipment
Melžimo
įranga

„Lely“ „4Effect“ – individualūs
nustatymai ketvirčiui

melžimo srityje per pastaruosius 30 metų, nes
vakuumo ir pulsavimo nustatymus galima reguliuoti

„Lely MQC“ matuoja svarbiausius duomenis:

ketvirčiais. Taip užtikrinama, kad kiekvienai karvei

riebumą ir proteinų kiekį, laidumą, pieno spalvą,

būtų parinkti geriausi melžimo nustatymai. Šis

melžimo laiką per ketvirtį ir pieno atleidimo

efektas optimizuojamas pagal pulsavimo sistemos,

laiką uždėjus melžiklius. „Lely MQC-C“ matuoja

kuri yra saugiai paslėpta roboto rankoje, padėtį

somatinių ląstelių skaičių per kiekvieną melžimą.

ir nustatant kaip įmanoma arčiau tešmens. Taip

Kiekvieno melžimo pabaigoje informacija

pasiekiamas geriausias pieno srauto greitis per

perduodama į Jūsų T4C vadybos sistemą.

ketvirtį, trumpesnis melžimo laikas, greitesnis
pieno atleidimo laikas uždėjus melžiklius ir

„Lely“ – tai vienintelė įmonė, galinti pasiūlyti

padidinamas roboto produktyvumas.

riebumo ir proteinų kiekio matavimo sistemą.

„Lely MQC“ ir „Lely MQC-C“ –
pienas, kaip informacijos srautas

Kiekvieno melžimo metu analizuojamas riebumas,
proteinų kiekis ir laktozė, todėl Jūs galite stebėti
savo bandos charakteristikas. Rezultatas – sveikesnės

Sėkmingo automatizuoto melžimo raktas – gyvulio

karvės. O tai reiškia mažesnes išlaidas dėl didžiausio

gerovė ir puiki pieno kokybė. Kuo daugiau

produktyvumo ir mažesnes išlaidas veterinarui.

informacijos galime gauti iš pieno kokybės

Geriausias valymas šepečiais
Vienintelė valymo sistema prieš melžimą, kurioje naudojamas valymas be
chloro, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam užteršimui.

Pienas – kaip informacijos srautas
„Lely MQC“ kiekvieną ketvirtį matuoja svarbiausius duomenis, tokius kaip:
• Pieno spalva.
• Laidumas.
• Melžimo laikas.
• Pieno atleidimo laikas uždėjus melžiklius.
• Pieno greitis per ketvirtį.
• Temperatūra.
• Riebumas ir proteinų kiekis.
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Vadybos programa „Lely T4C“ –
laikas Jūsų karvėms

„Marsh“ – padidintos rizikos
vadyba

„Lely T4C“ – būtinas bandos vadybos įrankis. Jūs

Visi pieno ūkiai žino, kad yra gedimų ir nuostolių

galėsite greitai peržiūrėti svarbiausią vadybos

rizika dėl techninių gedimų arba išorinių veiksnių.

informaciją. Be to, su T4C valdymo sistema galima

Net ir nedideli sutrikimai gali turėti labai didelių

naudoti DLM (dinaminį šėrimo/melžimo modulį) ir RM

pasekmių, pavyzdžiui, didelės išlaidos remontui.

(reprodukcijos modulį), kad bandos produktyvumas

Įprastas draudimas nepadengs visų išlaidų, su kuriomis

būtų panaudotas kuo optimaliau. Abi programos yra

Jūs galite susidurti. Todėl, „Lely“ melžimo roboto

vienintelės rinkoje! Išsamesnė informacija pateikiama

„Astronaut“ naudotojams mes siūlome specialų,

16–18 psl.

pagal asmeninius poreikius sudarytą draudimą. Šį

„Lely Taurus“ – atnaujinti „Lely“
melžimo robotai

visus rizikos veiksnius apimantį draudimą sudaro keli
draudimai, kurie aprėpia dažniausiai pasitaikančias
rizikas.

„Lely“ sertifikuoti robotai „Taurus“ – naudoti „Lely“
melžimo robotai „Astronaut“, kurie buvo atnaujinti
ir pagerinti gamykloje, ir vėl daugeliui metų paruošti
melžimo darbams. Robotai „Taurus“ jau yra žinomi,
tačiau jie gali būti pagerinti pagal naujojo savininko
poreikius. Be to, jie yra kruopščiai išbandyti, jų kaina
mažesnė ir jiems suteikiama vienerių metų garantija.

Naudodami „Lely T4C“ Jūs galėsite greitai peržiūrėti svarbiausią Jūsų
bandos informaciją.
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LELY DAIRY EQUIPMENT

Centrinio bloko matmenys ir masė:

• Aukštis: 237 cm (93,31 colio).

• Aukštis: 206 cm (81,10 colio).

• Ilgis: 334 cm (131,50 colio).

• Ilgis: 123 cm (48,43 colio).

• Plotis: 227 cm (89,37 colio).

• Plotis: 102 cm (40,16 colio).

Melžimo įranga

Roboto matmenys ir masė:

• Masė: maždaug 320 kg (705,50 svaro).

– Ištiesta ranka: maždaug 198 cm (77,95 colio).
– Sulenkta ranka: maždaug 180 cm (70,87 colio).
• Masė: maždaug 650 kg (1 433 svarai).

650 kg

320 kg

206 cm

237 cm

102 cm

123 cm

334 cm
227 cm

Pagrindiniai privalumai
• Koncepcija „I-flow“ – mažiau streso,
didesnė pieno gamyba.
• Lankstumas valdant melžimą.
• Laisvė džiaugtis socialiniu gyvenimu.
• Veiksmingiausiai naudojama darbo
jėga.
• Laisvė karvėms.
• Padidėjusi gamyba.
• Solidi investicija.
• Pažangiausia technologija rinkoje.

Naudotojai sako:
„Galėdamas stebėti kiekvieną karvę
bandoje, aš jaučiuosi ramus.“
Nyderlandai
„Mūsų karvės prie „Lely“ melžimo
roboto „Astronaut“ priprato greičiau
nei aš! Gamyba padidėjo, o mūsų
banda tapo gerokai ramesnė, nei
anksčiau.“
Prancūzija
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Vadybos programa „Lely“ T4C – pagrindinis
bandos vadybos taškas
Mūsų sukurta ūkio vadybos programinė įranga „Lely“ T4C suteiks Jums visą informaciją,
kurios Jums reikia, kad Jūsų bandos vadyba būtų veiksminga ir taupytų laiką. Programinė
įranga sujungia „Lely“ robotus „Astronaut“, šėrimo sistemą „Vector“ ir kitus „Lely“
įrenginius. Jūs galėsite valdyti visą fermą iš vieno taško. „Lely“ T4C – išskirtinis veiksmingos
vadybos pagalbininkas.
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ir daugelyje pieno ūkių įprastai priimamas kaip

bandos valdymo taškas, tai yra daugiau nei vien tik

vienintelis svarbiausias reprodukcinio proceso

melžimo vadybos programa. „Lely“ T4C pateikia

tobulinimo veiksnys.

informaciją ne tik apie kiekvieną atliktą melžimą,
ši programa yra šėrimo, reprodukcijos ir ganymo
vadybos pradžios taškas.

Melžimo įranga

Vadybos programa „Lely“ T4C yra pagrindinis Jūsų

Reprodukcinis modulis – stebėkite
produktyvumą
Bandos vaisingumo būseną galima stebėti

Kartu su „Lely Grazeway“ selekciniais vartais

naudojant specialųjį reprodukcijos modulį,

Jūs galite lengvai valdyti karvių maršrutus ir

prijungtą prie „Lely“ T4C. Šis modulis parodo

derinti ganymą su melžimo robotu. Naudojant

reprodukcijos būseną ir praeities rezultatus.

mūsų rujos detektorių ir reprodukcijos modulį,

Taip Jūs galėsite valdyti bandos reprodukciją

reprodukcijos vadyba tampa labai paprasta. Su

ir rasti vietas, kurias galėsite tobulinti.

naująja automatinio šėrimo sistema „Lely Vector“,
galima pagerinti koncentratus ir pašarus. Jūs galėsite

Atsižvelgiant į karvės aktyvumą ir surinktą istoriją,

palyginti save su kitais „Lely“ ūkininkais visame

ruja registruojama savaime. Jei po apsėklinimo nėra

pasaulyje ir taip įvertinti savo bandos produktyvumą.

ryškių rujos požymių, karvė savaime pažymima,

Patogiame roboto ekrane Jūs galėsite lengvai

kaip nėščia. Dabar Jums nebereikės veterinaro, kad

apžvelgti savo bandos duomenis. Čia Jūs galėsite

patvirtintų nėštumą. Sutaupoma laiko ir pinigų.

nesunkiai gauti pageidaujamus išsamesnius
duomenis. Kiekvienas įvykis, nuo gimimo iki dienos,

Vadyba neatsitraukus

kai karvė palieka fermą, išsaugomas „Lely“ T4C

„E-link Manager“ leis Jums peržiūrėti informaciją,

vadybos programoje.

esančią „Lely“ T4C ir valdyti bandą neatsitraukus

Vaisingumas – stebėkite jos
reprodukcinį ciklą
Vaisingumas – daugiausia laiko atimantis veiksnys,

nuo melžimo roboto. Be to, „Lely“ suteikia Jums
galimybę naudoti PDA modulį, kuris leis įvesti
informaciją į T4C programą iš bet kurios vietos, bet
kuriuo metu būnant tvarte arba už jo ribų.

kuris daro didelę įtaką fermos ekonominiams
rezultatams. Patikimas karvių rujos nustatymas yra
pagrindinis sėkmingo veisimo bandose veiksnys,

Naudotojai sako:

Pagrindiniai privalumai

„Aš pasitikiu rujos detektoriumi „Qwes“ ir sveikatos

• Apsėklinimas laiku.

monitoriumi labiau nei savo akimis.“

• Optimali reprodukcija.

Danija

• Sumažėjęs veršiavimosi intervalas.
• Ankstyvas galimų sveikatos problemų nustatymas.
17

„Lely Qwes“ sveikatos ir
reprodukcijos stebėjimas –
žinių galia

Dinaminis šėrimas

„Lely“ sukūrė išskirtinį įrankį, leidžiantį nustatyti

sumažinti šėrimo išlaidas. Naudojant pasirenkamą

sveikatos problemas ir rują ankstyvoje stadijoje.

dinaminio šėrimo modulį (DLM), sistema savaime

„Lely Qwes“ sistemos leis Jums neprilygstamai

pakeičia šėrimą kiekvienai karvei pagal geriausią

tiksliai stebėti karvių reprodukcijos ir sveikatos

išlaidų ir naudos santykį. Jums bus naudingi

būseną 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

išskirtiniai duomenys, kurie padės Jums padidinti

Tikslus karvių aktyvumo matavimas
Sistema „Lely Qwes-H“ – karvių nustatymo ir

Karvių vadybos programa „Lely T4C“ suteikia Jums
galimybę padidinti šėrimo veiksmingumą ir taip

pelną; dabar galėsite galvoti ne apie tai, kaip
išmelžti daugiau pieno iš karvių, o apie tai, kaip
pasiekti geriausių ekonominių rezultatų.

aktyvumo matavimo jutiklio sistema, sumontuota
antkaklyje. Aktyvumo lygiai yra matuojami

Dinaminio šėrimo sistemoje registruojamas

sudėtingu pagreičio sensoriumi, kuris nustato

kiekvieno gyvulio šėrimo veiksmingumas –

judėjimo trukmę ir intensyvumą, o ne tik

apskaičiuojama pieno kiekio priklausomybė nuo

žingsnius. „Lely Qwes-HR“ įrengta papildoma

specifinio koncentrato kiekio. Įvertinusi pieno

karvės atrajojimo matavimo funkcija, kuri padės

grąžą (pieno kilogramus ir kietąsias medžiagas),

ankstyvoje stadijoje nustatyti karvės sveikatos

koncentratų kainą, pašaro ir sausosios masės kiekį,

būklę. Abi sistemos kontroliuoja karvių aktyvumą

sistema apskaičiuoja tinkamiausią koncentrato

dviejų valandų etapais, todėl Jūs galėsite matyti

kiekį, kad pelnas būtų didžiausias.

labai tikslius kiekvienos karvės elgesio duomenis.
Numeriukas yra pritvirtintas prie karvės kaklo

Dinaminis melžimas

viršaus juostele ir svarmeniu taip, kad neleistų

Dinaminio melžimo sistema leidžia dažniau melžti

neteisingam judėjimui, o numeriukas yra apsaugotas

karves, jei to reikia, ir rečiau, jei tai įmanoma.

nuo mechaninių pažeidimų. Juostelė ir sagtis yra

Didinant arba mažinant intervalą tarp melžimų ir

sukurti patogiam pritvirtinimui ir nuėmimui, o

matuojant pieno kiekį, nuolat nustatomi geriausi

prireikus numeriukai gali būti lengvai perdedami

kiekvienos karvės melžimo intervalai. Šie skaičiavimai

kitai karvei. Lely Qwes‑HR numeriukas turi pagreičio

atliekami pagal nustatytas ribas ir pagal mažiausią

sensorių, specialiai suderintą atrajojimo mikrofoną,

ir didžiausią leidžiamą melžimų kiekį per dieną. Be

mikroprocesorių ir atmintį. Numeriukas įrašo

to, įvertinamas melžimo greitis, apdorojimo greitis

bendrojo aktyvumo indeksą ir išanalizuoja balso

per vieną melžimą ir pieno grąža (pieno kilogramus

signalus atrajojimo laiko apskaičiavimui.

ir kietąsias medžiagas) bei roboto našumą. Taip
padidinama kiekvieno roboto finansinė grąža.

Numeriukas sukuria aktyvumo indeksą, leidžiantį
Jums apvaisinti karves tinkamu metu. Taip

Palyginkite ir patobulinkite

pagerinamas aktyvumas, sumažinamas veršiavimosi

Programoje T4C esanti palyginimo funkcija leis Jums

intervalas ir sumažinamos išlaidos sėklinimui.

lyginti gautus rezultatus su kitų, visame pasaulyje,
„Lely“ centro zonoje esančių ūkininkų rezultatais ir

Atrajojimo pokyčiai – ankstyvas įspėjimas apie

su Jūsų šalies vidurkiu. Tai geras būdas sužinoti, kaip

galimas sveikatos problemas. Kuo anksčiau ūkininkas

sekasi Jūsų fermai. O jei kitiems ūkininkams sekasi

gaus informaciją apie galimas sveikatos problemas,

geriau, Jūs turėsite gaires tobulėjimui.

tuo pigiau bus išspręsta problema. Be to, galima
išmatuoti atrajojimo įtaką karvės ir visos bandos
apetitui. Atrajojimo aktyvumas taip pat gali sudaryti
nepalyginamą vaizdą apie veterinarinio gydymo
veiksmingumą. Be to, sistema automatiškai įspėja
apie sumažėjusį karvių aktyvumą, kuris dažniausiai
nurodo apie įtariamą ligą arba galimą raišumą.
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Melžimo įranga
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„Lely Grazeway“ selekciniai vartai – Jūsų karvės
gali rinktis
Ganymas ir automatinis melžimas labai susiję. „Lely“ stengiasi paskatinti karves išeiti
į lauką, todėl mes sukūrėme „Lely Grazeway“ selekcinius vartus – įrankį, kuris padės
Jums veiksmingai ganyti.

20

LELY DAIRY EQUIPMENT

Pagrindiniai privalumai

„Lely Grazeway“ selekciniai vartai suteiks Jums galimybę derinti
geriausią ganymą ir automatinį melžimą. Prieš karvei išeinant į ganyklą,

• Veiksmingas ganyklų valdymas.

sistema „Grazeway“ nustato, ar karvę reikia pamelžti, ar ją galima išleisti

• Pneumatinis valdymas.

ganytis. Sistema „Grazeway“ leis Jums visiškai kontroliuoti ganymą.

• Dviguba vartų sistema.

Melžimo įranga

Laisvė rinktis

Geriausias ganymas su robotu
„Lely“ sistema „Grazeway“ montuojama tvarto išėjime, kur karvės išeina
į ganyklą. Atėjusi prie selekcinių vartų, karvė atpažinama pagal įtaisą ant
kaklo arba kojos. Siekiant, kad sistema „Grazeway“ būtų tikrai lankstus
ganymo įrankis, pasirinkimo kriterijai nustatomi naudojant vadybos
programą „Lely T4C“.

Ganymas aptvare

Techniniai duomenys

„A-B“ ganymas: „Lely Grazeway“ suteikia Jums galimybę rinktis
skirtingus aptvarus pagal nustatytą grafiką. Praėjus nustatytam laikui,

Atskyrimo

karvės savaime bus nusiūstos į kitą aptvarą.

3

krypčių skaičius

Lengva sumontuoti ir valdyti

Atpažinimas

Qwes ID, Qwes leg,

Naudojant dvigubą vartų sistemą, karvės visada nukreipiamos į tinkamą
vietą, net jei jos eina arti viena kitos. Selekciniai vartai pagaminti iš

Qwes act
Ganymo sistemos

cinkuoto plieno ir turi pneumatinę valdymo sistemą, kaip ir „Lely“

Qwes H, Qwes HR,

Ganymas aptvare,
100 % ganymas

melžimo robotas „Astronaut“. „Lely Grazeway“ yra suderinamas

Pneumatinė pasirinkimo sistema

su melžimo roboto kompresoriumi ir valdymo mechanizmu. „Lely
Grazeway“ naudojamas ne tik ganyklos pasirinkimui, bet ir karvių
atskyrimui tvarto viduje. Čia sistema gali atskirti specialias produktyvumo
grupes skirtingose vietose, kurios yra toli nuo roboto, arba parinkti
karves, kurioms reikia specialaus dėmesio. „Lely Grazeway“ selekciniai
vartai – paprasčiausias ir veiksmingiausias sprendimas, kurį lengva
sumontuoti.

Skirtingų ganyklų pasirinkimas, pavyzdžiui,
„A‑B“ ganymo sistemos pasirinkimas.

A1

A2

A3

B1

B2

B3
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„Lely“ pieno aušintuvai „Nautilus“ – tiems,
kuriems rūpi aukščiausia pieno kokybė
Pieno aušintuvai „Nautilus“ sukonstruotos taip, kad jas būtų galima naudoti kartu su
„Lely“ automatinio melžimo sistema „Astronaut“. Talpyklos „Nautilus“ labai patikimos,
lengvai valomos ir ekonomiškai naudojamos. O svarbiausia, šis gaminys suteikia Jums
išskirtinį sprendimą, kuris leis Jums lengvai valdyti ir stebėti visą procesą nuo karvės
melžimo iki pieno kaupimo ir šaldymo. Visa tai sujungta į vieną sistema, o tai reiškia
didžiausią saugumą.
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Aušinimas nuo pirmojo lašo

Visiškas valdymas

Pieno aušintuvai „Nautilus“ labai patikimi ir

Talpykloje „Nautilus“ yra tik viena valdymo sistema,

higieniški, o tai yra pagrindiniai aukštos pieno

kurią lengva naudoti. Valdymo sistema reguliuoja

kokybės kriterijai. „Nautilus“ sukonstruotos taip,

ir kontroliuoja „Lely“ pieno aušintuvą. „Nautilus“,

kad juos būtų galima naudoti kartu su „Lely“

valdo talpyklos valymą, pieno aušinimą ir maišymą.

automatinio melžimo sistema „Astronaut“.

Jūs galite tiesiogiai kontroliuoti pieno kokybę

Mažiausias prastovos laikas

naudodami savo mobilųjį telefoną. Be to, pieno
aušintuve yra integruota į vadybos programą

Roboto prastovos laikas, skirtas talpyklos valymui,

„Lely T4C“, todėl išsaugoma duomenų istorija apie

sumažintas iki mažiausio. Lanksti valymo sistema

šaldymo ir valymo temperatūras.

užtikrina geriausią higieną. Išmani funkcija: baigus
valymą, pieno talpykla savaimei įjungs šaldymą.

Neprilygstama kokybė
Jokių kompromisų; šaldymo procesas pradedamas
pirmajam pieno lašui įkritus į pieno talpyklą. Be
to, užkertamas kelias ledo formavimuisi. Pieno
aušintuvai „Nautilus“ šaldymo galia pritaikoma
pagal talpykloje esančio pieno kiekį. Be abejo, pieno
talpykla „Nautilus“ pagaminta iš kokybiškiausių
medžiagų. Sumontuoti 360° laipsnių kampu
pasisukantys purkštukai yra išskirtiniai ir geriausi
rinkoje. „Lely“ rūpinasi aplinka, todėl talpykloje
naudojamas geriausios rinkoje šaldymo dujos R134.
Garintuvas ilgaamžiškesnis, o šaldymo dujų srautas,
dėl privirintų garintuvo žiedų, yra geriausias.
Dar daugiau, pieno šaldymo talpykla „Nautilus“
sunaudoja mažiau elektros ir vandens, todėl ji yra
taupi naudoti.

Naudotojai sako:
„Geriausias šaldymas ir ryšys su „Lely“ melžimo robotu.“
Švedija

23

Techniniai duomenys
Galima įsigyti nuo 4 000 iki 30 000 litrų

Norint pieno aušintuvus dar labiau

talpos pieno aušintuvus „Nautilus“.

pritaikyti savo reikmėms:

Modeliai nuo 4 000 iki 8 000 litrų,

• Šildytuvas plovimo vandeniui.

gali būti su įmontuotais arba atskirais

• Rankinis pieno kiekio matavimas.

šaldymo agregatais. Didesnės pieno

• Šilumos regeneravimo sistema

aušinimo talpyklos parduodamos su

šaldymo dujoms ir vandens šildymui.

atskirais šaldymo agregatais.
Siekiant užtikrinti gerą pieno kokybę
ir taupų naudojimą, labai svarbu
pasirinkti tinkamą aušintuvo ir
kondensacinio bloko dydį. Daugiau
informacijos Jums suteiks artimiausias
„Lely“ centras.

Pagrindiniai privalumai
• Aušintuvo valdymo bloko ryšys su
mobiliuoju telefonu.
• Automatinis pieno aušintuvo veikimo
paleidimas po valymo.
• Šaldymo galia suderinta su pieno
kiekiu.
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• Puiki valymo kokybė dėl išskirtinio
purkštuko.
• Draugiška aplinkai.
• Kaupiama duomenų istorija.
• Taupus naudoti.
• Lengva valdyti.

LELY DAIRY EQUIPMENT
Melžimo įranga

Specialiai pieno aušintuvų „Lely Nautilus“
valymui sukurti du gaminiai:

• „RECA Alkaline“*/** – labai stiprus šarminis valiklis ir
dezinfekcinė priemonė su chloru didelėms pieno talpykloms
valyti. Jis labai veiksmingas šalinant riebalų ir proteinų likučius.
Norint pasiekti geriausių rezultatų, patariame naudoti „RECA
Alkaline“ pakaitomis su „RECA Acid“.
• „RECA Acid“* – labai stiprus rūgštinis valiklis didelėms pieno
talpykloms valyti. „RECA Acid“ pašalina kalkes ir pieno akmenis.
Norint pasiekti geriausių rezultatų, patariame naudoti „RECA
Acid“ pakaitomis su „RECA Alkaline“.
*) Įspėjimas: nenaudokite šio gaminio „Lely“ melžimo robotui „Astronaut“ valyti.
**) Šiuo metu „RECA Alkaline“ Lietuvoje nėra.
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Melžimo higiena – švaru viduje ir išorėje
Būti maisto tiekimo grandinės dalimi ir rūpintis švaria aplinka yra didelė atsakomybė.
Gaminiai „Lely Astri“ ir „Lely Essentials“ sukurti iš patikimų, specialiai pritaikytų tirpalų,
kurie sklandžiai veikia su gerai suderinta melžimo roboto „Astronaut“ sistema. Visa
gaminių gama atitinka saugaus maisto ir aplinkos reglamentus. Visi gaminiai atitinka
tarptautinius biologinio skaidumo standartus.
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Atiduodant naudoti naują „Lely“ melžimo robotą

„Lely Astri“ valymo priemonės yra patikrintos ir
patvirtintos „Lely“.

„Astronaut“, aptarnaujantis mechanikas suderina

Aiškūs rodmenys

Jūsų turimus įrenginius. Kiekvieną dieną melžimo

Melžimo robotas „Astronaut“ įspėja, kai chemikalų

robotas „Astronaut“ atlieka tris automatinio

talpa su šarmu arba rūgštimi ištuštėja. „Lely“ pataria

plovimo ciklus – du su šarminiu, vieną su rūgštiniu*

naudoti „Lely Astri“, todėl kad šie gaminiai atitinka

tirpalu. Abu gaminius galima išleisti į pieno ūkio

visus techninius reikalavimus ir teisės aktus bei

nuotekų sistemą.

užtikrina geriausią higieną.

Automatinis „Lely Nautilus“
valymo ciklas

Melžimo įranga

Automatinis „Lely Astronaut“
valymo ciklas

*) Melžimo robote „Astronaut“ nenaudokite chloro arba kitų
rūgščių, išskyrus fosforo ir citrinos rūgštis.

RECA šarminis ir RECA rūgštinis valikliai sukurti
specialiai pieno aušintuvams („Lely Nautilus“).
Labai svarbu, kad valymo priemones naudotumėte,
kaip nurodyta „Lely“ instrukcijose*. Jei abejojate,
kreipkitės į artimiausią „Lely“ konsultantą. Visos

„Lely“ šepečių valikliai
„Lely Astri-L“ valikliai sukurti specialiai šepečių valymui ir
mikrobiologinio užteršimo mažinimui. Šis gaminys yra labai
veiksmingas, nes naudojamos specialios lakios medžiagos,
kurios gerai prasiskverbia į šepečius per trumpą laiką. Šis
gaminys nepažeidžia nei roboto, nei šepečių.
Naudojant „Lely Astri-L“, laikantis rekomenduojamos
koncentracijos, nelieka kenksmingų likučių (atskiros valymo
priemonės sudedamosios dalys pavirtintos FDA) ir nedirgina
spenių.
Šepečiai valomi „Astri-L“ tarp kiekvieno melžimo. Taip užtikrinami
optimalūs apsaugos nuo taršos ir pieno kokybės rezultatai. Taip
saugoma gyvulių sveikata ir bakterijų kiekis piene.
„Lely Astri-L“ priemonė parduodama gerai atpažįstamose žaliose
22 kg pakuotėse.

„Lely Industries N.V.“ neatsako už ir neišmoka išmokų
pagal garantiją už bet kokius gedimus arba padarytą žalą,
jei buvo naudojamos kitos, „Lely“ techninių reikalavimų
neatitinkančios, valymo priemonės.
„Lely Astri“ gaminių saugos duomenų lapus ir „Lely“
techninius reikalavimus rasite www.lely.com.

Naudotojai sako:
„Tikrai naudinga: techninės priežiūros
darbuotojai visada atvyksta laiku ir aš
visada galiu gauti reikiamus gaminius.
Viskas vienoje vietoje: jų yra ir jie patikimi.“
Nyderlandai
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„Lely Essentials Foam Alkaline“ ir „Lely Foam Unit“
„Lely Foam Unit“ – tvirta, kompaktiška putų sistema, sukurta valymo darbams
pieno ūkyje. „Lely Foam Unit“ lengvai montuojama bet kokiame garde arba
roboto zonoje ir ją lengva naudoti. Sukamuoju reguliatoriumi lengva nustatyti
reikiamą valymo priemonės koncentraciją. Todėl kiekvienam užterštumo tipui
ir paviršiui galima pasirinkti tinkamą koncentraciją. Po naudojimo „Lely Foam
Unit“ galima praskalauti švariu vandeniu.
„Lely Foam Unit“ komplekte yra raudona putų žarna, tvirtas putų antgalis
ir įsiurbimo vamzdelis (kartu su filtru ir dangteliu) valikliui. „Lely Foam Unit“
tinkama, pavyzdžiui, sienų ir grindų valymui (melžimo) garduose/roboto
zonose ir ten, kur nėra „Lely Astronaut“ roboto arba kitos melžimo technikos.
Raudonosios putų žarnos ilgis – 20 metrų, todėl galėsite pasiekti įvairias vietas.
Naudojant įrangą, valymo skystis nuolat įsiurbiamas per skaidrų vamzdelį ir
sumaišomas su vandeniu iš čiaupo iki pasirinktos koncentracijos. „Lely Foam
Unit“ sukuria tirštą, stiprią putą, kuri ilgam prilimpa prie paviršiaus. „Lely Foam
Unit“ – žemo slėgio valymo įranga, kurioje naudojamas tik vandens slėgis.
„Lely Essentials Foam“ – valymo priemonė, sukurta saugiam ir veiksmingam
valymui. Ji sukurta melžimo robotų ir gardų (melžimo) zonos veiksmingam
valymui. „Lely Essentials Foam“ – veiksminga priemonė šalinant proteinų
ir riebalų nuosėdas. Papildomos veikliosios medžiagos užtikrina, kad
vykstant kontaktui medžiaga gerai įsiskverbia į nešvarumus, todėl lengva
valyti. Valymo priemonė yra malonaus citrinų kvapo ir biologiškai suyranti.
Nerekomenduojama „Lely“ roboto valyti didelio slėgio įrenginiais. Naudojant šį
gaminį susidaro stiprios putos, kurios labai gerai prilimpa. Taip geriau nuvaloma,
nes putos ilgiau lieka prilipusios prie purvo.
„Lely Essentials Foam“ parduodamos 22 kg pakuotėse.

„Lely Peroxide“ testas
„Lely Peroxide“ testas sukurtas „Lely Astri-L“ koncentracijos
matavimui „Lely“ šepečiuose. Taip siekiama užtikrinti, kad būtų naudojama
tinkama koncentracija.
„Lely Peroxide“ testas parduodamas 100 testo juostelių pakuotėmis.

„Lely Astri-Cell“
„Lely Astri-Cell“ – skystis, kuris naudojamas piene esančių somatinių
ląstelių skaičiavimui naudojant melžimo roboto „Astronaut“ MQC-C jutiklių
sistemą. Ši jutiklių sistema matuoja kiekvieno melžimo somatinių ląstelių
skaičių. MQC-C testo pagrindas – CMT bandymų metodas, kuris dar
vadinamas Kalifornijos mastito testu (ang. „California Mastitis Test“ (CMT).
Įmaišius „Lely Astri-Cell“ į MQC sistemą gaunama tiksli informacija apie
piene esančių somatinių ląstelių skaičių. Taip nustatoma pieno kokybė
ir tešmens sveikatos būklė. Šiame gaminyje yra kruopščiai atrinktos ir
sukurtos kapiliarinės medžiagos, kurios pasižymi išskirtinėmis savybėmis ir
užtikrina patikimą reakciją su leukocitų (baltųjų kraujo kūnelių) sienelėmis.
Galite įsigyti „Lely Astri-Cell“ koncentratą (1 litro talpykloje).
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„Lely Astri-Cid“ rūgštinis valiklis
„Lely Astri-Cid“ – skystos valymo priemonės koncentratas, pagamintas
naudojant fosforo ir citrinos rūgštį. Ši valymo priemonė sukurta
specialiai „Lely Astronaut“ melžimo roboto pagrindiniam valymo
procesui. Šiame gaminyje yra specialios labai aktyvios rūgštys, kurios
pašalina neorganinį purvą, pavyzdžiui, kalkes ir pieno akmenis.
Tai yra labai svarbu siekiant apsaugoti „Lely MQC“ (pieno kontrolės
sistemą), t.y. melžimo roboto „Lely Astronaut“ pagrindinį bloką,
nuo korozijos ir lupimosi. Esant nuosėdų atsiras matavimo pokyčių ir
bus atliekama neteisinga analizė. „Lely Astri-Cid“ valymo priemonė
nepažeidžia guminių sujungimų ir silikono; be to, ši valymo priemonė
turi labai geras antibakterines savybes.
„Lely Astri-Cid“ valymo priemonė parduodama gerai atpažįstamoje
raudonoje 24 kg pakuotėje.
„Lely Industries N.V.“ neatsako už ir neišmoka išmokų pagal
garantiją už bet kokius gedimus arba padarytą žalą, jei buvo
naudojamos kitos, „Lely“ techninių reikalavimų neatitinkančios,
valymo priemonės.
„Lely Astri“ gaminių saugos duomenų lapus ir „Lely“
techninius reikalavimus rasite www.lely.com.

„Lely Astri-Lin“ valymo priemonė
„Lely Astri-Lin“ – skystos, kaitinamos valymo priemonės koncentratas be chloro,
pagamintas naudojant šarmą. Ši valymo priemonė sukurta specialiai „Lely
Astronaut“ melžimo roboto pagrindiniam valymo procesui. Šis gaminys puikiai
pašalina pieno riebalus ir proteinus. Ši valymo priemonė išbandyta su melžimo
robotais „Astronaut“ ir jam nekenkia.
Pagrindinis šio gaminio privalumas – jame nėra chloro. Gaminiai, kuriuose
yra chloro (dujų), pažeidžia nerūdijantį plieną ir skatina svarbiausių melžimo
roboto „Astronaut“ dalių koroziją. Bandymai atskleidė, kad korozija sugadina
svarbiausias dalis ir dėl kurios ilgainiui atsiranda protėkis.
• „Lely Astri-Lin“ – valiklis be chloro.
• „Lely Astri-Lin“ valiklio pH vertė yra labai didelė, todėl ši priemonė labai
veiksmingai valo.
„Lely Astri-Lin“ parduodama gerai atpažįstamose mėlynose 25 kg pakuotėse.

„Lely Industries N.V.“ neatsako už ir neišmoka išmokų pagal garantiją už
bet kokius gedimus arba padarytą žalą, jei buvo naudojamos kitos, „Lely“
techninių reikalavimų neatitinkančios, valymo priemonės.
„Astri“ gaminių saugos duomenų lapus ir „Lely“ techninius
reikalavimus rasite www.lely.com.

„Lely Astri-TDS“ lazerio valiklis
„Lely Astri-TDS“ skysta rūgštinė valymo priemonė specialiai skirta elektroninių
lęšių ir lazerinio detektoriaus dangtelių, esančių melžimo robote „Astronaut“,
valymui. Jei lazeris nevalomas, ilgiau užtrunka aptikti spenius, o tai reiškia,
kad sumažės melžimo roboto „Astronaut“ našumas. „Lely Astri-TDS“
pašalina kietojo vandens, šlapimo, pieno akmenų ir geležies sankaupas
nuo lazerio. Šis gaminys buvo nuodugniai išbandytas ant tam tikrų roboto
medžiagų, taip pat organinių atliekų.
„Lely Astri-TDS“ parduodama 1 litro buteliais.
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Rūpestis – visapusiška tešmes priežiūra
Aukštos kokybės tešmens priežiūros gaminių asortimentas sukurtas naudojant ilgametę
patirtį. Mūsų „Lely“ centrinė organizacija su džiaugsmu padės surasti geriausią tešmens
purškalą, atsižvelgiant į individualią situaciją, kad būtų užtikrinta geriausią Jūsų bandos
sveikata. Kartu su partneriais „Lely“ sukūrė specialius purškalus tešmens priežiūrai,
kuriuos galima naudoti su melžimo robotu „Astronaut“ ir kurie tiks pagal Jūsų fermos
sąlygas. Daugiau informacijos apie tešmens higieną ir išsamią informaciją apie gaminių
asortimentą gausite artimiausiame „Lely“ centre.
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„Lely Astri-IO“ tešmens priežiūra*
„Lely Astri-IO“ tešmens priežiūrai skirta priemonė sukurta specialiai
melžimo robotui „Lely Astronaut“. Purškale naudojami aukštos
kokybės odos kondicionieriai, o priemonė pagaminta iš PVP jodo,
todėl ši priemonė pasižymi labai geromis dezinfekcinėmis savybėmis
ir užtikrina gerą spenių būklę. Glicerinas minkština ir drėkina odą.
„Lely Astri-IO“ užtikrina tinkamą spenio kanalo apsaugą po melžimo.
„Lely Astri-IO“ parduodama mėlynose 57 kg pakuotėse.
*) Šiuo metu „Lely Astri-IO“ Lietuvoje nėra.

„Lely Astri-Din“ tešmens priežiūra*
„Lely Astri-Din“ – tešmens priežiūros priemonė, pagaminta iš pieno
rūgšties. Ši priežiūros priemonė sukurta specialiai „Astronaut“
melžimo robotui. Įrodyta, kad pieno rūgštis yra labai veiksminga
dezinfekcinė priemonė, kuri užkerta kelią kryžminiam užteršimui.
„Lely Astri-Din“ užtikrina puikią spenių kanalų apsaugą ir rūpinasi
kitomis dalimis, pavyzdžiui, glicerinas ir sorbitolis padeda natūraliai
reguliuoti odos drėgnumą ir riebumą. Pieno rūgšties pH vertė yra tokia
pati, kaip spenių odos, todėl užtikrinamas stulbinantis kosmetinis
veiksmingumas. Ši priemonė saugo odą bet kokiomis oro sąlygomis ir
nuo mechaninio poveikio melžiant.
„Lely Astri-Din“ parduodama mėlynose 59 kg pakuotėse.
*) Šiuo metu „Lely Astri-Din“ Lietuvoje nėra.

„Lely Quaress-Iodine“*
„Lely Quaress-Iodine“ paruošta naudoti dezinfekcinė priemonė, kuri
naudojama melžimo robotuose „Astronaut“. „Lely Quaress-Iodine“
pagamintas iš jodo: antiseptikas su labai plačiu veikimo spektru, kuris
užtikrina gerą spenių dezinfekciją. „Lely Quaress-Iodine“ padengia
visą spenį apsauginiu sluoksniu. Gaminyje yra minkštinamųjų ir
drėkinamųjų sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, lanolino, sorbitolio ir
glicerino. Šios savybės pagerina odos lankstumą ir neleidžia jai greitai
išdžiūti. „Lely Quaress-Iodine“ galima naudoti norint geriau apsaugoti
karves nuo patogenų, nes ši priemonė turi labai geras antibakterines
savybes.
„Lely Quaress-Iodine“ parduodama mėlynose 60 kg pakuotėse.
*) Šiuo metu „Lely Quaress-Iodine“ Lietuvoje nėra.

„Lely Quaress-Lac“*
„Lely Quaress-Lac“ paruoštas naudoti dezinfekcinis tešmens
purškalas, kuris yra tinkamas naudoti melžimo robotuose
„Astronaut“. „Lely Quaress-Lac“ pagamintas iš pieno rūgšties ir
salicilo rūgšties (LSA). Šių sudedamųjų dalių derinys yra veiksminga
priemonė prieš bakterijas. Be to, kad tai yra puiki dezinfekcinė
priemonė, „Lely Quaress-Lac“ taip pat padeda išlaikyti minkštą
odą. Gaminio sudėtyje yra propileno glikolio, kuris puikiai minkština
tešmens odą. Aktyviosios sudedamosios dalys pašalina negyvą odą
ir padeda išlaikyti odos lankstumą. „Lely Quaress-Lac“ pasižymi
geromis kosmetinėmis savybėmis ir nedirgina odos.

„Lely Quaress-Lac plus“*
„Lely Quaress-Lac plus“ koncentruota dezinfekcinė priemonė, sukurta specialiai
melžimo robotams „Astronaut“. „Lely Quaress-Lac plus“ pagamintas iš pieno
rūgšties ir dekano rūgšties. Šis pieno ir dekano rūgščių derinys – stiprus purškalas
tešmeniui, kuris veiksmingai saugo nuo bakterijų. Be to, pieno rūgštis padeda
pagerinti tešmens odos lankstumą.
„Lely Quaress-Lac plus“ sudėtyje taip pat yra įvairių minkštinamųjų ir drėkinamųjų
savybių turinčių medžiagų, pavyzdžiui, glikolio ir lauricidino. Šios sudedamosios
dalys pagerina spenių būklę ir saugo odą esant šaltam orui.
Šis gaminys labai tinka naudoti paleidžiant melžimo robotą „Astronaut“.

„Lely Quaress-Lac“ parduodama mėlynose 60 kg pakuotėse.
*) Šiuo metu „Lely Quaress-Lac“ Lietuvoje nėra.

„Lely Quaress-Lac plus“ parduodama mėlynose 15 kg pakuotėse. Prieš naudojant,
šį koncentratą reikia sumaišyti su 45 litrais vandens.
*) Šiuo metu „Lely Quaress-Lac plus“ Lietuvoje nėra.
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Šėrimo įranga
Vienos iš svarbiausių išlaidų gyvulių ūkyje – išlaidos pašarui. Todėl šėrimo veiksmingumas
yra labai svarbus veiksnys. Geriausią pelningumą galima pasiekti užtikrinant tinkamą
karvių išeigą (kg pieno riebumas ir proteinų kiekis piene, ilgaamžiškumas, gyvulių
sveikata ir pan.). Dažniausiai manoma, kad dažnas šėrimas padidina pieno gamybą ir
teigiamai veikia karvių sveikatą. „Lely“ automatizavimas leidžia dar labiau pagerinti
gamybą, karvių sveikatą ir šėrimo veiksmingumą. Be to, Jūs, kaip pieno ūkis, galite
sutaupyti laiko ir lanksčiau planuoti darbą.
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Automatinio šėrimo sistema „Lely Vector“

LELY VECTOR

Šėrimo sistema „Lely Vector“ leidžia sudaryti lankstų karvių šėrimo grafiką 24 valandas
per parą, 7 dienas per savaitę. Karvės bus šeriamos kruopščiai, tiksliai ir su mažiausiomis
darbo jėgos sąnaudomis. 34 puslapis.

LELY JUNO

Naudojant pašaro pristumtuvą „Lely Juno“, pašarą galima pastumti prie šėrimo tako
atatvarų dieną ir naktį. Nuolat tiekiant pašarą, karvės suėda daugiau, tampa aktyvesnės

Šėrimo įranga

Automatinis pašaro pristumtuvas „Lely Juno“

ir duoda daugiau pieno. 40 puslapis.

Šėrykla „Lely Cosmix“

LELY COSMIX

Naudojant šėryklą „Cosmix“, galima karves šerti pagal kiekvienos poreikius. Tinkamas
kiekis kiekvieną dieną bet kuriuo metu! 46 puslapis.

Automatinė veršelių girdykla „Lely Calm“

LELY CALM

„Lely Calm“ užtikrina automatinį girdymą tinkamomis pieno dozėmis parenkant tobulą
temperatūrą, sudėtį ir išdėstymą per visą dieną. Rezultatas – sveikesni veršeliai, geresnis
jų augimas, padidėjęs šėrimo veiksmingumas, be to – taupoma darbo jėga. 50 puslapis.

„Lely Caltive“ koncepcija

LELY CALTIVE

Kartu su automatine veršelių šėrimo „Lely Calm“ sistema, „Lely“ sukūrė programą
„Lely Caltive“, labai gerai suderintą šėrimo programą, kuri padeda veršeliams augimo
pradžioje ir ypač pagreitina veršelių augimą. 54 puslapis.
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Automatinio šėrimo sistema „Lely Vector“ –
lankstus, šviežias šėrimas
Veiksminga aukštos kokybės pieno gamyba labiausiai priklauso nuo karvių šėrimo
vientisumo, laiko ir kiekio. „Lely“ sukūrė ypatingą ekonominę koncepciją, kuri gali
pasirūpinti tuo ir dar daugiau; ši koncepcija leidžia lanksčiai šerti karves šviežiu pašaru
24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę – karvės bus pašertos kruopščiai, tiksliai ir
su mažiausiomis darbo jėgos sąnaudomis. Automatinio šėrimo sistema „Lely Vector“ –
koncepcija, kuri buvo kuriama glaudžiai bendradarbiaujant su mūsų klientais, todėl
gauti geriausi rezultatai bei išlaikoma didžiausia pagarba karvėms.
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Geriausias lankstumas – šėrimas be kompromisų
Karvių šėrimas – svarbus kasdienis darbas. Jūs

„Vector“ sistemą, Jūs galėsite lanksčiai keisti šėrimą

apie tai galvojate 24 valandas per parą, 7 dienas

pagal savo strategiją, kurią norite įgyvendinti. Tai

per savaitę. Su automatinio šėrimo sistema „Lely

tobulas sprendimas kiekvienam ūkiui, su galimybe ją

Vector“ Jums tereikės vieną kartą per tris dienas

pritaikyti besiplečiant ateityje.

pagalvoti apie karvių šėrimą! Be to, naudodami

Šėrimo lankstumas kiekvieną dieną
• Greitai ir lengvai keičiami šėrimo tipai – atvira
virtuvė reiškia laisvę be apribojimų.
atskiras racionas, kai to reikia.
• Tikslesnis šėrimas – gyvuliai gauna tai, ko jiems
reikia.

Šėrimo įranga

• Akimirksniu keičiami racionai – kiekvienai grupei

• Lankstumas keičiant grupes – karvės perkeliamos
į kitą grupę be jokio vargo.

Lankstumas kasdieniuose darbuose
• Laisvė planuotis darbus, o taip pat ir savo socialinį
gyvenimą – virtuvėje galima sukaupti pašarą trims
dienoms.
• Nepriklausomybė nuo išorinės darbo jėgos –
maršruto parinkimas ir racionai Jūsų rankose.
• Šėrimas parenkamas pagal karvių poreikius – pašaro
aukščio jutiklis parodo, kada reikia šviežio pašaro.
• Nuolat stumiamas pašaras – mažiau likučių, nes
gyvuliai visada gali pasiekti pašarą.

Lankstumas kiekvienam ūkiui
dabar ir ateityje
• Telpa siaurame šėrimo take be papildomų atramų
ir profilių – daugiau laisvės ir mažesnės išlaidos
konstrukcijoms.
• Daugiau tvartų, bet tik viena šėrimo sistema – kaip
autonominė transporto priemonė robotas gali
nuvažiuoti ir pašerti keliuose tvartuose.
• Lengvai reguliuojami maršrutai – tvarto arba grupės
nustatymų pakeitimai nustatomi be sunkumų.
• Paruoštas ateities plėtrai – vienas robotas gali
aptarnauti 250–300 karvių, du robotai vienoje
virtuvėje, kad pajėgumas būtų dar didesnis.
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Šviežias pašaras keletą kartų per dieną
Jūsų karvės uždirba Jums pinigus, todėl jos nusipelno

pašarą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę,

būti šeriamos taip, kaip Jūs norėtumėte: tinkamo

keletą kartų per dieną (dar daugiau; maišytuvas

dydžio, šviežiomis porcijomis, tiesiai iš virtuvės.

pripildomas pakaitomis skirtingų pašarų mažais

Šėrimo sistema „Lely Vector“ leidžia tiekti šviežią

kąsniais, todėl racionas sumaišomas labai greitai).

Šviežios, gerai sumaišytos porcijos
• Puikus maišymas per trumpą laiką – lengvas
mišinys su didesniu sausosios masės kiekiu.
• Viskas labai skanu – nereikia atrinkinėti pašaro ir
lieka mažiau nesuėsto.
• Mažos, šviežios porcijos – pašaras mažiau sukaista
ant pašarų stalo.
• Saugiai laikomas virtuvėje keletą dienų – pašaras
laikomas blokais, todėl nedžiūva.
• Daugiau suvartojama pašaro – nuolat tiekiamas
šviežias pašaras skatina karves daugiau ėsti,
labiausiai silpnesnes karves.

Didžiausia Jūsų investicijos į pašarą grąža
Ūkininkavimas vis labiau tampa verslu, kur

Dažnesnis šviežias pašaras sumažina nesuėstą, o tai

finansiniai rezultatai priklauso nuo Jūsų ūkio

reiškia, kad pašaras naudojamas veiksmingiau. Be to,

vadybos. Nuolat šeriamos karvės yra sveikesnės, be

pasiekiamas pastebimas energijos taupymas.

to daugiau ėdančios karvės duoda daugiau pieno.

Padarykite savo šėrimo strategiją
pelningą
• Tinkamas visų dydžių grupėms – net ir mažos
grupės gaus specialiai joms sumaišytą racioną.
• Šėrimas pagal pašaro perskaičiavimo santykį –
sistema „Vector“ gali automatiškai tiekti geriausią
pašarą geriausioms karvėms.
• Mažos eksploatacinės išlaidos – varoma elektra:
švaru, tylu ir taupo energiją.
• Sutaupo aštuonias darbo valandas per savaitę –
tikina esami klientai!
• Pagerintas šėrimo veiksmingumas – rezultatus
atskleidžia tikslios ataskaitos.
• Daugiau vizitų į melžimo robotą – keletą kartų per
dieną tiekiamas šviežias pašaras stimuliuos karvių
aktyvumą.
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„Lely Vector“ – visapusiška ir išmani inžinerinė sistema
3
5

2

Šėrimo įranga

6

4

1

1

Siloso griebtuvas

2

Pašaro virtuvė

3

Tvartas su melžiamomis karvėmis

4

Tvartas su veršiukais ir užtrūkusiomis karvėmis

5

Koncentratai ir mineralai

6

Maišymo ir šėrimo robotas

Techniniai duomenys
Maišymo ir šėrimo roboto matmenys

Šėrimas abiejose pusėse

325 cm

Ilgis

246 cm

Šėrimas vienoje pusėje

310 cm

Plotis

162 cm

Koridorius be šėrimo

275 cm

Masė
Aukštis su atidarytomis/

1 281 kg
278 cm / 193 cm

uždarytomis

Forma

stumdomosiomis durimis
Maišytuvo tūris

Pašaro virtuvė; reikalaujami pašaro blokų matmenys
Didžiausias gylis

2 m3

Didžiausias vieno roboto

Grindys
Didžiausias leistinas nuolydis

Gerai nupjautas
arba susmulkintas,

250 – 300

patartina, kad ilgis
būtų nuo 10 iki 20 cm.

našumas (gyvuliai)
Didžiausias grupių skaičius

105 cm

(griebtuvo plotis)
Pašaras

Našumas ir reikalavimai

Tiesiai nupjauti blokai

16
Be nuolydžio
5%

Reikalaujamas mažiausias šėrimo tako plotis
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Maišymo ir šėrimo robotas
„Lely Vector“ sistemos maišymo ir šėrimo robotas – savarankiškas, akumuliatorių baterijomis maitinamas
įrenginys, kuris gali automatiškai patiekti jame sumaišytą racioną.

Vertikalus maišytuvo sraigtas
Užtikrinamas puikus maišymas.
Maišytuve yra į priešingas puses
besisukantys peiliai, todėl galima
sumaišyti šieną ir kitus pašarus.

Antena
Belaidžiam ryšiui su kitomis
„Lely Vector“ sistemos dalimis.

Skirstytuvas
Paskirsto pašarą išilgai šėrimo tvoros.
Pašaro kiekis priklauso nuo važiavimo
greičio.

Ultragarso jutikliai
Užtikrina, kad šėrimo robotas sektų
palei šėrimo stalo atitvarus iš anksto
nustatytais atstumais.

Avarinis išjungimas ir sustabdymo
mygtukas
Norint sustabdyti arba nedelsiant
išjungti sistemą, jei to reikia.

Apkrovos jutikliai
Tinkamo raciono ir tinkamo pašaro
kiekio nustatymui.

Susidūrimo buferis
Užtikrina, kad susidūrus su kliūtimi
sistema nedelsiant sustotų.
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Adapteris
Tobulai prisijungia prie įkrovimo
stoties.

Pašaro aukščio jutiklis
Matuoja pašaro kiekį ant šėrimo stalo
ir nustato, kur ir kada reikia šviežio
pašaro. Taip karvės visada turės
pakankamai pašaro.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Pašaro virtuvė
Pašaro virtuvė – zona, kurioje sandėliuojami, paimami ir pakraunami į maišymo robotą pašarai. Atsižvelgiant į
virtuvės plotį ir gylį, joje galima sandėliuoti pašarą trims dienoms.

Pašaro griebtuvas
Parenka ir pagriebia pašarą ir pakrauna jį į maišymo bei šėrimo
robotą. Šis aparatas stebi pašaro sandėliavimo zonos sektorių,
kuriame pašaras yra pažymimas kaip tam tikras pašaro tipas, ir
paima pašarą iš aukščiausio taško.

Koncentrato dalytuvas
Kontroliuoja koncentratų, kurie sandėliuojami dideliais kiekiais,
dalijimą. Kiekius galima nustatyti ir į pašarus įmaišyti labai
tiksliomis dozėmis.

Šėrimo įranga

Saugos durys
Visa sistema atitinka griežčiausius tarptautinius standartus. Pašaro
skyrius bus atidarytas tik tuomet, kai jį reikės papildyti pašarais.

Mineralų ir priedų dalytuvas
Mineralus ir priedus taip pat galima įmaišyti į pašarą mažesniais
kiekiais.

Automatinio šėrimo sistema
„Lely Vector“

Naudotojai sako:
„Aš įsitikinęs, kad su automatinio šėrimo sistema
„Lely Vector“ mano banda pagamins daugiau

Lankstumas

pieno. Nuolat tiekiamas šviežias pašaras yra
didelis privalumas, labiausiai vasarą – tai tikrai

• Lankstumas pasirenkant šėrimo strategiją.

atsipirks.“

• Lankstumas dirbant kasdienius darbus.

Nyderlandai

• Lankstumas ūkyje kas dieną ir besiplečiant ateityje.

Šviežia

„Šiame ūkyje su šia nauja sistema per metus
mes sutaupome 600 darbo valandų ir maždaug

• Šviežia tiesiai nuo griebtuvo.

6 000 litrų dyzelino.“

• Šviežia tiesiai iš virtuvės.

Švedija

• Šviežia ant šėrimo stalo.

Šėrimas

„Manau, kad ateities kartoms bus daug
lengviau perimti šį darbą, todėl jau šiandien

• Šėrimas gerai suderintais racionais.

tai atrodo pelninga.“

• Šėrimas pagal poreikius.

Švedija

• Pašaras gerai išsklaidytas prie šėrimo stalo atitvarų.

Rezultatas

„Prieš keletą metų mes naudojome bėginę
šėrimo sistemą. Naujoji sistema yra daug

• Banda nepatiria streso.

lankstesnė, palyginti su senąja. Naudodami

• Didesnis karvių aktyvumas.

sistemą „Lely Vector“, mes netgi galime

• Karvės daugiau suėda.

pašerti kaimynų tvarte esančias karves.“

• Didelis šėrimo veiksmingumas.

Nyderlandai

• Didesnė pieno gamyba.
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Automatinis pašaro pristumtuvas „Lely Juno“ –
šviežias pašaras 24 valandas per parą, 7 dienas
per savaitę, o darbo yra mažiau
Gerai žinoma, kad nuolat gaudamos šviežio pašaro, karvės suėda daugiu sausosios
masės ir duoda daugiau pieno. Be to, dažnas šėrimas daro teigiamą poveikį bendrai
gyvulių sveikatai. Dažniausiai karvės negauna pakankamai šviežio pašaro dėl darbo
jėgos trūkumo. Šią problemą padės išspręsti „Lely Juno“.
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„Lely Juno“ savaime juda išilgai šėrimo tako, palei šėrimo stalo atitvarus.
Kai reikia, aparatas, netrukdydamas karvėms pastumia pašarus link
atitvarų. „Lely Juno“ – savarankiška mašina, todėl retai kada reikia keisti
tvartą, ir ją galima naudoti beveik bet kokio tipo tvartuose.

„Lely Juno“ 100 ir 150
2008 metais „Lely“ sėkmingai pristatė pašaro pristūmimo modelį
„Lely Juno 150“. Po trejų metų buvo pristatytas mažesnis, kompaktiškesnis

Pagrindiniai privalumai
• Veikia 24 valandas per parą,
7 dienas per savaitę.
• Karvės suėda daugiau pašaro.
• Padidėja pieno gamyba.
• Dieną ir naktį tiekiamas vienodos
kokybės racionas.

ir finansiškai patrauklesnis modelis „Lely Juno 100“. Dėl mažesnio

• Ramesnė banda.

skersmens, „Juno 100“ labai tinka tvartams su mažesniu šėrimo taku.

• Labiau suderinta sistema
naudojant kartu su melžimo

Abu modeliai turi išvykimo ir atvykimo tašką – įkrovimo stotį; ji

robotu „Lely Astronaut“.
• Mažesnės išlaidos.

maršrutais, nes aparate įmontuoti įvairūs jutikliai. Derinant su iš anksto

• Mažesnės darbo sąnaudos ir

sumontuotu maršrutu, „Lely Juno 150“, priešingai nei „Lely Juno 100“, gali
važinėti tarp dviejų tvartų bei judėti atviruose šėrimo takuose.

didesnis lankstumas.
• Taupo energiją ir sumažina CO2
dujų emisiją.

Šėrimo įranga

montuojama šėrimo take tinkamoje vietoje. „Lely Juno“ gali judėti įvairiais
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„Lely Juno“ viską sujungia
• Mažiausios darbo sąnaudos, mažiausios energijos sąnaudos, mažiausios išlaidos techninei
priežiūrai, didžiausias našumas.
• Tikrasis šiuolaikinių technologijų sprendimas, kuris suteikia ūkiui daugiau lankstumo.
• Pagerinamas karvių judėjimas, sumažinamos darbo sąnaudos ir pagerinama gyvulių gerovė.
• Išmanu ir lankstu, pašarai nuolat stumiami.
• Geresnė gyvulių gerovė, galima šerti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

„Lely Juno“ privalumai Jums ir
Jūsų bandai
Veikia 24 valandas per parą, todėl karvės suėda
daugiau
Kai nuolat yra pašaro, stimuliuojamas karvių judėjimas ir karvės suėda
daugiau sausosios masės (+3,50 %*), labiausiai naktį; be to, sumažėja
atliekamo pašaro.

Geresnė gyvulių gerovė
Visą dieną stumiami pašarai pagerina karvių judėjimą ir pašaras tiekiamas
visą parą.

Dieną ir naktį tiekiamas vienodos kokybės
pašaras
„Lely Juno“ nuolat stumia pašarus prie šėrimo tako atitvarų. Karvėms
nesuteikiama galimybė būti atstumtom, nes ant šėrimo tako dieną ir naktį
yra vienodas kiekis pašaro.

Dažniau naudojamas melžimo robotas
Naudojant kartu su melžimo robotu, patvirtinta, kad „Lely Juno“ padidina
melžimo roboto apsilankymų skaičių (+10,90 %*) dieną ir naktį. Didesnis
apsilankymų skaičius reiškia daugiau pieno, labiausiai iš silpnesnių karvių.
Be to, melžimo robotas naudojamas veiksmingiau ir mažiau karvių
reikalauja ypatingo dėmesio.

Tylesnė banda
Dėl „Lely Juno“ reguliariai atliekamų įprastų veiksmų, silpnesnės karvės
taip pat gali gauti šviežio pašaro po to, kai pasisotina stipresnės karvės.

Mažesnės išlaidos
Karvės suėda daugiau pašarų, todėl atlieka mažiau pašaro. Be to, „Lely
Juno“ taupo darbo jėgą ir degalus, o įranga mažiau dėvisi. „Lely Juno“
sumontuotas energiją taupantis elektros variklis.
*) Rezultatai gali skirtis atsižvelgiant į tai, kokios yra vietos sąlygos.
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• Pagerintas šėrimo efektyvumas.
• Daugiau roboto apsilankymų – 10,90 %* automatizuotuose pieno ūkiuose.
• Daugiau pieno, daugiausia iš silpnesnių karvių.
• Karvės suėda daugiau pašarų.
• Nereikalauja darbo jėgos, o pašarai stumiami 4 kartus dažniau.

„Lely Juno“ veikia labai taupiai ir prisideda prie CO2 dujų emisijos
mažinimo. Per metus traktorius arba ekskavatorius sunaudoja

Šėrimo įranga

Mažiausios energijos sąnaudos
dešimt kartų daugiau energijos ir išmeta maždaug keturis kartus
daugiau CO2 dujų.

Taupoma darbo jėga, o dirbti galima
lanksčiau
„Lely Juno“ atlieka tris šėrimo ratus po 10 minučių, todėl per
metus Jūs sutaupote mažiausiai 183 valandas, t.y. 22 darbo
dienas po 8 darbo valandas! Dar daugiau, „Lely Juno“ užtikrina
neprilygstamą lankstumą; Jūs galite nustatyti „Juno“ stumti
pašarą taip dažnai, kaip Jums norisi ir tada, kada Jums to reikia –
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Tvarto techniniai duomenys

Savybės
„Lely Juno“ – pašaro pristumtuvas yra varomas akumuliatorių baterija

Šėrimo takas

ir jame sumontuotas energiją taupantis elektros variklis. Judant tiesia

• Vientisas, išlygintas betono pagrindas

linija besisukanti „Lely Juno“ apatinė dalis stumia pašarą link šėrimo

su arba be dangos.

stalo atitvarų. Pašaro pristumtuvo „korpusas“ – sunkus betono blokas,

• Ribotas nuolydis.

kuris užtikrina, kad mašina būtų pakankamai sunki, jog galėtų pastumti

• Važiavimas lauke: yra didesnė provėžų

pašarus. „Lely Juno“ tinka naudoti ant visų tvirtų ir lygių šėrimo paviršių;

tikimybė asfalte, jei oro temperatūra

jis gali judėti prie įvairių atitvarų ir sustumti pašarą, kuris yra iki 65 cm

aukšta.

aukščio.

Šėrimo tako atitvarai

Dinaminis stūmimas

• Vertikalūs strypai su ne didesniais kaip

Optimizavę „Lely Juno“ programinę įrangą, Jums bus suteikta dinaminio

60 cm tarpais.
• Išbandyta: rakinamos pertvaros,

stūmimo galimybė. Tai reikškia, kad „Lely Juno“ sistema pagal pašaro
kiekį šėrimo take pati nuspręs, kokiu atstumu nuo šėryklos tvoros

horizontalūs strypai, lygiagretės,

važiuoti. Išmanioji programinė įranga taip pat sutaupys darbo jėgos!

„U“ formos.

Nesvarbu, kokią šėrimo schemą Jūs pasirinksite, „Lely Juno“ pašaro

• Horizontalaus strypo aukštis
(matuojamas nuo šėrimo tako grindų):
– „Juno 100“: 80 ir 135 cm.
– „Juno 150“: 80 ir 150 cm.*

pristumtuvas pasirūpins, kad pašarai būtų pristumti tinkamai bet kokioje
situacijoje.

Sauga
„Lely Juno“ dirba ant šėrimo stalo, kuris yra lengvai pasiekiama tvarto

*) Naudojant kartu su pasirenkamu aukščio
lygio jutikliu.

vieta, todėl sauga yra labai svarbi. Pašaro pristumtuvas sumontuotas
specialusis mechanizmas: susidūrimo detektorius. Taip užtikrinama, kad
pašaro pristumtuvas sustos nedelsiant susidūrus su kliūtimi.

Naudotojai sako:
„Dabar mano silpnesnės karvės taip pat
nuolat gauna geros kokybės pašaro.“
Kanada
„Kai viena šėrimo vieta tenka dviems
karvėms, labai svarbu, kad nuolat būtų
pakankamai pašaro. „Lely Juno“ pašaro
pristumtuvas – puikus sprendimas.“
Japonija
„Mes jau dvejus metus naudojame
„Juno“. Be jo mūsų jau nebūtų. Jis
nepakeičiamas ir vienas geriausių, ką
esame kada nors įsigiję.“
Šiaurės Airija
„Tai tik 15 minučių maršrutas per
dieną, bet toks laimingas, jog man
nebereikia pačiam pristūminėti
pašaro net 23.00 valandą.“
Nyderlandai
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Dinaminis stūmimas.
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Šėrimo įranga

Techniniai duomenys
Juno 100

Juno 150

Skersmuo (cm)

111

156

Aukštis (cm)

104

106

Masė (kg)

574

575

Rotacinio žiedo aukštis (cm)

57

51

Variklis

Elektros variklis

Elektros variklis

Ratai

3

3

Greitis (m/min.)

12

12

Akumuliatorius

12 V/55 Ah

12 V/55 Ah

Judėjimo krypties nustatymas

Giroskopas ir ultragarsas

Giroskopas ir ultragarsas

Nuvažiuoto atstumo nustatymas

Jutikliai ant galinių ratų ir susidūrimo

Jutikliai ant galinių ratų ir indukcinis

arba atstatymo į pradinę būseną taškas

jutiklis

kelyje
Programuojamų maršrutų skaičius

16

16

Maršruto programavimas

Naudojant rankinį valdymą („E-link“)

Naudojant rankinį valdymą („E-link“)

Atstatymo į pradinę būseną taškai

Įkrovimo stotis ir susidūrimo arba

Metalinės juostelės; paleidimas/

(kryptys)

atstatymo į pradinę būseną taškas kelyje

stabdymas prie įkrovimo stoties

Reikiama erdvė artėjant prie įkrovimo

5

3

1,00

1,50

Mažiausias šėrimo tako plotis (m)

1,25 + pašaro plotis

2,00 + pašaro plotis

Didžiausias pašaro masės plotis (cm)

200

200

Didžiausias pašaro masės aukštis (cm)

65

65

Maršrutų skaičius

Lankstus, daugiausia 48 kartus per dieną

Lankstus, daugiausia 48 kartus per dieną

Įkrovimo stotis: ilgis x plotis x aukštis (cm)

28,00 x 27,00 x 21,00

36,90 x 26,00 x 62,30

Naudojimas lauke

Ne

Taip

stoties (m)
Reikiama erdvė išvažiuojant iš įkrovimo
stoties (m)

45

„Lely Cosmix“ šėrykla – jei karvės nusipelno šiek
tiek daugiau
Šeriant kiekvieną karvę atskirai – būdas, kaip pagerinti karvių bendrąją kūno būklę.
Šiuo būdu pasirenkant koncentrato kiekį, Jūs pagerinsite bendrąją karvių sveikatos būklę,
išmelšite daugiau pieno, pagerinsite karvių vaisingumą ir pieno ir šėrimo efektyvumą.
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Taupus šėrimas
Šėrykla „Lely Cosmix“ pateikia tikslią informaciją apie papildomą
pašarų koncentratą ir kiek karvės suėda. Papildomo koncentrato
šėrykla naudojama siekiant suderinti produktyvių ir mažiau
produktyvių karvių racioną arba paskirstyti papildomą pašarą
karvėms, kurioms jo reikia. „Lely Cosmix“ – visiškai suderinamas
su melžimo sistema „Lely Astronaut“ ir prijungtas prie vadybos
programos „Lely T4C“. Taip galima reguliariai tiekti koncentratą
kartu su melžimo roboto tiekiamais koncentratais ir stimuliuoti
stabilų didžiojo skrandžio pH. Dar daugiau, Jūs galėsite reguliuoti
šėrimą pagal melžimo laikus. Tai reiškia, kad karvės bus melžiamos
dažniau. „Cosmix“ karvėms nebus duodama jokio koncentrato
prieš melžimą. Pamelžus karvę, procesas bus tęsiamas.

Naudotojai sako:

Karvei įėjus į „Cosmix“, ji atpažįstama pagal antkaklį arba ant
kojos pritvirtintą identifikacinį numeriuką. Kiekvieno gyvulio

„Lely Cosmix“ mano geriausioms

dienos racionas apskaičiuojamas nuolat, todėl „Lely Cosmix“

karvėms duoda šiek tiek daugiau

akimirksniu nustatys, ar karvei laikas ėsti ir kiek jai reikia duoti.

nei jos reikalauja.“

Nelieka jokio nepanaudoto pašaro, nes karvei pašaras duodamas

Danija

Šėrimo įranga

Suderinta kiekvienai karvei

pagal jos ėdimo tempą.

Taip pat papildomas koncentratas
užtrūkusioms karvėms
Paskutines pereinamąsias savaites prieš veršiavimąsi, užtrūkintos
karvės dažniausiai laikomos veršiavimosi tvarte arba šiaudų
aptvare. Robotas negali duoti koncentratų šioms karvėms, tačiau
labai svarbu, kad šios karvės gautų pakankamą kiekį koncentrato.
Šioje vietoje sumontavus „Cosmix“ šėrimo stotį – tobulas
sprendimas.
„Lely Cosmix“ – tvirtas ir patikimas aparatas, pagamintas iš
nerūdijančio plieno ir tvirtų medžiagų. Tai ilgaamžis individualaus
šėrimo sprendimas Jūsų ūkiui.

Padidintas šėrimo tikslumas
Pašaras paskirstomas specialios formos šėrimo loviuose. Taip
galėsite šerti labai tiksliai mažomis porcijomis. Dar viena savybė –
paskirsčius pašarą, sumažėja pelėsių tikimybė.

Pagrindiniai privalumai
• Gerai suderintas koncentrato
tiekimas.
• Dažnesni apsilankymai robote.
• Stimuliuojamas stabilus didžiojo
skrandžio pH.
• Integruota T4C tinkle.
• Individualus šėrimas.
• Šėrimas suderintas su melžimo
roboto intervalais.
• Tvirtas ir ilgaamžis.

47

Techniniai duomenys

Patrauklūs pasirinkimai

Įtampa

„Cosmix S“ (24 V arba 230 V),

Tačiau yra galimybė įdiegti dar tris šėrimo tipus. Tuomet viena

„Cosmix P“ (230 V),

šalia kitos bus įrengtos keturių tipų pašarų talpyklos.

Šėrykla „Lely Cosmix“ standarte siūloma su vienu pašaro tipu.

„Cosmix M“ (saulės energija)
Atpažinimas

Qwes H, Qwes HR, Qwes ID,

Kitas pasirinkimas: pašaro sraigtų valdymas naudojant

Qwes leg, Qwes act, Qwes I

„Lely Cosmix“. Tai naudinga, nes sraigtų paleidimui ir
stabdymui nereikia papildomų jutiklių.

„Lely Cosmix P“ – dar daugiau pašertų
karvių
Karvės gauna pašarą saugioje aplinkoje, todėl „Lely Cosmix P“
suteikia galimybę tiekti didesnes porcijas, kitaip tariant, šerti
karves greičiau ir neskubinant jų. Taip padvigubinamas šėrimo
pajėgumas. „Lely Cosmix P“ turi žemą įėjimo slenkstį, todėl
visos karvės gali lengvai patekti į vidų.

„Lely Cosmix S“ – lanksčiai reguliuojami
šoniniai vartai
„Lely Cosmix S“ su reguliuojamais šoniniai vartais. Jūs turėsite
dar daugiau laisvės ir galėsite pritaikyti sistemą pagal savo
bandą arba pagal tvartą.

„Lely Cosmix P“ – integruoti apsauginiai vartai
„Lely Cosmix P“ įrengti ypatingi apsauginiai vartai
(„M-box“). Šių vartų konstrukcija ir forma tokia, kad
kitos karvės negali trukdyti šėrimo stotyje stovinčiai
karvei. Tyrimai rodo, kad pašarų koncentrato stotis
su apsauginiais vartais sumažina agresiją bandoje.
Dar svarbiau, sumažinama tikimybė, kad stipresnės
karvės išvys karvę iš šėrimo stoties. „Cosmix P“
sumažina konkurenciją ir stresą bei, pavyzdžiui,
tešmens sužeidimų skaičių.
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„Lely Cosmix M“ – mobilioji
koncentrato stotis
Pieno ūkio versle ganymas nėra patikimas
veiksnys, nes visą sezoną žolės kiekis ir kokybė
svyruoja. Pavasarį dažniausiai yra geros kokybės
žolės perteklius, bet vasarą ir žiemą gyvulių
produktyvumas dažniausiai keičiasi. Mobilioji
koncentrato šėrimo stotis „Lely Cosmix M“ veikia
naudodama saulės energiją ir paskirsto koncentratą
besiganančioms karvėms dieną ir naktį.

„Lely Cosmix M“ – geresnis
valdymas karvių bandoje

galėsite paskirstyti dideles arba mažas porcijas, o tai

„Lely Cosmix M“ labai taupo darbo jėgą. Jums

Jums nebereikės baimintis, kad karvės gaus per daug

nebereikės tiekti papildomų pašarų laukuose

arba per mažai koncentrato.

labai pagerins karvių didžiojo skrandžio funkciją.

koncentrato kiekį kiekvienai karvei. Per dieną

Šėrimo įranga

kiekvieną dieną. Galėsite dar tiksliau reguliuoti

„Lely Essentials“ mineralų blokas

„Lely Essentials“ pagaminti iš natrio ir jūros dumblių

Galima įsigyti trijų rūšių „Lely Essentials“ blokus:

kalkių. Todėl karvės nedaug suvartos, kaip tai

• „Lely Essentials Block-Lac“ pieningoms karvėms.

atsitinka naudojant melasą. Be to, jūros dumblių

• „Lely Essentials Block-Dry“ užtrūkusioms karvėms.

kalkės yra labai porėtos, todėl jos gerai veikia karvių

• „Lely Essentials Block-Grow“ jauniems galvijams.

didžiojo skrandžio mikroflorą ir turi daug kalcio bei
magnio.

„Lely Essentials“ blokus reikia padėti tinkamoje
vietoje ir tinkamame aukštyje tvarte arba ganykloje,

Iš jūros dumblių pagamintuose mineralų blokuose

kad mineralų vartojimas būtų prieinamas. Visada

yra ypatingos mineralinių apsaugų formulės,

naudokite „Lely“ blokų laikiklį.

antioksidantų ir lengvai įsisavinamų mikroelementų.
Lengvai įsisavinamos medžiagos, pavyzdžiui, kalcis,
fosforas, magnis, natris, cinkas, selenas, manganas,
jodas, varis ir kobaltas, yra pagrindiniai elementai,
kurie stiprina gyvulių imunitetą, vaisingumą ir
metabolizmą.
„Lely Essentials“ blokas tobulai tinka
automatizuotoje fermoje, kurioje karvės gali
laisvai judėti. Karvės pačios gali nuspręsti, kiek
joms reikia suvartoti mineralinio bloko, todėl
kiekviena karvė gaus tinkamiausią jai kiekį. Be
to, šie blokai labai gerai parodo, kiek mineralų
suvartoja visa banda: jei suvartojama labai daug
arba labai mažai, pagal tai galima reguliuoti
mineralų racioną.
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Automatinis veršelių girdykla „Lely Calm“ –
Jūsų ramybė auginant veršelius
Kiekvienas ūkininkas, siekiantis išlaikyti pastovų karvių skaičių ir aukštą ilgalaikį
produktyvumą, pirma turi pagerinti jaunų galvijų auginimą. Automatinė veršelių
girdykla „Lely Calm“ užtikrina šių jaunų gyvulių tinkamą augimą ir vystymąsi. Veršeliai
galės mėgautis natūraliu elgesiu ir gerti, kada tik jie panorės, darbo sąnaudos bus
sumažintos iki labai mažų, o Jūs galėsite viską prižiūrėti. Juk šiandien jie tik veršeliai,
o ryt – didelio produktyvumo karvės.
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Auginimas be streso

atjunkimo procesą – Jūsų veršeliai greičiau išmoks

Kai veršelis geria iš motinos, jis dažniausiai išgeria

atrajoti. Naudojant veršelių girdyklą „Calm“, veršelių

atitinkamas porcijas, padalintas per visą dieną.

priežiūrai tereikės skirti keletą minučių per dieną.

Tačiau šiandieniniuose ūkiuose, kur veršeliai

„Lely Calm“ – būtina įranga kiekvienam pieno ūkiui,

maitinami rankomis, apribojama iki vieno arba

kuris rūpinasi gyvulių gerove.

dviejų kartų per dieną. Štai todėl „Lely“ pristatė
„Lely Calm“ – tobulas būdas ruošiant gyvulius

tinkamos koncentracijos maisto porcijas, padalintas

gyvenimui su melžimo robotu. Gyvuliai nuo

per visą dieną, atkartojant natūralų veršelių elgesį.

mažumės išmoksta pasiimti pieną; jie tampa

Veršelių girdykla „Calm“ leidžia veršeliams puikiai

užsispyrę, o svarbiausia, jie pripranta prie

pradėti gyvenimą, taupo darbo jėgą ir pasižymi kitais

automatinių įrengimų ir viso neįprasto triukšmo,

ekonominiais privalumais. Tikslios ir mažos porcijos

kurį kelia robotai. Pieno ūkininkas pajus naudą

paskirstytos per visą dieną gerokai pagerina veršelių

tuomet, kai telyčia pirmą kartą įeis į automatinio

virškinimo organų vystymąsi. Veršeliai atjunkomi

melžimo sistemą.

švelniai, palaipsniui mažinant pieno porcijas. Lėtai
mažinant porcijas, užtikrinama, kad veršeliai savaime

Automatinis girdymas „Lely Calm“ atsipirks, nes

ims ėsti daugiau pašarų. Pasirenkamas „Caltive“

veršeliai bus sveikesni, greičiau augs, padidės pašarų

koncentruotas pašaras kartu su „Lely Caltive“ šėrykla

veiksmingumas ir taupysis darbo jėga. „Lely Calm“

dar labiau pagerins atjunkimo procesą. Kuo greičiau

sutaupys nuo 60 iki 70 % darbo, todėl atsipirks per

ir kuo daugiau Jūsų veršeliai išmoks ėsti koncentratą,

trejus metus. Girdykla „Calm“ – patikimas veršelių

tuo mažiau pieno jiems reikės. Ši koncepcija

girdymas, kuriam beveik nereikia priežiūros.

Šėrimo įranga

automatinę veršelių girdyklą „Lely Calm“, kuri tiekia

sutaupys Jums brangių pieno miltelių ir pagreitins

Naudotojai sako:
„Su girdykla „Lely Calm“, kuri puikiai
pritaikyta prie mano kasdienių darbų,
veršelių auginimas tapo tikruoju
džiaugsmu.“
Naujoji Zelandija
„Aš jau taip nebenuvargstu. Įrangą
lengva valyti ir veršeliams ji patinka!“
Jungtinė Karalystė
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Pagal užsakymą
Kai tik veršelis įeina į pieno stotį, elektroninė sistema

„Lely“ siūlo du automatinės
girdyklos „Calm“ modelius:

jį atpažįsta ir pagal veršeliui sudarytą šėrimo planą
girdykla „Lely Calm“ nustato, ar veršeliui reikia

50

1–2

35 kg

šviežią pieno porciją.

Vario+

120

1–4

35 kg / 50 kg

nustatys racioną veršeliui. Jei veršeliui leista gerti,

milteliai

Compact+

apsilankymo pieno porciją, tada girdykla savaime

pieno

girdymo

girdykla savaime paruošia nustatytos temperatūros

galima nustatyti mažiausią ir didžiausią kiekvieno

stotys

Lely Calm

veršiai

pieno ir kiek pieno reikia. Kiekvienam veršeliui

Higiena
„Lely Calm“ išsivalo savaime. Tai reiškia geresnę
įrenginio švarą, kurią dar galima patobulinti
sumontuojant pasirenkamus tinklelius nuo musių
arba drėgmę sugeriantį elementą.

Tobula priežiūra
Veršelių girdykla „Calm“ leis Jums bet kada
patikrinti, kaip sekasi veršeliams. Automatinė
girdykla turi didelį ekraną, kuris valdomas ranka.
Jame yra keli funkciniai mygtukai, greitieji mygtukai
ir įrašai, todėl Jūs galėsite greitai surasti arba
pakeisti informaciją. „Lely Calm“ galima prijungti
prie pažangios valdymo programos T4C – Jūs galėsite
apžvelgti duomenis ir lengvai valdyti visus veršelius
naudodami asmeninį kompiuterį. Be to, Jūs galėsite
sudaryti ataskaitas ir kiekvieno veršelio pieno
racionų grafikus. Jūs galėsite rinktis, ar duoti tik
šviežią pieną, ar tik pieno miltelius, ar jų derinį.

Pagrindiniai privalumai
• Taupomas laikas.
• Greitesnis augimo tempas.
• Geresnis virškinimo sistemos vystymasis.
• Darbo jėgos lankstumas.
• Kiekvieno veršelio kontrolė.
• Stabili ir tiksli pieno temperatūra.
• Lankstūs šėrimo grafikai.
• Atjunkimas be streso.
• Tinkamas visų dydžių ūkiams.
Daugiau informacijos maloniai prašome
ieškoti mūsų lankstinukuose „Sėkmingas
veršelių auginimas“.
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Šėrimo įranga
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„Lely Caltive“ koncepcija – geriausiai pradžiai
Montavimas, priežiūra, reguliavimai, kalibravimas, auginimo patarimai ir didelis pieno
ir koncentratų veršeliams asortimentas bei automatinė veršelių girdykla „Lely Calm“
vienoje vietoje, vienoje koncepcijoje – „Lely Caltive“. Veršeliai turi būti auginami taip, kad
per pirmąsias 8 savaites jie augtų ir jų virškinimo sistema vystytųsi tinkamai. Kruopščiai
suderintas šėrimas užtikrina geresnį spenių vystymąsi ankstyvosiose savaitėse. Veršeliai
geriau vystosi ir greičiau auga.
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„Lely Caltive“ pienas

„Lely Caltive“ koncentrato šėrykla

„Lely Caltive“ piene yra daug atrinktų išrūgų

Trys šėryklos stotelės suteikia lengvą prieigą prie

proteinų ir probiotikų.

pašaro, o pripildyti šėryklą galima per atidaromą

• Išrūgų proteinai labai gerai virškinami ir

dangtį šėryklos viršuje. Pasukimo mygtukas esantis

stimuliuoja pašaro įsisavinimą.

šėryklos viršuje leidžia legvai reguliuoti pašaro kiekį

• Probiotikai pagerina veršelių imunitetą ir sveikatą.

siekiant visada palaikyti šviežią pašarą. Aišku, kad

• Pieno pakaitalas užtikrina tinkamą augimą ir

koncentratas padeda tinkamam virškinimo sistemos

vystymąsi, todėl veršeliai auga sveiki ir aktyvūs.

vystymuisi.

„Lely Caltive“ koncentratai
„Lely Caltive“ koncentratai – visiškai naujas
koncentratų tipas. Jauni veršeliai dėl tinkamo
koncentrato kvapo ir skonio koncentrate yra
ląstelių ir didelis kiekis hemiceliuliozės (= labai
gerai virškinamos celiuliozės) labai greitai pamėgsta
koncentratą, o ne pieną.

Šėrimo įranga

„Mannan Oligosaccharides“ (MOS), negyvų mielių

• Jis užtikrina spenių vystymąsi labai ankstyvame
amžiuje.
• Hemiceliuliozė pasirūpina suderintu ir saugiu
virškinimo sistemos vystymusi.
• Koncentratai padeda augti ir vystytis geriausiai,
nes veršeliai geriau įsisavina maistą.
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Tvarto įranga
„Lely“ siekia užtikrinti gyvuliams draugišką aplinką tvarte, o tuo pačiu ir įrangą kuri
būti patogi naudoti. Kuriant bet kokį gaminį, mes pirmiausia atsižvelgiame į patogumą
karvėms. Sveikos karvės duoda daugiau pieno... Šiame skyriuje sužinosite, kaip „Lely“
tvarto įranga padeda pagerinti gyvulių ir ūkininkų gerovę.
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„Lely Discovery“ mėšlo šalinimo robotas

LELY DISCOVERY

„Discovery“ naudojimo rezultatai: mažiau mėšlo guoliavietėse, švaresnės kanopos ir uodegos bei
tešmenys. Tai reiškia, kad banda bus ramesnė ir apsaugota nuo kanopų ir tešmenų ligų. 58 puslapis.

„Lely Luna“ šepetys karvėms

LELY LUNA

„Lely Luna“ šepetys užtikrina didžiausią patogumą karvėms ir yra ilgaamžis. 62 puslapis.

„Lely“ L4C – šviesa karvėms

LELY L4C

Sujungus šviesos jutiklį ir tinklo nustatymus, Jūs turėsite visiškai automatizuotą sistemą, kuri užtikrins
geriausią šviesos paskirstymą be jokių pastangų. 64 puslapis.

„Lely Walkway“ automatinė kojų vonia

LELY WALKWAY

„Lely Walkway“ lengva naudoti ir užtikrinama geriausia kanopų sveikata, 68 puslapis.

Tvarto įranga

„Lely“ galvijų priežiūros staklės

LELY TREATMENT BOX

„Lely“ galvijų priežiūros staklės leis Jums atlikti bet kokius karvių priežiūros darbus saugiai ir profesionaliai.
72 puslapis.

„Lely Commodus“ guoliavietės

LELY COMMODUS

„Lely Commodus“ – tai tikrai gyvuliams draugiškos guoliavietės, užtikrinančios didžiausią patogumą ir
gulėjimą. 76 puslapis.

Minkšti kilimai „Lely Compedes“

LELY COMPEDES

Minkšti kilimai „Lely Compedes“ patogūs Jūsų karvėms, jos galės elgtis natūraliai, o tai pagerins pieno
gamybą. 80 puslapis.
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„Lely Discovery“ – Jūsų asmeninis tvarto
tvarkytojas
„Lely“ siūlo išmanų tvarto valymo sprendimą, kuris atitinka pieno ūkio karvių laikymo
didėjančius higienos reikalavimus. Mėšlo šalinimo robote „Lely Discovery“ įdiegta
naujausia robotų technologija. Roboto universalumas ir kruopštumas užtikrins, kad
tvarto grindys būtų kiek įmanoma švaresnės. Taip užtikrinamas didžiausias patogumas
karvėms ir geriausia higiena.
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Jutimas ir paprastumas
Lely „Discovery“ karvidės mėšlo šalinimo robotas yra baterija
varoma transporto priemonė. Diegimo metu, nuotolinio valdymo
pulteliu E-link užprogramuojamas maršrutas, kuriuo Discovery
robotas valo. Maršruto parinkimas lankstus, todėl Jūs galėsite
užtikrinti intensyvesnį tam tikrų tvarto zonų valymą, pavyzdžiui,
už guoliaviečių, nustatytomis valandomis.

Kai darbas yra atliktas
Išvalęs tvartą, mėšlo šalinimo robotas „Discovery“ grįžta į įkrovimo
stotį. Įkrovimo stotis turi būti sumontuota tvarte patogioje vietoje.
Tai yra kiekvieno valymo maršruto pradžios taškas.

Įmontuotas ultragarso jutiklis užtikrina,
kad robotas „Discovery“ judėtų nustatytu
atstumu nuo sienos.

Visada tuo pačiu keliu
Grotelinėse grindyse arba po grotuotomis grindimis nereikia
montuoti jokių jutiklių. Mėšlo šalinimo robote įmontuotas
ultragarso jutiklis užtikrina, kad „Discovery“ judės nustatytu
atstumu nuo sienos. Mėšlo šalinimo robote „Discovery“
konstrukcijoje yra specialus elementas, taip vadinamas žiedas
priekyje. Šis elementas neleidžia robotui užstrigti. Be to,
šis žiedas užtikrina, kad robotas tinkamai judėtų prie sienų
ir išvengtų kliūčių. Įmontuotas giroskopas užtikrina, kad
„Discovery“ visada žinotų savo padėtį.

Geresniam sukibimui purškiamas vanduo
„Discovery 90SW“ modelyje yra vandens purkštuvas, kuris
pagerina mobiliojo tvarto roboto „Lely Discovery“ valymo
pavyzdžiui, esant sausai aplinkai, tvartuose, kuriuose yra nedaug
karvių, tvartuose su plačiais šėrimo takais ir gerai vėdinamuose
tvartuose ant grotuotų grindų gali susiformuoti sauso mėšlo

Tvarto įranga

rezultatus. Yra žinoma, kad tam tikromis aplinkybėmis,

Tvarto mėšlo šalinimo robote „Discovery“
konstrukcijoje yra specialus elementas, taip
vadinamas žiedas priekyje. Šis žiedas užtikrina,
kad robotas tinkamai judėtų prie sienų ir
išvengtų kliūčių.

sluoksnis. Todėl grindys pasidaro slidžios. Grindys nuvalomos
geriau ir jos tampa nebeslidžios, jei užpurškiama vandens
priešais mėšlo šalinimo robotą.

Mėšlo šalinimo roboto „Discovery“ apačioje
esantis lankstus peilis stumia mėšlą per
grotuotose grindyse esančias kiaurymes.

„Lely Discovery 90SW“ prie vandens
tiekimo stoties.
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Nuolat sausa ir švaru
Naudodami mobilųjį tvarto robotą „Lely Discovery“, Jūs galite valyti
karvių mėšlo takus taip dažnai, kaip norite. Karvės visada turės švarias
ir sausas grindis. Rankinis valymas intensyvus ir nelabai malonus darbas,
o grindys neilgam būna sausos ir švarios. Įprastos valymo sistemos
susiduria su kliūtimis – valymas reikalauja daug laiko jų priežiūrai ir
nevalo praėjimo takų.
Mobilusis mėšlo šalinimo robotas „Lely Discovery“
juda po tvartą ir beveik netrikdo karvių.

Didesnis patogumas karvėms
„Discovery“ naudojimo rezultatai pastebimi iš karto: mažiau mėšlo
guoliavietėse, švaresnės nagos ir uodegos bei tešmenys. Tai reiškia,
kad banda bus ramesnė ir apsaugota nuo kanopų ir tešmenų ligų.
Ant švarių ir sausų grindų karvės jaučiasi patogiau ir gali elgtis
natūraliau, o rujojimą Jūs galėsite nustatyti ankstyvojoje stadijoje.
Gera gyvulio sveikatos būklė labai svarbus veiksnys, kad karvė būtų
produktyvi, o tinkama karvės aplinkos higiena yra būtinybė, kad

Pagrindiniai privalumai

gyvulio sveikata būtų gera. Taip galvojant, mobilusis mėšlo šalinimo

• Nedidelių gabaritų.

Viskas viename – mobilusis mėšlo šalinimo robotas „Discovery“

• Lengvai palenda po atskyrimo vartais.

užtikrina lankstumą ir yra geras sprendimas išlaikant švarią karvės

• Išmanus valymas netrikdant karvių.

aplinką 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

• Lengva sumontuoti ir prižiūrėti.
• Ekonomiškas.
• Geriausias patogumas karvėms ir
higiena.
• Lankstūs maršruto parinkimai.
• Nuolatinis valymas.
• Apvalios konstrukcijos – gali lengvai
aplenkti kliūtis.
• Galimybė pasirinkti modelį su vandens
purškimu, kad geriau sukibtų su
paviršiumi.

60

robotas „Discovery“ yra vertinga ir ekonomiškai pagrįsta investicija.
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Naudotojai sako:
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„Lely Luna“ – rūpinimasis savo damomis
„Lely Luna“ šepetys karvėms užtikrina geriausią patogumą Jūsų karvėms. Tvarte
svarbiausia yra karvių patogumas ir higiena. Šepetys karvėms „Lely Luna“ sukurtas Jūsų
karvių priežiūrai, kad būtų pašalintos dulkės ir neniežėtų odos. Karvėms patinka šepetys
ir jos ateis keletą kartų per dieną, kad patirtų malonumą.
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Naudotojai sako:
Geriausias patogumas karvėms

„Juk nėra blogai, jei kartais

Nėra abejonių, jei karvės jaučiasi patogiai, jos yra laimingesnės,

palepinsime savo damas?“

sveikesnės ir produktyvesnės. Šepetys karvėms „Lely Luna“ padeda

JAV

karvėms išlaikyti sveiką ir žvilgantį kailį, stimuliuoja kraujotaką,
taigi banda būna ramesnė.

Išmani technologija
Šepetys „Lely Luna“ sukurtas taip, kad įsijungia nuo prisilietimo
ir karvei pastūmus, jis sukasi priešinga kryptimi. Taip užtikrinamas

Pagrindiniai privalumai
• Tylesnė banda.

sukimosi kryptis, todėl šeriai ilgiau išlaikys savo formą, palyginti su

• Ilgaamžis.

šepečiais, kurie sukasi tik į vieną pusę. Be to, paprasta konstrukcija,

• Didžiausias patogumas karvėms.

kurioje yra nedaug judančių dalių, beveik nereikalauja priežiūros.

• Mažos energijos sąnaudos.

Šepečio karvėms „Luna“ šeriai išdėstyti skirtingo storio spiralėmis,

• Stimuliuoja kraujotaką.

kad būtų užtikrintas didžiausias patogumas. Šepetys karvėms

• Švari ir sveika oda.

„Lely Luna“ pristatomas surinktas, jį galima lengvai sumontuoti

• Lengva sumontuoti.

ant stulpo arba pritvirtinti prie sienos.

• Nereikalauja techninės priežiūros.
• Įdiegtas apsaugos mechanizmas.

Tvarto įranga

didžiausias patogumas karvėms ir ilgaamžiškumas. Šepetys turi dvi

Techniniai duomenys
Šepetį karvėms „Lely Luna“ galima
lengvai sumontuoti ant 2 colių,
2½ colių, 3 colių ir 4 colių stulpų
ir ant keturkampių 6 ir 8 stulpų.
Šepetį karvėms „Luna“ galima įsigyti
ir su tvirtinimu prie sienos. Karvių
šepetys tinka dviejų tipų įtampai –
230 V ir 115 V. Siekiant užtikrinti
geriausią saugą, šepetyje karvėms
„Luna“ yra įrengiamas su apsauga
nuo perkrovos.
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„Lely L4C“ – daugiau nei šviesa
„Lely L4C“ – šviesa karvėms, yra daug daugiau nei tik keletas šviestuvų tvarto apšvietimui;
tai visiškai kitoks požiūris į tvarto apšvietimą. Ši nauja sistema (pirmoji tokio tipo) buvo
sukurta siekiant užtikrinti geriausią apšvietimo paskirstymą tvarte, naudojant specialiai
sukurtus šviestuvus. Taip sistema užtikrina geriausią šviesos lygį visame tvarte ir kiek
įmanoma taupo elektros energiją.
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Padidinkite pieno gamybą

Pagrindiniai privalumai

Tinkamas tvarto apšvietimas užtikrina geriausią karvių elgesį. Gerai
paskirstytas apšvietimas tvarte (įskaitant geriausią laiko grafiką) gali

• Didesnė pieno gamyba.

padidinti pieno gamybą nuo 6 iki 10 % ir padidinti pašaro suvartojimą.

• Visiškai automatinis valdymas.

„Lely“ Jums siūlo prieinamą pasirinkimą, kuris padės užtikrinti karvėms

• Taupoma energija.

geriausią apšvietimą, tapusį standartu daugelyje šiuolaikinių tvartų.

• Geresnė gyvulių gerovė.

Yra dar viena puiki parinktis: „Lely L4C“ – valdoma tvarto apšvietimo

• Karvės suėda daugiau pašarų.

sistema, kuri šviečia pagal pažangų, klientui pritaikytą individualų planą.

• Galima integruoti naktinį

Pasirinkite šviesų ir ryškų tvartą

apšvietimą.

Karvės – jautrūs gyvuliai, todėl joms labai svarbus dienos ir nakties
ritmas. Norint daryti įtaką tarp dienos ir nakties ritmų karvės kūnui,
reikia specifinių šviesos intensyvumo lygių. Dažniausiai tvartai nėra
pakankamai apšviesti, kad pasiektų natūralios šviesos lygį, ypač žiemą.
Turint tinkamą apšvietimo valdymą, karvės galės mėgautis tarp 150 ir
200 liuksų šviesos intensyvumu 16 valandų, ir aštuonias valandas –
tamsiuoju periodu. Vasarą natūralios šviesos dažniausiai pakanka,
tačiau apšvietimo valdymas gali padėti net ir vasarą, pavyzdžiui,
debesuotomis arba apsiniaukusiomis dienomis. Sujungus šviesos jutiklį
ir tinklo nustatymus, Jūs turėsite visiškai automatizuotą sistemą,

Minimalus apšvietimas

kuriužtikrins geriausią šviesos paskirstymą be jokių pastangų.

Liuksų Švietimo
valandų

Asmeninis apšvietimo planas

Melžiamos karvės

> 150

± 16

Turint apšvietimo planą, galima sudaryti geriausią apšvietimo programą,

Užtrūkusios karvės

> 150

±8

kuri užtikrins tobulą apšvietimo paskirstymą naudojant mažiausią
šviestuvų skaičių. Visi šviestuvai pagaminti iš labai kokybiškų ir ilgaamžių
medžiagų, kad tarnavimo laikas būtų labai ilgas. „Lely L4C“ reguliuoja
Tvarto įranga

apšvietimą pagal įdiegtą programą ir įvertina dienos šviesos lygį, kad
šviestuvai įsijungtų tik tuomet, kai to reikia. Kiekviename šviestuve yra
mazgo dėžutė, todėl sujungus jas į tinklą, kiekvienas šviestuvas veiks
pagal savo apšvietimo programą, atsižvelgiant į padėtį tvarte.

Dėmesys kiekvienai karvei
Ne tik melžiamos karvės, bet ir jauni gyvuliai bei užtrūkusios karvės gaus
naudos iš optimalaus apšvietimo paskirstymo. Parenkant apšvietimo
programą, šioms grupėms buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Taip yra
todėl, kad jauniems gyvuliams ir užtrūkusioms karvėms reikia kitokio
šviesos paskirstymo. Tai galima lengvai ir automatiškai valdyti naudojant
apšvietimo programą „Lely L4C“.

Naudotojai sako:
„Tai paprasta – daugiau šviesos,
daugiau pieno.“
Šveicarija
„Visiškai automatizuota sistema
arba rankiniu būdu valdoma
sistema, atsižvelgiant į tai, kas
man labiau patinka. Pritaikau,
ko man labiau reikia.“
Norvegija
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Geras apšvietimas naktį

2 didelio slėgio natrio lempas. Abiejose
lempas arba 

Karvės beveik nemato raudonos šviesos, todėl tai

šviestuvuose naudojamos 250 W arba 400 W lempos.

yra puikus apšvietimas aštuonių valandų tamsiuoju
periodu, kai ūkininkui reikia įeiti į tvartą. Taip

Trečias būdas – 
3 metalo halogeninės lempos

galėsite atlikti kontrolinius patikrinimus ir kitus

250 W lempos. Šis šviesos lygis nedaro įtakos

darbus, o tuo pačiu netrukdyti karvėms tamsiuoju

pieno gamybai, todėl jis tinka veršeliams arba

periodu. Šviestuvuose „Lely L4C“ yra pasirenkamas

užtrūkusioms karvėms.

įmontuotas LED naktinis apšvietimas „Light 4 Cows
LED“. Pasirinkę įmontuotą naktinį apšvietimą,

Ketvirtas pasirinkimas – naktinis apšvietimas

išvengsite montavimo išlaidų ir nereikės pirkti

naudojant 
4 ALNL atskirus naktinius šviestuvus arba

atskirų šviestuvų. LED šviestuvai naudoja mažiau

naktinį apšvietimą, įmontuojamą į 400 W lempą.

energijos ir ilgiau tarnauja.

Karvės beveik nemato raudonos šviesos, o žmogaus

Šviestuvas visoms situacijoms
Reikia mažiausiai 150 liuksų*, kad būtų užtikrintas

akis mato. Šis apšvietimo tipas leidžia pieno
ūkininkui įeiti į tvartą tamsiuoju metu ir apžiūrėti
gyvulius netrukdant jiems.

tinkamiausias karvių produktyvumas. Naudojant
programą „L4C“, šį lygį galima pasiekti dviem
skirtingais būdais: 
1 naudojant metalo halogenines

*) 1 liuksas = 1 liumenas/m² (liuksas (lx) – matomos šviesos
intensyvumo vienetas, liumenas (lm) – juntamos šviesos
galios vienetas).


2 : didelio slėgio natrio lempos 400 W (taip pat galima rinktis 250 W variantą).


1 ir 
3 : metalo halogeninės lempos 400 W (taip pat galima rinktis 250 W
variantą).


4 : naktiniai šviestuvai.
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Kaip šviesa stimuliuoja pieno gamybą.

Į tinklainę patekusi šviesa
sumažina hormono
melatonino išsiskyrimą.

Sumažėjus melatonino kiekiui,
karvės kraujyje padidėja hormono
IGF-I kiekis. IGF-I stimuliuoja
karvės aktyvumą ir tuo pačiu
pieno gamybą.

Melatoninas lėtina karvės aktyvumą ir skatina mieguistumą.
Dėl to mažinant jo kiekį organizme, padidėja produktyvumas.

Tvarto planas su „Lely L4C“ apšvietimo sistema.

Tvarto įranga

D

A

B

C

C. Asmeninis
kompiuteris su
apšvietimo planu
D. Valdymo pultas

A. Šviestuvų tvirtinimo vietos

B. Jutiklis
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Automatinė kojų vonia „Lely Walkway“ – patogi
nagų priežiūra karvėms ir veiksminga ūkininkui
Nagų sveikata – viena iš trijų svarbiausių sveikatos problemų pieno ūkyje. Su tuo susijęs
vaisingumas, produktyvumas, suėdamo maisto kiekis, išlaidos priežiūrai ir pan. Kornelio
universiteto atlikti tyrimai atskleidė, kad vidutiniame ūkyje 20 % karvių yra raišos ir
kad išlaidos vienai raišai karvei susidaro nuo 250 iki 380 eurų. Norint, kad higiena būtų
tobula, o nagos sveikos, būtina reguliariai plauti kanopas. Kad automatizuoto ūkio
apsilankymų skaičius robote būtų didžiausias, nagų būklė turi būti geriausia.
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Pagrindiniai privalumai
• Pagamintas tik iš nerūdijančio plieno.
• Vonia paruošiama vieno mygtuko paspaudimu.
• Netrikdomas karvių eismas.
• Vonia visada švari.
• Lengva valdyti.
• Vieno mygtuko paspaudimu vonia išvaloma ir pripildoma.

Vonią kanopų priežiūrai „Lely Walkway“ lengva naudoti,
nes vandens ir chemikalų (dviejų tipų chemikalai tinkamomis
proporcijomis) pildymas, išpylimas ir valymas yra automatinis.
Vonios kanopų priežiūrai užtikrina:
• Mažiausias darbo sąnaudas; sistema suaktyvinama vieno
mygtuko paspaudimu.
• Vonia visada švari; nešvarios vonios gali padidinti nagų
problemas bandoje.
• Laisvas praėjimas; po automatinio valymo, kojų vonia persijungia
į budėjimo padėtį, todėl karvės gali laisvai praeiti.

Tereikia paspausti vieną mygtuką
Paspaudus vieną mygtuką, kojų vonia „Lely Walkway“ nusileidžia
į tinkamą (gulsčią) padėtį ir prisipildo vandeniu, kuris laikomas
Tvarto įranga

talpykloje virš dėžės. Tuo pat metu į plovyklą įmaišomos nagų
priežiūros priemonės. Vanduo iš vonios išteka savaime, o purvas
nuvalomas purkštukais, kol vonia grįžta į budėjimo (stačią) padėtį.
Kai vonia „Lely Walkway“ nenaudojama, gyvuliai gali be kliūčių
vaikščioti ir neužteršti plovyklos.

Techniniai duomenys
Svoris (kg)

455

Aukštis (cm)

232

Ilgis (cm)

230

Plotis (cm)

105

Vandens talpyklos talpa (litrais)

240

Vandens talpyklos talpa (litrais)

210

Vonios ilgis (cm)

200

Reikiama galia (VAC)

220
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„Lely Walk“ skystis*

Rinkoje yra daug nagų priežiūrai skirtų skysčių.

purkšti. Taip galėsite prižiūrėti visa bandą arba

Daugelio gaminių sudėtyje yra formalino arba

atskiras karves.

vario sulfato, kuris gali sukelti sveikatos problemų
arba yra pavojingi aplinkai. Kituose gaminiuose
yra antibiotikų, todėl šioms priemonėms būtina
veterinaro priežiūra, o tai yra brangu. „Lely Walk“
skystis – dezinfekcinė priemonė, kurios sudėtyje nėra
vario ir kitų sunkiųjų metalų bei formalino. Todėl
nėra pavojaus naudotojo sveikatai ir aplinkai.
Šis gaminys nedirgina – karvės gali pereiti plovyklą
ir nepatirti skausmo. Todėl nebus susigrūdimų
melžimo metu arba taip, kad karvės nenorės eiti į
melžimo robotą. Šis skystis pagerina nagos tvirtumą
ir būklę. Nėra pavojaus, kad naga išdžius arba
kils odos problemų dėl sudėtyje esančio aliuminio
sulfato ir didelės gliutaraldehidų koncentracijos.
„Lely Walk“ skystį galima naudoti vonioje arba
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*) Šiuo metu „Lely Walk“ skysčio Lietuvoje nėra.
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Automatinę, patogią naudoti kojų vonią „Lely Walkway“ ūkininkas
galės dažnai naudoti, o tai padės išlaikyti gerą visos bandos nagų
būklę. Automatinė / nuolatinė nagų vonia ramina bandą, o tai ir

Tvarto įranga

Sveika, tyli banda

yra svarbiausia „Lely“ kompanijai!

Naudotojai sako:
„Šiuolaikinės nagų priežiūrai skirtos vonios konstrukcija – patogi
karvėms ir veiksminga ūkininkui.“
Nyderlandai
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„Lely“ galvijų priežiūros stakles – prižiūrimi ir
saugūs karvių priežiūros darbai
Šios ypatingos, karvių priežiūrai sukurtų staklių tikslas yra tas, kad vienas asmuo per
vieną minutę galėtų nuvesti karvę į vietą ir apžiūrėti ją. Taip užtikrinama išskirtinė darbo
vieta, kurioje Jūs galėsite lengvai ir saugiai atlikti bet kokius įmanomus karvės priežiūros
darbus.
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Daugiafunkcis naudojimas

Pagrindiniai privalumai

„Lely“ galvijų priežiūros staklėse yra keltuvai, kojų ir galvos

• Patikima ir tvirta konstrukcija.

kėlikliai. Be kanopų priežiūros ir chirurginių darbų, „Lely“

• Karvė stovės ramiai, prie jos bus

priežiūros staklės tinka ir dirbtiniam apsėklinimui bei užtrūkusios
karvės terapijai. Jos labai tinka automatinio melžimo sistemoms.

galima lengvai prieiti ir patogiai
apžiūrėti kiekvienos priežiūros metu.
• Karvė lengvai pasiekiama iš visų pusių.

Vartai priekyje neleidžia gyvuliui išeiti. Pilvo juosta pagaminta
iš lanksčios medžiagos ir pati prisitaiko prie karvės krūtinės. Kad

Veterinaras turės geriausią vietą darbui.
• Galima visų rūšių priežiūra: nagų

būtų dar patogiau, yra galimybė užsisakyti guminį kilimėlį „Lely“

priežiūra, injekcijos, išplauti/implantuoti

priežiūros staklėms.

embrioną, prižiūrėti tešmenį, įdėti
tabletes po gimdymo, pažymėti ausis,

Tinkamiausia vieta „Lely“ priežiūros staklėms tvarte – atskyrimo
zona už roboto. Be to, mes patariame „Lely“ priežiūros stakles
statyti ant betoninės pakylos, kuri yra ilgesnė už stakles, kad
karvė galėtų patogiai užlipti ant saugaus paviršiaus, kai išeina iš

prižiūrėti žaizdas, atlikti operaciją,
cezario pjūvį, šliužo grąžinimas.
• Atidarius priekinius vartus, karvė
galės lengvai išeiti iš staklių.

staklių.

Matmenys
Ilgis (mm)

2 361

Aukštis (mm)

1 889

Plotis (mm)

1 460

Svoris(kg)

420

Tvarto įranga

Techniniai duomenys

Platformos dydis
Ilgis (mm)

3 200 mm

Aukštis (mm)

250 mm

Plotis (mm)

1 100 mm

Variklio techniniai duomenys*
Trifazis elektros variklis
380 V
1,10 kW
*) „Lely“ galvijų priežiūros stakles galima užsisakyti
su arba be elektros variklio.
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Priekiniai vartai
Priekinių vartų konstrukcija
padrąsina karvę, kad ji įeitų
į stakles, ir saugiai laiko, kol
atliekami priežiūros darbai.

Elektros variklis
Pasirenkamą elektros variklį
labai lengva valdyti.

Juosta pilvui
Savaime susireguliuojanti
lanksti juosta pilvui sukurta
geriausiam karvės patogumui
ir saugumui.

Plokštės su lankstais
Eilėmis sumontuotos
plokštės su lankstais leis
Jums iki galo atidaryti šonus,
kad galėtumėte lengvai
pasiekti karvę.

Priekiniai vartai
Priekiniai vartai sukonstruoti
taip, kad atlikus priežiūrą,
juos būtų galima greitai
atidaryti.

Kojų pakėlimas
Kojos patogiai pakeliamos ir
laikomos pakeltos minkštomis
virvėmis.

Nagų priežiūros priemonė „Lely Essentials“*

Nagų priežiūros priemonė „Lely Essentials“ – koncentruota
baktericidinė ir mielinė dezinfekcinė priemonė, kurią
reikia praskiesti ir purkšti ant karvės kanopų. Nagų
priežiūros priemonėje „Lely Essentials“ yra „quarternary“
amoniako junginių (QAC), gliutaraldehido, vario sulfato,
cinko sulfato ir aliuminio sulfato. Karvės kanopas
dezinfekuoja QAC ir glutaraldehidas. Vario sulfatas, cinko
sulfatas ir aliuminio sulfatas pagerina nagos būklę.
Naudojimas:
• Nagų priežiūros priemonę „Lely Essentials“ užpurkškite
ant švarių ir nesužeistų kanopų.
• Koncentracija: 15 %.
• Sąlyčio laikas: 5 minutės.
*) Šiuo metu nagų priežiūros priemonės „Lely Essentials“ Lietuvoje nėra.
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Įėjimas
Pakankamai platus mėsiniams
ir pieniniams galvijams,
kad būtų lengva atlikti jų
priežiūrą.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Tvarto įranga
75

Guoliavietės „Lely Commodus“ užtikrina
gyvuliams didžiausią gerovę
Gyvulių gerovė, patogumas ir karvių sveikata bei produktyvumas – labai susiję veiksniai.
Karvės būna ilgiau ir dažniau guoliavietėse, kuriose yra patogu gulėti, o tai turi teigiamą
poveikį pieno gamybai. „Lely“ iš pagrindų perdarė guoliavietę ir sukūrė gyvuliams
draugišką guoliavietę „Lely Commodus“.
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Lankstumas visais atžvilgiais

Pagrindiniai privalumai

Guoliavietės „Commodus“ užtikrina geriausią patogumą, karvės gali
lengvai įeiti į guoliavietes. Guoliavietės sujungtos lanksčiomis jungtimis,

• Labai patogios karvėms.

todėl guoliavietės „Lely Commodus“ nesužeis karvių, jei jos ją kliudo.

• Karvės yra visiškai laisvos.

Lanksti jungtis taip pat sušvelnina smūgį karvei stojantis iš nepatogios

• Lengva sumontuoti.

padėties. Guoliavietė „Commodus“ yra nukreipianti, o ne fiksuota. Be

• Reguliuojamos.

to, ši išmani koncepcija taip pat leidžia karvei gulėti taip, lyg ji gulėtų

• Lanksčios.

laisvai laukuose. Nėra šoninių strypų, kurie galėtų remtis į karvės nugarą,

• Teigiamas poveikis pieno gamybai.

o guoliavietės priekyje yra pakankamai vietos galvai. Šis veiksnys yra
svarbus, kai karvė gulasi ir stojasi.

Geriausi techniniai duomenys, atsižvelgiant
į gyvulio gerovę
Guoliavietes „Lely Commodus“ sumontuosite greitai ir lengvai. Taip

Techniniai duomenys

pat greitai ir be jokių įrankių galėsite išmontuoti šias „Commodus“
guoliavietes. Guoliavietės „Lely Commodus“ montuojamos kartu su

Pertvaros plotis

Reguliuojamas
nuo 102 cm

užapvalinta, ilgaamže, lanksčia atrama krūtinei. Ši atrama netrukdys
karvei ir padės jai atsigulti į vietą. Karvė galės lengvai uždėti priekines

Pertvaros svoris

16,60 kg

kojas ant šios atramos be rizikos susižeisti. Pakeltos guoliaviečių

Pagrindas

Čiužinys, gilus

pertvaros leis lengviau paskirstyti kraiką, pavyzdžiui, šiaudus ir pjuvenas,

kraikas (smėlis,

ir valyti guoliavietes bus daug lengviau nei įprastas guoliavietes. Dėl

pjuvenos ir pan.),

modulinės atramos krūtinei konstrukcijos galėsite lengvai įdėti arba

guma

pakeisti kilimėlius. Guoliavietės „Lely Commodus“ užtikrina geriausius
techninius duomenis, atsižvelgiant į gyvulio gerovę, patogumą,
prieinamumą ir higieną.

Tvarto įranga
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Kraikas „Lely Essentials“

Karvės dažnai atsigula atrajoti. Siekiant užtikrinti

pasižymi geromis dezinfekcinėmis ir sausinimo

geriausią patogumą ir higieną, labai svarbu, kad

savybėmis, todėl guoliavietėje sumažės bakterijų

kraikas būtų švarus ir sausas. Mūsų gaminiai gali

kiekis. „Lely Essentials Bedding- Des“ lengvai

padėti Jums pasiekti šių tikslų.

pašalinsite prieš pildami naują miltelių dozę.

„Lely Essentials Bedding-Des“* – išskirtinis

„Lely Essentials Bedding-Dry“ – milteliai, kurie

gaminys rinkoje, jis sukurtas specialiai karvių

sukurti specialiai guoliavietėms, kad jos būtų

guoliaviečių ir kilimų sausinimui bei dezinfekcijai.

sausios ir patogios. Miltelius lengva paskleisti. Jie

„Lely Essentials Bedding-Des“ – milteliai, kurių

pasižymi puikiomis skysčių ir amoniako sugėrimo

sudėtyje yra salicilo rūgšties ir mineralinių druskų.

savybėmis. Dar daugiau, šių miltelių veikimo

Miltelius lengva paskleisti. Jie pasižymi puikiomis

laikas yra nuo 42 iki 72 valandų. Taip sumažinama

skysčių ir amoniako sugėrimo savybėmis. Be to, jų

galimybė daugintis bakterijoms, o kraikas ilgiau

veiksmingumas yra ilgas (nuo 48 iki 72 valandų),

išlaiko malonų kvapą. „Lely Essentials Bedding-Dry“

todėl guoliavietės ilgiau liks sausos, o iš spenių

lengvai pašalinsite prieš pildami naują miltelių dozę.

išbėgęs pienas bus dezinfekuojamas. Ši priemonė
*) Šiuo metu „Lely Essentials Bedding-Des“ Lietuvoje nėra.
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Tvarto įranga
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„Lely Compedes“ minkšti kilimai – natūralus
pagrindas
Šiuolaikiniame ūkyje labai svarbu, kad karvėms būtų patogu. Todėl tvarte karvėms turi
būti sudaryta kiek įmanoma natūralesnė aplinka. Naudojant „Lely Compedes“ minkštus
kilimėlius, karvės galės be streso patogiai atsigulti ir elgtis natūraliai, todėl pagerės
pieno gamyba. Pasirinkę minkštus kilimėlius „Lely Compedes“, Jūs galėsite džiaugtis
gerai išbandytu, ilgaamžiu gaminiu, kurį jau daug metų naudoja kiti ūkiai.
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Techniniai duomenys
Specialus putplasčio kilimėlis pagamintas iš poliuretano (storis 20 mm)
apvestas iš visų pusių tvirta guma yra įrengiamas ant guoliavietės grindų.
Kitoje kilimėlio pusėje galinė dalis turi iškilimus, kurie užima apie 25 cm
pločio. Dėl to kilimėlio gale yra maždaug 1,50 % nuolydis.

Pagerina kanopų sveikatos būklę
Pagerės kanopų sveikatos būklė, nes patogesnis pagrindas nuims
apkrovą nuo kanopų ir sąnarių. Be to, karvės galės mėgautis neslidžiu
ir minkštu paviršiumi ir gultis, kaip ant natūralaus paviršiaus.

Naujiems ir esamiems tvartams
Minkšti kilimai „Lely Compedes“ – išskirtinis čiužinys karvėms,
sukurtas šiuolaikiniams ūkininkams. Jis pagamintas iš tvirto guminio
kilimo ir integruoto poroloninio pagrindo. Atsparus vandeniui,
neporėtas viršutinis sluoksnis kartu su apatiniu poroloniniu sluoksniu
labai patogus, universalus, lengvai montuojamas ir valomas. Dėl
išmanios konstrukcijos, jis tilps naujuose tvartuose, o taip pat tiks
renovuojamiems tvartams. Minkštą paklotą „Compedes“ lengva valyti.
Be to, čia yra ypatingas barjeras skysčiams, o tai reiškia, kad gaminio

Lengva sumontuoti ir prižiūrėti
Montavimo instrukcijos yra išsamios ir suprantamos. Montavimas

Matmenys

Tvarto įranga

priežiūrai reikės mažiau išlaidų ir bus geresnė higiena.

lengvas – ūkininkas gali sumontuoti pats. Kilimėliai montuojami
vienas prie kito šonais ir tvirtinami trimis varžtais priekinėje pusėje

• Storis: 32 mm.

nurodytose vietose. Juos galima naudoti pakartotinai, nes nuėmus

• Ilgis: 183 cm.

kilimėlius, jie nepažeidžiami. Kilimėliams nereikia jokios priežiūros,

• Pločiai: 110, 115, 120 ir 125 cm.

kad jie išliktų patogūs.

Minkšti paklotai „Lely Compedes“ patikrinti DLG.
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Klientų aptarnavimas
Neprilygstamas „Lely“ klientų aptarnavimas – mes siekiame suprasti ir tinkamai reaguoti
į mūsų klientų poreikius. Turėdami vietinius „Lely“ centrus ir paskirstymo tinklą, mes
galime pasiūlyti Jums profilaktinės techninės priežiūros, patarimų paslaugas bei
paslaugas avarijos atveju 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Mūsų įmonėje dirba
gerai paruošti, labai patyrę ir gerą įrangą turintys technikai, kurie pasiruošę būti šalia
Jūsų, kai Jums reikės pagalbos. Be abejo, tokie patys principai taikomi ir atsarginėms
dalims. Turėdami „Lely“ finansavimo programą, mes galime pasiūlyti Jums lankstų mūsų
gaminių finansavimą, pagal Jūsų poreikius.
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„Lely“ techninis aptarnavimas

LELY SERVICE

Jei pasirinksite „Lely“ gaminį, Jūs galėsite būti ramūs, nes turėsite mūsų klientų
aptarnavimo sistemą. 84 puslapis.

„Lely“ originalios atsarginės dalys

LELY ORIGINAL WEAR PARTS

Pasirinkę originalias „Lely“ atsargines dalis, Jūs gausite kokybę ir tvirtumą, kurie pagrįsti
išsamiais bandymais. 86 puslapis.

„Lely Finance“

LELY FINANCE

Mes turime „Lely Finance“ programą, pagal kurią parenkame tinkamiausius sprendimus
mūsų klientams visame pasaulyje, kad jie galėtų įsigyti „Lely“ įrangą. 88 puslapis.

Klientų aptarnavimas
83

„Lely“ aptarnavimas – Jūs galite mumis
pasitikėti
Jei pasirinksite „Lely“ gaminį, Jūs galėsite būti ramūs, nes turėsite mūsų klientų
aptarnavimo paslaugą. Atsidavę specialistai mūsų filialuose, „Lely“ centruose, susipažins
su Jumis ir Jūsų rūpesčiais. Jie suteiks Jums vertingą pagalbą, žinių ir greitai reaguos
sutrikus įrangos veikimui. Jie yra puikūs „Lely“ melžimo įrangos žinovai.
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„Lely“ centro koncepcija – atsidavę
ir išsilavinę

Sertifikuoti mūsų techninio aptarnavimo inžinieriai

Mums patinka, kad „Lely“ organizacijoje dirba

per savaitę. Mūsų filosofija – mąstyti globaliai,

darbuotojai, kuriems sunkus darbas nėra problema.

veikti lokaliai; mūsų „Lely“ centrai yra išdėstyti arti

Pagrindinis dėmesys čia nuolat skiriamas tyrimams ir

pieno ūkių. Šis tobulas pradžios taškas leidžia tiekti

naujų koncepcijų kūrimui pieno ūkiams. Priešingai

pieno ūkiams kompleksinį naujausių technologijų ir

nei kiti, kurie naudoja platinimo modelius,

šiuolaikinių „Lely“ gaminių asortimentą ir paslaugas

„Lely“ sukūrė „Lely“ centro koncepciją, kad būtų

atsižvelgiant į specifinius poreikius. Mūsų ekspertai

užtikrintas profesionalus „Lely“ gaminių pardavimas

konsultantai su didele praktine patirtimi padės Jums

ir aptarnavimas vietos centruose visame pasaulyje.

padidinti bandos produktyvumą ir užtikrins, kad

Visuose „Lely“ centruose mes nuolat siekiame

Jūs gautumėte daugiausia naudos iš mūsų gaminių

gerinti savo darbą. Mes galime užtikrinti, kad

ir paslaugų. Mūsų aistra naujovėms neapsiriboja

visi mūsų technikos inžinieriai išmano naujausias

vien techninėmis mūsų gaminių savybėmis, o siekia

technologijas; kiekvienais metais jie apmokomi, o jų

daugiau – aprėpti visus Jūsų pieno ūkio praktinius ir

žinios patikrinamos ir paremtos „Lely“ akademijos

vadybos aspektus.

pasiruošę Jums padėti 24 valandas per parą, 7 dienas

nuostatomis.
Klientų aptarnavimas

Naudotojai sako:
„Aš ne tik pasirinkau jų gaminius, bet taip pat ir

„Nesunku pastebėti, kad šie techninio aptarnavimo

patikimiausią „Lely“ techninę pagalbą 24 valandas

inžinieriai yra sertifikuoti.“

per parą, 7 dienas per savaitę.“

Airija

Australija
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„Lely Original“ – „Lely“ atsarginių dalių kokybės
ženklas
Norint

pagerinti

higieną,

užkirsti

kelią

neplanuotoms

prastovoms

ir

roboto

„Lely Astronaut“ remonto išlaidoms, labai svarbu dažnai keisti susidėvinčias
pagrindines dalis. „Lely“ originalios atsarginės dalys sukurtos specialiai melžimo
robotui „Lely Astronaut“. Šias dalis galėsite lengvai pakeisti patys, be techniko
pagalbos. „Lely“ melžikliai ir „Lely“ šepečiai buvo kruopščiai išbandyti, ar „Lely Astri“
valymo priemonės neturi jiems poveikio. Taip užtikrinama atsarginių dalių ir Jūsų
roboto kokybė.
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„Lely“ atsarginių detalių dėžė
„Lely“ atsarginių detalių dėžėje yra svarbiausios atsarginės dalys, kurias
būtina turėti ūkyje po ranka bet kuriuo metu. Šioje dėžėje yra atsarginės
dalys, kurios turi būti keičiamos vieną kartą per metus, kad būtų
užtikrinta geriausia higiena. „Lely“ atsarginių detalių dėžę galima įsigyti
A4, A3 ir A2 melžimo robotams „Astronaut“.

Melžikliai

„Lely“ rekomenduoja keisti silikoninius melžiklius
kas 10 000 melžimų. Laiku pakeiskite melžiklius,
kad nebūtų nuotėkio ir apsaugotumėte tešmenį
nuo infekcijų. Galima įsigyti įvairių dydžių
melžiklių.

Pieno filtrai

„Lely“ rekomenduoja keisti pieno filtrus tris
kartus per dieną, per kiekvieną valymo ciklą.

Melžiklių virvelės

Virves keiskite vieną kartą per metus.

Valomieji šepečiai

„Lely“ šepečiai pagaminti iš skirtingų šerių tipų
(raudonų/baltų), kurie sudėti spiralėmis, kad būtų
užtikrintas geriausias valymas ir stimuliavimas.
Reguliariai tikrinkite ir pakeiskite šepečius vieną
kartą per metus.

Silikoniniai vamzdeliai Silikoniniai vamzdeliai naudojami pieno
transportavimui. Norint, kad pieno kokybė būtų
geriausia, būtina palaikyti higieną vamzdeliuose;
pakeiskite silikoninius vamzdelius mažiausiai
vieną kartą per metus.
Vakuuminių vožtuvų

Dėl naujo pulsatoriaus vakuuminių vožtuvų

blokas*

priežiūra ir keitimas tampa labai paprastas.

„Lely“ originalias dalis galima užsisakyti ir atskirai, kai Jums jų prireiks.
Be to, „Lely“ gali pasiūlyti įsigyti ir kitų originalių atsarginių dalių.

Naudotojai sako:
„Derinyje su 24/7 aptarnavimo
paslauga ir „Lely“ kokybe, mano

Klientų aptarnavimas

*) Tik „Lely Astronaut“ A4.

sistemos visada atnaujintos ir
patikimos.“
Ispanija
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„Lely Finance“ – kapitalas leidžia pradėti verslą
ir palaikyti jo augimą
Mūsų nusimanantys žemės ūkio specialistai pasiruošę pateikti Jums finansines
paslaugas, kurių Jums reikia, kad pasiektumėte savo verslo tikslus ir galėtumėte
konkuruoti. „Lely Finance“ siūlo Jums galimybę įsigyti šiuolaikiškiausią melžimo įrangą
pagal prieinamą finansinį sprendimą.
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Lankstus finansavimas

Pagrindiniai privalumai

Mes siūlome daug finansinių sprendimų, kurie atitiks Jūsų poreikius ir
pinigų srautus. „Lely Finance“ siūlo Jums galimybę sumokėti už naudotą

• Mažos mėnesinės įmokos.

įrangą, dažniausiai įmokant vieną išankstinę įmoką, kaip dalinę įmoką

• Mokesčių lengvatos.

grynaisiais. Tai reiškia, kad Jūs galite gauti savo įrangą dabar ir taip

• Nebalansinis finansavimas.

sumažinti pradines išlaidas. „Lely Finance“ taip pat gali finansuoti

• Visada yra galimybė turėti

Jūsų pirkinius, jei Jūs norite įsigyti įrangą. Mes galime pasiūlyti įvairius
fiksuotus terminus, įmokas ir įmokų struktūras.

naujausias technologijas.
• 100 % finansavimas.
• Kapitalo išsaugojimas.

Finansinis lizingas

• Fiksuotos įmokos.

Jei Jūs norite įsigyti „Lely“ įrangą ir ieškote būdo, kaip išskaidyti

• Fiksuoti mokėjimai.

investiciją į keletą mokėjimų per ilgesnį laikotarpį, pasirinkite lizingą.

• Lankstumas.

Sutarties pabaigoje Jūs būsite melžimo įrangos savininkas. Naudojant

• Įsigijimo ir atnaujinimo pasirinkimai.

lizingą, įranga bus Jūsų balanso suvestinėje nuvertėjimo tikslais.

Nuoma
Jei norite taupyti, bet nenorite įsigyti „Lely“ įrangos, o norite naujausių
technologijų, pasirinkite nuomą. Pasibaigus sutarčiai, Jūs galėsite

Naudotojai sako:

pasirinkti, ar atnaujinti sutartį ir modernizuoti įrangą, ar pratęsti
esamą sutartį, ar įsigyti įrangą, kurią naudojote. Jei pasirinksite nuomą,
melžimo įrangos nebus Jūsų balanso suvestinėje.

„Žinojimas, kiek tau visa tai tiksliai
kainuoja leidžia veiksmingai dirbti.“
Danija

Skirtumai vien tik pažvelgus

„Smagu dirbti žinant, kad galėsiu
Finansinis lizingas

Nuoma

atnaujinti įrangą kas 5 metus ir

Teisinė nuosavybė

Jūs

Lely Finance

turėti naujausias technologijas.“

Ekonominė nuosavybės

Jūs

Lely Finance

JAV

Mokesčių lengvata

Ne

Taip

Balansinis likutis

Taip

Ne

Nurašymas

Jūs

Lely Finance

Nusidėvėjimas

Jūs

Lely Finance

Nuosavybės perėjimas po

Jūs

Pasirenkama

sutarties

Klientų aptarnavimas
89
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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, Viseo, Vector, Voyager, Walkway ir Welger yra registruotieji Lely Group prekių ženklai. Išimtinė teisė į jų naudojimą priklauso Lely
Group bendrovėms. Visos teisės saugomos. Šiame leidinyje esanti informacija pateikiama tik informaciniais tikslais ir nėra pirkimo pasiūlymas. Tam
tikrų produktų atskirose šalyse gali nepavykti įsigyti. Tiekiami produktai gali skirtis nuo vaizduojamųjų iliustracijose. Jokia šio leidinio dalis negali
būti kopijuojama arba publikuojama spausdinimo, kopijavimo, mikrofilmavimo ar bet kokiu kitu būdu be išankstinio raštiško Lely Holding S.à r.l.
leidimo. Nors šio leidinio turinys buvo sudarytas itin atidžiai, Lely negali prisiimti atsakomybės už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl šiame leidinyje
galimų klaidų ar praleistos informacijos.
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MELŽIMO ĮRANGA
„LELY“
Melžimo, šėrimo ir tvarto
sprendimai

Sukurkite savo pieno ūkio ateitį

LHQ.B99014.LT.A

Jūsų „Lely“ atstovas

„Lely“ iš tiesų rūpinasi aplinka.

www.lely.com
innovators in agriculture

www.lely.com

