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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 şi Welger sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului Lely. Dreptul de utilizare exclusivă
aparţine companiilor din Grupul Lely. Toate drepturile rezervate. Informaţiile din această publicaţie sunt furnizate numai în scop informativ şi nu
constituie o ofertă de vânzare. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în unele ţări, iar produsele furnizate să difere de cele prezentate
în broşură. Este interzisă reproducerea sau publicarea vreunei părţi din această publicaţie prin tipărire, fotocopiere, microfilm sau în orice alt mod
fără permisiunea prealabilă scrisă a Lely Holding S.à r.l. Deşi informaţiile din această publicaţie au fost compilate cu cea mai mare grijă posibilă,
Lely nu îşi poate asuma răspunderea pentru nicio pagubă care ar putea rezulta din eventualele erori sau omisiuni prezente în această publicaţie.
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Pregătiţi-vă afacerea p
În calitate de întreprinzător agricol, vă confruntaţi zilnic cu provocări. În deceniile următoare, agricultura
se va confrunta cu provocări enorme pentru a ţine pasul cu creşterea rapidă a populaţiei şi pentru a oferi
alimente la preţuri tot mai competitive. Toate acestea vor trebui realizate în mod durabil, prin reducerea la
jumătate a amprentei noastre de carbon.
Lely revoluţionează tehnica, ajutându-vă să evoluaţi cu succes şi oferindu-vă produse începând de la maşini
de recoltare a furajelor şi până la echipamente pentru muls, hrănire şi adăposturi. Punctul de pornire clar al
tuturor dezvoltărilor noastre îl reprezintă vaca. Prin urmare, aceste produse vă vor permite să dezvoltaţi cu
succes nivelul operaţiunilor dvs. şi, în acelaşi timp, să asiguraţi o bunăstare optimă animalelor. Încheind un
parteneriat cu Lely pentru „călătoria” dvs., veţi beneficia, de asemenea, de un set unic de instrumente de
gestionare a calităţii laptelui, a ratei de conversie furaje/lapte, precum şi a fiecărei vaci din cireadă.
Comunitatea agricolă este caracterizată de antreprenori deplin conştienţi că îşi vor lăsa afacerea generaţiilor
viitoare. Aceasta este şi viziunea Companiei Lely. Noi continuăm să ne dezvoltăm cunoştinţele şi produsele
pentru viitor, astfel încât dvs. să puteţi face faţă cu succes noilor provocări.
Evoluaţi.
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pentru viitor

5

Un viitor durabil, profitabil şi plăcut în
agricultură
Istoria noastră demonstrează clar că în fiecare deceniu am reuşit să introducem un produs
nou în acest sector, cu un impact semnificativ asupra metodelor de lucru în agricultură.
Viziunea noastră accentuează importanţa crescândă a agriculturii durabile. În acelaşi
timp, continuăm să ne concentrăm pe dezvoltarea de produse care îmbunătăţesc
bunăstarea clienţilor noştri, atât din punct de vedere financiar, cât şi social.
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Ce înseamnă viziunea noastră?

atât costul iniţial al investiţiei, cât şi toate costurile

Durabil – Conservarea mediului înconjurător

din anii viitori! Datorită concentrării noastre – de-a

pentru generaţiile viitoare. Aceasta înseamnă o

lungul dezvoltării produsului – asupra fiabilităţii

companie care acţionează în mod responsabil,

şi a durabilităţii, vă oferim o gamă de produse cu

punând vaca şi omul în centrul tuturor acţiunilor

cea mai mare valoare de răscumpărare, asigurând

noastre, dezvoltând produse durabile, economisind

cel mai redus consum de energie şi apă, precum şi

resursele energetice şi ajutând sectorul agricol să se

necesităţi de întreţinere limitate.

transforme într-o operaţiune neutră din punct de
vedere energetic.

Dorim ca dvs. să contaţi pe noi
Verificarea minuţioasă a calităţii tuturor materialelor

Profitabil – Furnizarea de produse şi concepte

utilizate constituie un aspect crucial al producţiei.

inovatoare pentru îmbunătăţirea agriculturii

În plus, funcţionalitatea operaţională cheie a

tradiţionale. Să susţinem şi să îmbunătăţim veniturile

majorităţii produselor noastre va fi testată înainte ca

clienţilor noştri prin economii de costuri, scăderea

acestea să iasă din fabrică. În practică, întreţinerea şi

costurilor de exploatare şi sporirea eficienţei în

operarea corespunzătoare sunt la fel de importante

vederea îmbunătăţirii în cele din urmă a profiturilor

ca dezvoltarea eficientă a produselor şi fabricarea

acestora.

cu precizie. Prin urmare, Lely investeşte mult
în formarea personalului nostru de întreţinere.

Plăcut – Dezvoltarea de produse fiabile, uşor de

Inginerii noştri de întreţinere autorizaţi – unici în

utilizat şi bine concepute. Maşinile robuste asigură o

sectorul producţiei de lapte – sunt disponibili 24 de

productivitate de neegalat, oferind contractanţilor

ore pe zi/7 zile pe săptămână. În plus, avem experţi

şi crescătorilor de vite de lapte o adevărată plăcere

în gestionarea fermei, care vă pot ajuta să obţineţi

de lucru.

rezultate maxime cu cireada dvs.

Vaca se află în centrul acţiunilor
noastre

Libertatea de a vă bucura de viaţa
dvs. socială

Obiectivele Lely nu se concentrează în primul rând

Aceasta este motivaţia din spatele dezvoltării

pe automatizarea operaţiunilor. Depunem eforturi

produselor noastre; să uşurăm munca dvs. zilnică

pentru construirea unui concept bine gândit în jurul

şi să propulsam producţia dvs. de lapte spre noi

vacii (adică al punctului de pornire). Un exemplu

culmi privind consecvenţa, economia şi eficienţa,

perfect al acestei strategii este aşa-numitul concept

respectând în acelaşi timp atât bunăstarea

„I-flow” al robotului Astronaut A4, care asigură

animalelor, cât şi mediul înconjurător. Noi înţelegem

intrarea şi ieşirea vacilor cu uşurinţă.

că maşinile mai bune vă ajută să fiţi mai productivi

Vă oferim cel mai redus cost de
posesie

şi înţelegem că, dacă activităţile de rutină sunt
preluate de soluţii fiabile, aveţi mai mult timp
pentru a vă bucura de o viaţă împlinită.

Când vă gândiţi la o investiţie, indiferent dacă este
un robot de muls sau consumabile, luaţi în calcul
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Echipamentul de muls
Acum 20 de ani, în 1992, Lely a introdus robotul de muls Lely Astronaut. Acest produs
inovator a fost recunoscut drept cea mai importantă invenţie a secolului XX pentru
crescătorii de vite de lapte. De atunci am continuat să inovăm folosindu-ne de priceperea
specifică a personalului Lely dedicat, precum şi de feedback-ul primit de la clienţi, ceea
ce a dus la o gamă impresionantă de produse. Întregul nostru echipament de muls este
dezvoltat pentru a ajuta fermierul la optimizarea tuturor factorilor esenţiali din jurul
procesului de muls.
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LELY ASTRONAUT A4

Echipamentul de muls

Sistemul de muls automatizat Lely Astronaut A4
Asemenea tuturor soluţiilor noastre pentru sectorul producătorilor de lapte, robotul de
muls Lely Astronaut A4 a fost dezvoltat având un punct de pornire clar, şi anume vaca.
Pagina 10.

Lely T4C – sistemul de gestiune Time for Cows

LELY T4C

Acest sistem inteligent vă permite să vă dedicaţi valorosul timp acelor vaci care necesită
cu adevărat atenţia dvs. Pagina 16.

Boxa de selecţie Lely Grazeway

LELY GRAZEWAY

Boxa de selecţie Lely Grazeway poate fi instalată cu uşurinţă şi este cea mai simplă şi mai
practică soluţie pentru gestionarea eficientă a păscutului. Pagina 20.

Tancul de lapte Lely Nautilus

LELY NAUTILUS

Nu se face niciun compromis: procesul de răcire începe de îndată ce prima picătură de
lapte ajunge în tancul de lapte. Pagina 22.

Igiena mulsului – curat în interior, curat şi la exterior

MILKING HYGIENE

A face parte din lanţul de aprovizionare cu alimente este o mare responsabilitate. Lely a
dezvoltat o gamă de produse de curăţat special pentru echipamentele de muls. Pagina 26.

Caring – o îngrijire completă a ugerului

CARING

O gamă de produse de îngrijire de înaltă calitate pentru uger, la baza cărora stau ani
întregi de experienţă. Pagina 30.
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Sistemul de muls automatizat Lely Astronaut A4 –
un muls natural
Mulsul este o activitate de rutină, care trebuie executată asigurând cea mai înaltă calitate
şi consecvenţă. Apelând la Lely Astronaut este ca şi cum aţi fi angajat cel mai consecvent
şi mai de încredere angajat pe care vi-l puteţi imagina – şi este gata să lucreze 24/7, ani
de-a rândul!
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Echipamentul de muls

Avantajele dvs. ca fermier
Delegând una dintre principalele operaţiuni ale fermei dvs. de lapte,
şi anume mulsul, unui robot Lely Astronaut A4, veţi avea timp să vă
bucuraţi de un stil de viaţă mai bun. Organizându-vă ziua de lucru aşa
cum vă place, veţi putea fi mai flexibili şi nu va mai trebui să respectaţi
anumite ore de muls. Timpul pe care îl economisiţi îl puteţi dedica
acum monitorizării cirezii dvs. şi optimizării tuturor factorilor de decizie
esenţiali care duc la transformarea fermei dvs. într-una mai profitabilă.
Cele două decenii de muls robotizat au demonstrat clienţilor noştri
că lăsând vaca să ia singură deciziile, se optimizează atât confortul,
cât şi productivitatea. Vacile decid singure când este timpul pentru
odihnă, muls sau hrănire; se asigură astfel o performanţă maximă a
tuturor vacilor din cireadă. Instalarea unui sistem de muls robotizat
Lely Astronaut se traduce, în general, prin creşterea cu peste 10% a
productivităţii vacilor. Această creştere vizează în special primiparele,
care beneficiază de mai multe mulsuri pe zi. Datorită utilizării unei

Libertate pentru dvs.

tehnologii robotizate avansate în adăposturi, fermierii se bucură de
mai multă flexibilitate pentru alte activităţi şi obţin o creştere cu până
la 2 milioane de litri de lapte per an per angajat, toate în mod adaptat
ritmului natural al vacilor.

De ce să optaţi pentru robotul de muls
Lely Astronaut?
Crescătorii de vite de lapte care le permit acestora să se deplaseze liber
în adăpost obţin cele mai bune rezultate. Asemenea oamenilor, vacilor
nu le plac constrângerile legate de deplasare. Datorită conceptului de
circulaţie liberă al Lely, vacile dvs. se pot hrăni, adăpa, odihni şi pot fi
mulse în robotul Lely Astronaut în orice moment al zilei, toate datele
putând fi vizualizate prin simpla atingere a unui buton cu ajutorul
programului de gestiune T4C. Dacă optaţi pentru un robot de muls Lely
24 ore/7 zile pe săptămână, vă veţi bucura de linişte datorită serviciului
nostru de asistenţă 24 ore/7 zile pe săptămână. Lely este singurul
producător care vă poate oferi un contract de servicii complete, calculat
în funcţie de numărul de kg de lapte produs. Roboţii Lely Astronaut
se evidenţiază clar de cei ai concurenţei. Cu braţul unic al robotului

Vaca se află în centrul acţiunilor noastre.

Lely Astronaut, durabilitatea şi uşurinţa în utilizare sunt întotdeauna
esenţiale pentru o performanţă ridicată. Procedura de pregătire şi
spălare pentru muls, libertatea totală a vacii în boxă, precum şi tehnica
de muls cu tehnologie de vârf, toate sunt incluse în cea mai avansată
tehnologie de muls disponibilă în prezent pe piaţă: Lely Astronaut A4.
Ne mândrim cu mulţi ani de experienţă practică şi cu rezultate excelente
atât în fermele mici de vite de lapte, cât şi în cele mari.

Garanţia celei mai înalte calităţi a laptelui.
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Conceptul Lely I-flow – creşte
producţia de lapte

Periile Lely – concepute pentru mai
mult decât o curăţare

O caracteristică revoluţionară a robotului Lely

Periile vor îndepărta impurităţile şi bălegarul de

Astronaut A4 o constituie design-ul cu trecere

pe mameloane. Este singurul sistem care curăţă

al boxei de muls, numit „I-flow”. Aşa cum

atât zona din jurul mameloanelor, pe care paharele

demonstrează practica şi cercetarea, vacile nu sunt

de muls o pot atinge, cât şi partea inferioară a

cu adevărat capabile să realizeze viraje strânse.

ugerului, aflată în apropierea mamelonului. Periile

Permiţând vacii să intre şi să iasă din boxă în

asigură totodată o stimulare tactilă rapidă şi foarte

linie dreaptă, se elimină orice disconfort inutil.

eficientă, care este importantă pentru ca vaca să

Design-ul practic pentru vaci le permite acestora

elibereze hormonul oxitocină. O stimulare mai bună

să interacţioneze continuu cu restul cirezii,

va îmbunătăţi timpul de ataşare, viteza laptelui şi,

eliminându‑se astfel stresul inutil. Fermierii care

prin urmare, capacitatea robotului.

au utilizat robotul Lely Astronaut A4 cu conceptul
I-flow timp de peste un an raportează o creştere
peste aşteptări a producţiei de lapte.

Braţul robotului Lely Astronaut –
robusteţe şi inteligenţă!

Ieslea Lely retractabilă –
încurajează vaca să iasă din boxă
Îndepărtând ieslea din faţa vacii la sfârşitul mulsului,
aceasta este încurajată să iasă din boxă mai repede,
deoarece nimic nu îi stă în cale şi nu poate primi

Încă din 1992 Lely şi-a dovedit conceptul braţului

mai multă hrană. O ieşire rapidă permite intrarea

robust robotizat; braţul rămâne poziţionat sub vacă

imediată a altei vaci. Deşi acest avantaj poate

şi controlează întregul proces de muls. Datorită

părea minim, câştigarea a cinci secunde per muls

robusteţii sale, braţul nu se deteriorează, chiar dacă

poate duce cu uşurinţă la câştigarea unui total de

se întâmplă ca vaca să stea pe el. Dacă paharele

15 minute pe zi sau o vacă în plus.

de muls sunt desprinse accidental cu piciorul, ele
vor fi reconectate în câteva secunde fără risc de
contaminare. Asigurăm cea mai rapidă reconectare
posibilă la mameloane, precum şi un control complet
al întregului proces de muls, cu toate componentele
funcţionale situate cât mai aproape posibil de
paharele de muls.

Braţul robotului Lely Astronaut
Un concept bine demonstrat; braţul unic rămâne poziţionat sub
vacă şi controlează întregul proces de muls.

I-flow: intrare rapidă/ieşire rapidă
Datorită conceptului I-flow al unităţii pentru vaci, vaca intră şi iese din unitate
mergând în linie dreaptă, fără să se întoarcă. Acest sistem permite o adaptare mai
uşoară a vacilor la sistemul de muls şi creşte capacitatea de producţie.
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început să lucreze la măsurarea calităţii laptelui

Este foarte clar că vacile sunt diferite. Fiecare vacă

de producător de vârf, făcând această tehnologie

preferă un cadru diferit pentru asigurarea unui muls

de ultimă oră disponibilă pentru fermierii din toată

optim. Sistemul de pulsare Lely 4Effect reprezintă

lumea.

încă de la debut şi compania şi-a menţinut poziţia

primul progres revoluţionar în tehnologia mulsului
din ultimii 30 de ani, deoarece setările pentru

Lely MQC măsoară parametri esenţiali precum:

vacuum şi pulsare pot fi reglate per sfert de uger.

materia grasă şi proteinele, conductivitatea, culoarea

Aceasta asigură o tratare cu adevărat individuală

laptelui, durata mulsului per sfert de uger şi timpul

a vacii şi, prin urmare, „un muls pe măsură”. Acest

mort din cadrul mulsului. Lely MQC-C măsoară

efect este optimizat de poziţia sistemului de pulsare,

numărul de celule somatice în timpul fiecărui

care este ascuns în siguranţă în braţ şi poziţionat

muls. La sfârşitul fiecărui muls, informaţiile sunt

cât mai aproape posibil de uger. Aceasta duce la

disponibile direct în sistemul dvs. de gestiune T4C.

o viteză optimă a laptelui per sfert de uger, la

Lely este primul producător care oferă un sistem

scurtarea duratei mulsului, la reducerea timpilor

standard integrat pentru măsurarea materiei grase

morţi în timpul mulsului per mamelon şi la creşterea

şi a proteinelor. La fiecare muls, materia grasă,

capacităţii robotului.

proteinele şi lactoza sunt analizate, ceea ce vă

Lely MQC şi Lely MQC-C – laptele
ca sursă de informaţii

Milking equipment
Echipamentul
de muls

Lely 4Effect – un muls personalizat
per sfert de uger

permite să monitorizaţi performanţa cirezii. Aceşti
factori ajută la îmbunătăţirea stării de sănătate a
vacilor, ceea ce duce la scăderea costurilor datorită

Bunăstarea animalelor şi o calitate excelentă a

maximizării productivităţii şi reducerii costurilor

laptelui sunt esenţiale pentru succesul mulsului

veterinare.

robotizat. Cu cât putem obţine mai multe informaţii
din schimbările calităţii laptelui, cu atât este mai
uşor pentru crescătorii de vite de lapte să identifice
vacile cu probleme. Din aceste motive, Lely a

O curăţare optimă cu perii
Singurul sistem de curăţare înainte de muls disponibil, care este spălat
cu detergent fără clor după fiecare utilizare, prevenind orice risc de
contaminare încrucişată.

Laptele ca sursă de informaţii
Lely MQC măsoară pentru fiecare sfert de uger parametri esenţiali precum:
•	Culoarea laptelui.
•	Conductivitatea.
•	Durata mulsului.
•	Timpii morţi din cadrul musului.
•	Viteza laptelui per sfert de uger.
•	Temperatura.
•	Grăsimea şi proteinele.
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Programul de gestiune Lely T4C –
şi mai mult timp pentru vacile dvs.

Marsh – o gestionare extinsă a
riscurilor

Lely T4C este un instrument indispensabil pentru

Toţi crescătorii de vite de lapte sunt expuşi riscului

gestionarea cirezii dvs. Informaţiile vă sunt

de pagube şi pierderi rezultate din incidente

prezentate sub formă de informaţii gata de

tehnice sau factori externi. Unele mici defecte pot

exploatat. În plus, există posibilitatea de a utiliza

avea consecinţe considerabile, precum reparaţii

DLM (modulul dinamic de hrănire/muls) şi RM

costisitoare. O asigurare standard nu acoperă toate

(modulul de reproducere) împreună cu T4C pentru a

costurile pe care le-aţi putea avea de suportat.

optimiza performanţa cirezii dvs. Ambele programe

În acest scop, a fost dezvoltată o asigurare

sunt unice pe piaţă! Pentru mai multe informaţii,

personalizată special pentru utilizatorii robotului

vezi paginile 16 – 18.

de muls Lely Astronaut. Această asigurare contra

Lely Taurus – roboţi de muls Lely
recondiţionaţi

tuturor riscurilor cuprinde mai multe asigurări,
acoperind riscurile cele mai frecvente.

Roboţii Lely Taurus autorizaţi sunt roboţi de muls
Lely Astronaut uzaţi, care au fost recondiţionaţi şi
actualizaţi în fabrică şi care sunt gata să mulgă din
nou ani de-a rândul. Istoria roboţilor Taurus este
cunoscută, ei pot fi actualizaţi conform dorinţelor
noului proprietar, sunt testaţi cu minuţiozitate, au
un preţ redus şi sunt furnizaţi cu garanţie de un an.

Time for Cows (Lely T4C) vă prezintă informaţiile sub formă de informaţii
gata de exploatat.
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Dimensiunile şi greutatea unităţii centrale:

• Înălţime: 237 cm.

• Înălţime: 206 cm.

• Lungime: 334 cm.

• Lungime: 123 cm.

•	Lăţime: 227 cm.

• Lăţime: 102 cm.

Echipamentul de muls

Dimensiunile şi greutatea unităţii robot:

• Greutate: aprox. 320 kg.

- Braţul extins: aprox. 198 cm.
- Braţul retractat: aprox. 180 cm.
• Greutate: aprox. 650 kg.

650 kg

320 kg

206 cm

237 cm

102 cm

123 cm

334 cm
227 cm

Avantaje cheie
•C
 onceptul I-flow pentru mai puţin stres şi
creşterea producţiei de lapte.
• F lexibilitate în gestionarea fermei de vite
de lapte.
• L ibertatea de a vă bucura de viaţa socială.
•C
 ea mai eficientă utilizare a muncii dvs.
• L ibertate pentru vaci.
• Producţie crescută.
• O investiţie durabilă.
• Cea mai avansată tehnică disponibilă.

Utilizatorii spun:
„Mă linişteşte cu adevărat să pot
monitoriza literalmente fiecare vacă
din cireadă.”
Ţările de Jos
„Vacile noastre s-au obişnuit cu
robotul de muls Lely Astronaut chiar
mai repede decât mine! Producţia a
crescut, iar cireada este remarcabil mai
calmă decât înainte.”
Franţa
15

Programul de gestiune Lely T4C – centrul din
care puteţi păstra controlul asupra cirezii
Software-ul nostru de gestionare a fermei Lely T4C vă oferă toate informaţiile de care
aveţi nevoie pentru a vă gestiona cireada eficient din punct de vedere al timpului. El
conectează roboţii Lely Astronaut, sistemul de furajare Lely Vector şi alte dispozitive
Lely; este un program de tipul „toate într-unul singur”. Vă gestionaţi întreaga fermă
dintr-un punct central. Time for Cows (Lely T4C) facilitează gestionarea eficientă prin
excepţie.
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vacilor în călduri (estru) este un factor cheie pentru

în gestionarea cirezii dvs., deoarece este mult

succesul înmulţirii în cirezi şi acceptat, de obicei,

mai mult decât singurul program de gestionare a

ca singurul şi cel mai important factor pentru

mulsului din ferma dvs. Pe lângă aceasta, Lely T4C

îmbunătăţirea reproducerii în majoritatea fermelor

oferă informaţii despre fiecare muls realizat,

de vite de lapte.

constituie, de asemenea, punctul de pornire pentru
gestionarea hranei, a reproducerii şi a păscutului.

Modulul de reproducere –
urmărirea performanţei

În combinaţie cu boxa de selecţie Lely Grazeway,

Starea fertilităţii cirezii poate fi monitorizată cu

puteţi controla cu uşurinţă circuitul vacilor,

modulul special de reproducere din Lely T4C. Acest

combinând în acelaşi timp păscutul şi robotul de

modul arată starea de reproducere şi rezultatele

muls. Gestionarea reproducerii devine uşoară cu

din trecut. Astfel, puteţi gestiona reproducerea

ajutorul modulului integrat pentru reproducere

cirezii şi puteţi găsi cu uşurinţă punctele pentru

şi detectarea perioadei de călduri. Cu noul sistem

îmbunătăţire.

Echipamentul de muls

Programul de gestiune Lely T4C ocupă un loc central

automatizat de furajare Lely Vector, se pot
optimiza atât concentratele, cât şi furajele. Această

Pe baza activităţii vacii şi a istoricului generat,

opţiune de referinţă vă oferă posibilitatea de a

perioada de călduri este înregistrată automat. Vaca

vă compara pe dvs. cu alţi fermieri Lely din lume,

este marcată automat ca fiind gestantă începând

ca indicator al performanţei cirezii dvs. Cu tabloul

din momentul în care nu mai arată semne clare de

de bord la îndemână, aveţi o vedere de ansamblu

creştere a căldurilor după inseminare. Controlul

a performanţei cirezii dvs. dintr-o privire. De aici,

gestaţiei de către veterinar nu mai este necesar. Se

puteţi mări cu uşurinţă detaliile de mai jos. Fiecare

economisesc astfel atât timp, cât şi bani.

eveniment, începând de la naştere şi până în ziua
când vaca părăseşte ferma, este stocat în programul

Gestiune la faţa locului

de gestiune Lely T4C.

Managerul E-link vă oferă o vedere de ansamblu

Fertilitatea – monitorizarea ciclului
de reproducere al vacii

asupra informaţiilor din Lely T4C pentru a vă
gestiona cireada la robotul de muls. De asemenea,
Lely oferă posibilitatea utilizării unui modul PDA

Se ştie că fertilitatea este un mare consumator de

pentru introducerea datelor în T4C oriunde şi

timp şi că are o mare influenţă asupra rezultatelor

oricând, înăuntru sau în afara adăpostului.

economice ale unei ferme. Detectarea fiabilă a

Utilizatorii spun:

Avantaje cheie

„Am mai multă încredere în sistemul Qwes de detectare a

• Inseminare la momentul potrivit.

perioadei de călduri şi de monitorizare a stării de sănătate

• Reproducere optimă.

decât în ochii mei.”

• Reducerea intervalului de fătare.

Danemarca

• Detectarea precoce a posibilelor probleme de sănătate.
17

Sistemul de monitorizare a
sănătăţii şi a reproducerii
Lely Qwes – puterea cunoaşterii

eficacitatea unui tratament veterinar. În plus, în
cazul scăderii activităţii vacilor, sistemul declanşează
automat o alertă, care poate fi adesea un indiciu

Lely a dezvoltat un instrument unic pentru a stabili

timpuriu al unei boli suspectate şi al unui şchiopătat

foarte devreme problemele de sănătate şi perioada

posibil.

de călduri. Sistemele Lely Qwes oferă o precizie de
neegalat pentru monitorizarea stării reproductive şi

Hrănirea dinamică

a sănătăţii vacilor 24/7.

Programul de gestiune Lely T4C vă oferă
oportunitatea de a reduce costurile cu furajele

O măsurare precisă a activităţii
vacilor

datorită eficacităţii hrănirii. Cu modulul opţional de
hrănire dinamică (DLM), sistemul schimbă în mod

Sistemul Lely Qwes-H este un senzor care se

automat raţia de hrană a fiecărei vaci pe baza unui

montează la gâtul vacii pentru a o putea identifica şi

raport optim cost-beneficiu. Puteţi profita de resurse

a-i putea monitoriza activitatea. Nivelurile activităţii

unice care vă permit să vă maximizaţi profiturile; nu

sunt măsurate printr-un accelerometru sofisticat,

mai este importantă creşterea producţiei de lapte

care măsoară durata şi intensitatea mişcării, nu

a vacilor, ci mai degrabă rezultatul economic optim

numai paşii. Lely Qwes-HR oferă o funcţionalitate

adus de această producţie.

suplimentară prin măsurarea activităţii de ruminare
a vacii – un indiciu precoce al stării de sănătate a

Hrănirea dinamică utilizează eficacitatea hrănirii

acesteia. Ambele sisteme monitorizează activitatea

fiecărui animal, înregistrând modul în care un

vacilor în blocuri de câte două ore şi oferă astfel o

animal răspunde, în ceea ce priveşte randamentul

vedere de mare precizie asupra comportamentului

laptelui, la o cantitate specifică de concentrate.

fiecărei vaci. Dispozitivul este ataşat pe partea

Luând în considerare şi randamentul per muls (kg

superioară a gâtului vacii cu ajutorul unei curele

de lapte şi materie solidă), costurile concentratelor,

şi al unei greutăţi, astfel încât să nu reacţioneze la

costurile furajelor şi ingerarea de materie uscată,

mişcările false şi să fie protejat împotriva deteriorării

sistemul caută cantitatea de concentrate distribuită,

prin şocuri mecanice. Cureaua şi catarama sunt

optimă din punct de vedere economic şi care permite

concepute pentru a fi ataşate şi îndepărtate cu

maximizarea profiturilor.

uşurinţă, permiţând transferarea dispozitivelor de
la o vacă la alta fără probleme, dacă este necesar.

Mulsul dinamic

Dispozitivul Lely Qwes-HR include un accelerometru,

Mulsul dinamic le permite vacilor să fie mulse mai

un microfon conceput special pentru ruminaţie,

des, când este necesar, şi mai rar, când este posibil.

un microprocesor şi o memorie. Dispozitivul

Crescând sau reducând intervalul dintre două

înregistrează un index al activităţii generale şi

mulsuri şi măsurând randamentul laptelui la mulsul

analizează semnalele vocale pentru a calcula durata

următor, se determină în mod continuu intervalul

ruminaţiei.

optim pentru fiecare vacă. Acest calcul se realizează
în limitele stabilite, permiţând un număr minim şi un

Dispozitivul creează un index al activităţii,

număr maxim de mulsuri per zi. Luând în considerare

permiţându-vă inseminarea la momentul potrivit.

şi viteza mulsului, durata de pregătire pentru muls

Prin urmare, reproducerea este optimizată, se

şi randamentul per muls (kg de lapte şi materie

minimizează intervalul de fătare şi costurile

solidă), productivitatea robotului – şi, prin urmare,

inseminării se reduc semnificativ.

randamentul financiar per robot – creşte.

Schimbările de ruminaţie sunt cele mai precoce

Comparaţi şi îmbunătăţiţi

semne care pot oferi un avertisment cu privire

Referinţa din cadrul T4C vă oferă oportunitatea

la potenţiale probleme. Cu cât un fermier poate

de a compara rezultatele dvs. cu cele ale altor

obţine mai devreme informaţii despre o potenţială

fermieri din lume, din zona Centrului dvs. Lely şi

problemă de sănătate, cu atât va fi mai ieftin să

cu media din ţara dvs. O modalitate reală de a

abordeze problema. De asemenea, se poate măsura

compara performanţa fermei dvs. şi a afla ce fac alţi

efectul asupra performanţei unei vaci şi apetitul

fermieri mai bine – un adevărat indicator pentru

general al cirezii. Activitatea de ruminaţie poate, de

îmbunătăţire.

asemenea, să ofere informaţii incomparabile despre

18
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Boxa de selecţie Lely Grazeway – un plus de
alegere pentru vacile dvs.
Păşunatul şi mulsul automat sunt cu adevărat compatibile. Companiei Lely îi place
să stimuleze vacile să iasă la păşunat; prin urmare, am dezvoltat boxa de selecţie
Lely Grazeway ca instrument pentru gestionarea eficientă a păşunatului.

20
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Avantaje cheie

Boxa de selecţie Lely Grazeway vă oferă oportunitatea de a combina
mulsul automatizat cu păşunatul optim. Înainte de a ieşi pe păşune, vaca

• Gestionarea eficientă a păscutului.

este identificată în boxa Grazeway pentru a stabili dacă trebuie mulsă

• Funcţionare pneumatică.

sau dacă poate să iasă la păscut. Grazeway vă oferă un control total al

• Sistem cu poartă dublă.

păşunatului.

Echipamentul de muls

Libertatea de a alege

Păşunat optim cu ajutorul unui robot
Boxa Lely Grazeway este instalată la ieşirea din adăpost, pe unde vacile
trec pentru a merge la păşunat. Când intră în boxa de selecţie, vaca este
recunoscută după emiţătorul de răspuns de la gât sau picior. Criteriile de
selecţie pot fi setate prin intermediul programului de gestiune Lely T4C,
ceea ce face ca Lely Grazeway să poată fi utilizată ca un instrument cu
adevărat flexibil pentru păşunat.

Specificaţii

Păşunatul pe parcelă
Sistem de păşunat A-B: Lely Grazeway vă oferă uşurinţa de a selecta

Număr de direcţii

diferite parcele în mod eşalonat în timp. Vacile vor fi trimise automat la

de separare

parcela următoare după o perioadă de timp stabilită.

Recunoaştere

3

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

Uşor de instalat şi utilizat

Qwes act

Datorită sistemului cu poartă dublă, vacile sunt ghidate în permanenţă

Sisteme de

în locul potrivit, chiar şi atunci când se află foarte aproape una de

păşunat

cealaltă. Boxa de selecţie din oţel galvanizat este un sistem cu control
pneumatic, la fel ca robotul de muls Lely Astronaut. Lely Grazeway este

păşunat per parcelă,
păşunat 100%

Sistem de selecţie pneumatic

compatibilă cu compresorul şi cu dispozitivul de direcţie al robotului
de muls. Pe lângă selecţia pentru păşunat, Lely Grazeway se utilizează
şi pentru selectarea vacilor în adăpost. Aici, ea poate selecta grupuri
specifice de producţie în diferite locuri îndepărtate de robot sau
poate selecta vacile care necesită tratamente speciale. Boxa de selecţie
Lely Grazeway este cea mai simplă şi mai eficientă soluţie, cu instalare
rapidă.

Selectarea a diferite parcele, de ex. sistemul de
păşunat A-B.

A1

A2

A3

B1

B2

B3
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Tancul de răcire a laptelui Lely Nautilus – pentru
că vă pasă de calitatea premium a laptelui
Tancurile de răcire a laptelui Nautilus, sunt concepute special pentru a fi utilizate în
combinaţie cu sistemul de muls robotizat Lely Astronaut. Nautilus este foarte fiabil,
simplu de curăţat şi economic de utilizat. Mai presus de toate, vă oferă soluţia optimă
pentru a controla şi a monitoriza cu uşurinţă întregul proces, de la mulgerea vacii şi până
la stocare şi răcire, toate într-un sistem integrat, oferind astfel siguranţă maximă.

22
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Răcire începând cu prima picătură

folosesc doar materiale de cea mai înaltă calitate.

Cu tancurile de răcire a laptelui Lely Nautilus vă

Capetele de pulverizare rotative la 360° sunt unice

oferim o fiabilitate şi o igienă avansata, ceea ce

şi cele mai bune de pe piaţă. În preocuparea sa faţă

constituie factori cheie pentru un lapte de înaltă

de mediul înconjurător, Lely foloseşte cel mai bun

calitate. Lely Nautilus este conceput special pentru

agent de refrigerare disponibil, şi anume R134, un

a fi utilizat în combinaţie cu sistemul de muls

gaz de răcire. Datorită inelelor sudate la nivelul

robotizat Lely Astronaut.

evaporatorului, durata de viaţă a acestuia este mai

Perioadă de nefuncţionare
neglijabilă
Perioada de nefuncţionare a robotului pentru
curăţarea tancului este redusă la un minim absolut.

mare şi fluxul gazului de răcire este optimizat. Mai
mult, consumul redus de electricitate şi apă fac ca
utilizarea tancului de răcire a laptelui Nautilus să fie
una economică.

Sistemul de curăţare flexibil vă oferă garanţia unei

Un control total

igiene ireproşabile. Încă un avantaj: după curăţare,

Tancul Nautilus este dotat cu un singur sistem

tancul de lapte va porni automat procesul de răcire.

de control, uşor de utilizat. Unitatea de control

Calitate fără compromis

reglează şi monitorizează tancul de răcire a laptelui
Lely Nautilus, controlând curăţarea tancului, răcirea

Nu se face niciun compromis: procesul de răcire

laptelui şi agitarea. Calitatea laptelui poate fi

începe de îndată ce prima picătură de lapte ajunge

urmărită direct de pe telefonul dvs. mobil. Mai mult,

în tancul de lapte şi se evită formarea de gheaţă.

deoarece tancul de răcire a laptelui este integrat în

Capacitatea de răcire a tancului Nautilus este

programul de gestiune Lely T4C, toate datele privind

reglată în funcţie de volumul de lapte prezent în

temperatura de răcire şi de curăţare sunt stocate în

tanc. Evident, la fabricarea tancului Nautilus se

scopuri de trasabilitate.

Utilizatorii spun:
„Cea mai bună răcire şi comunicare cu robotul de muls Lely.”
Suedia
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Specificaţii
Sunt disponibile tancuri de răcire a

• Încălzitor pentru apa de spălat.

laptelui Lely Nautilus cu o capacitate de

•	Măsurarea manuală a volumului de

la 4.000 până la 30.000 de litri. Modelele
cu o capacitate de la 4.000 până la 8.000
de litri sunt disponibile cu unităţi de

lapte.
•	Sistem de recuperare a căldurii pentru
răcirea gazului şi încălzirea apei.

răcire integrate sau separate. Tancurile
de răcire a laptelui mai mari sunt livrate

Pentru asigurarea unei bune calităţi a

cu o unitate de răcire separată.

laptelui şi pentru o utilizare economică,
este foarte important să se optimizeze

Pentru o şi mai bună personalizare a

dimensiunea tancului şi a unităţii de

tancului dvs. de răcire a laptelui Nautilus,

condensare. Pentru mai multe informaţii,

sunt disponibile, de asemenea:

vă rugăm să contactaţi Centrul Lely din
localitatea dvs.

Avantaje cheie
•	Comunicare de la unitatea de control
a tancului la telefonul mobil.
•	Pornire automată a tancului de lapte
după curăţare.
•	Răcire reglată în funcţie de volumul
de lapte.

24

•	Curăţare excelentă datorită capului
de pulverizare unic.
•	Ecologic.
•	Trasabilitatea datelor înregistrate.
•	Funcţionare foarte economică.
•	Uşor de utilizat.

LELY DAIRY EQUIPMENT
Echipamentul de muls

Pentru curăţarea optimă a tancului de răcire
a laptelui Lely Nautilus, au fost dezvoltate
special două produse:

•	RECA Alkaline*/** este un agent de curăţare alcalin, puternic,
clorurat şi dezinfectant pentru tancurile de răcire a laptelui.
Este foarte eficient pentru îndepărtarea resturilor de grăsime şi
proteine. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizaţi
RECA Alkaline alternativ cu RECA Acid.
•	RECA Acid* este un agent de curăţare acid, puternic,
pentru tancurile de răcire a laptelui. RECA Acid îndepărtează
depunerile calcaroase şi piatra de lapte. Pentru rezultate
optime la curăţare, vă recomandăm să utilizaţi RECA Acid
alternativ cu RECA Alkaline.
*) Avertisment: Nu utilizaţi acest produs la robotul de muls Lely Astronaut.
**) În prezent RECA Alkaline nu este disponibil în România şi Serbia.
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Igiena mulsului – curat în interior, cât şi la
exterior
A face parte din lanţul alimentar constituie o mare responsabilitate, grija faţă de un
mediu curat fiind obligatorie. Gama Lely Astri şi gama Lely Essentials se bazează pe soluţii
fiabile şi personalizate, care se leagă perfect de sistemul bine echilibrat al robotului
de muls Astronaut. Întreaga gamă de produse se conformează reglementărilor privind
siguranţa alimentară şi mediul. Toate produsele sunt 100% biodegradabile.
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La punerea în exploatare a unui nou robot de muls
Lely Astronaut, mecanicul de întreţinere structurează

rugăm să contactaţi consilierul dvs. Lely. Toţi agenţii
de curăţare din gama Lely Astri au fost testaţi cu
rigurozitate şi aprobaţi de Lely.

produsele în cadrul procesului. În fiecare zi, robotul

O indicaţie clară

de muls Lely Astronaut efectuează două operaţiuni

Robotul de muls Lely Astronaut generează o alarmă

de curăţare automată: cu ajutorul produsului alkalin

de îndată ce recipientul cu agenţi chimici Alkaline

si acid*. Ambele produse pot fi utilizate pentru

sau Acid se goleşte. Lely recomandă gama Lely Astri,

toate sistemele de evacuare a apelor uzate existente

deoarece îndeplineşte toate specificaţiile tehnice,

în fermele de vite de lapte.

respectă legislaţia în vigoare şi păstrează o calitate

Echipamentul de muls

Ciclu de curăţare automat
Lely Astronaut

maximă a igienei.

Ciclu de curăţare automat
Lely Nautilus

*) Nu utilizaţi clor sau alţi acizi în afară de produse pe bază de
acid fosforic şi citric, în robotul de muls Lely Astronaut.

RECA Alkaline şi RECA Acid au fost dezvoltate special
pentru tancul de răcire a laptelui (Lely Nautilus).
Este important să utilizaţi agenţii de curăţare
conform specificaţiilor Lely*. Dacă aveţi îndoieli, vă

Agenţii de curăţare a periilor Lely
Agentul de curăţare Lely Astri-L este dezvoltat special pentru
curăţarea periilor şi pentru reducerea stresului microbiologic
asupra acestora. Produsul acționează excepțional de activ într-un
timp deosebit de scurt datorită substanţelor volatile speciale care
pătrund profund în perii. Produsul nu cauzează nicio degradare a
robotului sau a periilor.
Lely Astri-L nu lasă reziduuri nocive (ingredientele individuale au
fost aprobate de către FDA) şi – dacă se utilizează concentraţia
recomandată – nu irită mameloanele.
Beneficile produselor Lely Astri-L sau Lely Astri-Brush: între
mulsori, peria de pre-tratament este spălată cu Lely Astri-L sau
Astri-Brush. Asigurand rezultate optime din punct de vedere al
calitații laptelui, nu numai din punctul de vedere al numarului de
bacterii cat din punctul de vedere a acidului butiric.
Lely Astri-L se furnizează în bidoane verzi uşor identificabile, cu o
capacitate de 22 de kg.

Lely Industries N.V nu răspunde şi nu acoperă prin garanţie
nicio deteriorare şi niciun prejudiciu cauzat de utilizarea altor
produse de curăţare care nu respectă specificaţiile Lely.
Fişele tehnice de securitate ale produselor Lely Astri şi
specificaţiile Lely sunt disponibile la www.lely.com.

Utilizatorii spun:
„Un adevărat avantaj: personalul de asistenţă
respectă întotdeauna termenele de livrare şi
produsele mele sunt mereu disponibile. Pe scurt:
disponibilitate şi fiabilitate.”
Ţările de Jos
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Lely Essentials Foam Alkaline şi Lely Foam Unit
Lely Foam Unit este un sistem cu spumă puternica, compacta, dezvoltat pentru
activităţile de curăţare la ferma de vite de lapte. Lely Foam Unit se instalează
rapid în orice boxă sau zonă a robotului şi este uşor de utilizat. Concentraţia
de detergent se reglează uşor cu ajutorul cadranului. Astfel, se poate selecta
concentraţia corectă pentru fiecare tip de contaminare şi suprafaţă. După
utilizare, Lely Foam Unit poate fi clătită cu apă curată.
Lely Foam Unit este furnizată împreună cu un furtun roşu pentru spumă, un
cap puternic pentru spumă şi un tub de aspiraţie (cu filtru şi capac) pentru
detergent. Lely Foam Unit este adecvată pentru curăţarea, de exemplu, a
pereţilor şi a podelelor în zonele robotului/boxelor (de muls), precum şi a
exteriorului robotului de muls Lely Astronaut sau a altui echipament de muls.
Furtunul roşu pentru spumă are o lungime de 20 de metri, deci poate ajunge
în diverse locuri. În timpul utilizării, detergentul este amorsat continuu prin
intermediul tubului de aspiraţie transparent şi este amestecat cu apă de la
robinet, în funcţie de concentraţia aleasă. Lely Foam Unit produce o spumă
puternică şi groasă, care aderă la suprafaţă pentru o perioadă îndelungată.
Lely Foam Unit este un sistem de curăţare cu joasă presiune, care utilizează
doar presiunea apei.
Lely Essentials Foam Alkaline este un deteregent dezvoltat pe baza hidroxidului
de sodiu. Este dezvoltat pentru curăţarea eficientă a zonelor robotului
de muls şi a boxelor (de muls). Lely Essentials Foam Alkaline este eficient
pentru îndepărtarea depozitelor de proteine şi materie grasă. Surfactantul
suplimentar asigură un timp de contact eficace în combinaţie cu o penetrare în
profunzime a stratului de murdărie, rezultând astfel o curăţare mult mai uşoară.
Detergentul are un miros plăcut de lămâie şi este biodegradabil. Acest produs
poate fi utilizat în Lely Foam Unit. Nu se recomandă curăţarea cu presiune
ridicată a robotului Lely. La aplicarea produsului, se produce o spumă puternică
şi cu proprietăţi aderente foarte bune. Prin urmare, curăţarea este mai bună,
deoarece spuma aderă la impurităţi pentru o perioadă mai lungă.
Lely Essentials Foam Alkaline se furnizează în bidoane de 22 kg.

Testul cu peroxid Lely
Testul cu peroxid Lely a fost dezvoltat pentru măsurarea concentraţiei de
Lely Astri-L sau Lely Astri-Brush la periile Lely, cu scopul de a vă asigura că
folosiţi concentraţia corectă de produs.
Testul cu peroxid Lely este furnizat într-un tub cu 100 de benzi de test.

Lely Astri-Cell
Lely Astri-Cell este un fluid pentru măsurarea numărului de celule somatice
din lapte cu ajutorul sistemului cu senzor MQC-C al robotului de muls
Astronaut. Acest sistem cu senzor măsoară numărul de celule somatice la
fiecare muls. Testul efectuat prin MQC-C se bazează pe metoda de test
CMT, cunoscută sub numele de California Mastitis Test. Adăugarea fluidului
Lely Astri-Cell în sistemul MQC oferă informaţii precise despre numărul de
celule somatice din lapte şi, prin urmare, un indiciu despre calitatea laptelui
şi sănătatea ugerului. Produsul conţine o substanţă capilară selectată şi
dezvoltată cu grijă, care are proprietăţi unice şi asigură o reacţie chimică
fiabilă la nivelul pereţilor celulari ai leucocitelor (celulele albe din sânge).
Lely Astri-Cell se furnizează sub formă de produs concentrat (1 litru).
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Această operaţiune este crucială pentru a preveni depunerile şi
coroziunea sistemului Lely MQC (sistemul pentru controlul calităţii
laptelui), care constituie „inima” robotului de muls Lely Astronaut.
Depunerile vor duce la abateri în măsurare şi la intepretări greşite.
Lely Astri-Cid nu are un impact negativ asupra articulaţiilor de cauciuc şi
a siliconului; în plus, are proprietăţi excelente de reducere a numărului
de bacterii.

Echipamentul de muls

Agentul de curăţare acid Astri-Cid
Lely Astri-Cid este un agent de curăţare fluid concentrat, pe bază de
acid fosforic şi acid citric, care a fost dezvoltat în mod specific pentru
principalul proces de curăţare a robotului de muls Lely Astronaut.
Produsul este alcătuit din acizi speciali, foarte activi, concepuţi pentru
îndepărtarea impurităţilor anorganice, precum calcarul şi piatra de lapte.

Lely Astri-Cid se furnizează într-un bidon roşu uşor identificabil, cu o
capacitate de 24 kg.

Lely Industries N.V nu răspunde şi nu acoperă prin garanţie nicio
deteriorare şi niciun prejudiciu cauzat de utilizarea altor produse
de curăţare care nu respectă specificaţiile Lely.
Fişele tehnice de securitate ale produselor Lely Astri şi
specificaţiile Lely sunt disponibile la www.lely.com.

Agentul de curăţare Lely Astri-Lin
Lely Astri-Lin este un agent de curăţare la cald, fluid, concentrat, fără clor, pe
bază alcalină, care a fost dezvoltat în mod specific pentru principalul proces de
curăţare a robotului de muls Lely Astronaut. Acest produs are proprietăţi de
curăţare excelente pentru îndepărtarea depunerilor de proteine şi materie grasă
din lapte. Acest agent de curăţare a fost testat riguros pentru robotul de muls
Lely Astronaut şi nu dăunează utilajului.
Principalul avantaj al acestui produs este că nu conţine clor. Produsele care
conţin (gazul) clor deteriorează oţelul inoxidabil şi corodează părţile deosebit de
importante ale robotului de muls Lely Astronaut. Testele au demonstrat că din
cauza coroziunii, părţile deosebit de importante se deteriorează, ceea ce duce în
cele din urmă la scurgeri.
• Lely Astri-Lin este un produs fără clor.
• Lely Astri-Lin are un pH foarte ridicat şi, prin urmare, asigură o curăţare foarte
eficientă.
Lely Astri-Lin se furnizează în bidoane albastre uşor identificabile, cu 25 de kg de
detergent.
Lely Industries N.V nu răspunde şi nu acoperă prin garanţie nicio deteriorare
şi niciun prejudiciu cauzat de utilizarea altor produse de curăţare care nu
respectă specificaţiile Lely.
Fişele tehnice de securitate ale produselor Astri şi specificaţiile Lely
sunt disponibile la www.lely.com.

Agentul de curăţare a lentilei laserului Lely Astri-TDS
Lely Astri-TDS este un agent de curăţare fluid pe bază acidă, pentru curăţarea
lentilei electronice, precum şi a capacelor detectorului cu laser din robotul
de muls Lely Astronaut. Dacă lentila laserului nu este curăţată, detectarea
mameloanelor durează mai mult, ceea ce reduce productivitatea robotului de
muls Lely Astronaut. Lely Astri-TDS îndepărtează depunerile de apă dură, urină,
piatră de lapte şi fier de pe lentilele laserului. Acest produs a fost testat cu
rigurozitate pe materialul specific robotului.
Lely Astri-TDS se furnizează în sticle de 1 litru.
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Caring – o îngrijire completă a ugerului
Caring este o gamă de produse de înaltă calitate pentru îngrijirea ugerului, la baza
cărora stau mulţi ani de experienţă. Centrul Lely din localitatea dvs. vă va consilia cu
plăcere în legătură cu cel mai bun spray pentru uger, în funcţie de situaţia dvs. specifică,
astfel încât să asiguraţi o bună sănătate a ugerului în cireada dvs. Împreună cu partenerii
săi, Lely a dezvoltat produse de pulverizat speciale pentru îngrijirea ugerului, care pot
fi utilizate pentru robotul de muls Lely Astronaut şi care sunt adaptate în funcţie de
condiţiile specifice fermei dvs. de vite de lapte. Vă rugăm să contactaţi Centrul Lely
din localitatea dvs. pentru mai multe informaţii despre igiena ugerului şi despre gama
completă de produse.
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Produsul de îngrijire a ugerului Lely Astri-IO*
Produsul de îngrijire a ugerului Lely Astri-IO a fost dezvoltat special
pentru robotul de muls Lely Astronaut. Produsul de pulverizat a fost
alcătuit din balsamuri de înaltă calitate pentru piele şi este pe bază de
iod PVP. Aşadar, acest dezinfectant foarte activ asigură o bună stare
a mamelonului. Datorită glicerinei, pielea rămâne moale şi hidratată.
Lely Astri-IO asigură o protecţie corespunzătoare canalului mamelonului
după muls.
Lely Astri-IO se furnizează în bidoane albastre cu o capacitate de 57 kg.
*) În prezent Lely Astri-IO nu este disponibil în România şi Serbia.

Produsul de îngrijire a ugerului Lely Astri-Din*
Produsul de îngrijire a ugerului Lely Astri-Din – pe bază de acid lactic –
a fost dezvoltat specific pentru robotul de muls Lely Astronaut. Acidul
lactic acid s-a dovedit a fi o substanţă dezinfectantă foarte eficientă
pentru eliminarea contaminării încrucişate. Lely Astri-Din oferă o
protecţie excelentă a canalului mamelonului şi asigură elemente de
îngrijire suplimentare – precum glicerina şi sorbitolul – care menţin
şi susţin reglarea naturală a umidităţii şi a grăsimii pielii. Acidul lactic
are acelaşi pH ca pielea mamelonului şi asigură o excelentă eficacitate
din punct de vedere cosmetic. El protejează pielea împotriva tuturor
condiţiilor climatice şi a stresului mecanic cauzat de muls.
Lely Astri-Din se furnizează în bidoane albastre cu o capacitate de 59 kg.
*) În prezent Lely Astri-Din nu este disponibil în Serbia.

Lely Quaress-Iodine*
Lely Quaress-Iodine este un dezinfectant gata de utilizare în robotul
de muls Lely Astronaut. Lely Quaress-Iodine este pe bază de iod:
un antiseptic cu un spectru foarte larg pentru asigurarea unei bune
dezinfectări a mameloanelor. Lely Quaress-Iodine protejează întregul
mamelon prin formarea unui film de protecţie. Produsul conţine
componente emoliente şi hidratante, precum lanolină, sorbitol şi
glicerină. Aceste proprietăţi îmbunătăţesc supleţea pielii şi o fac mai
rezistentă la uscare. Lely Quaress-Iodine se poate utiliza pentru o mai
bună protecţie a vacilor împotriva patogenilor, datorită proprietăţilor
bactericide.
Lely Quaress-Iodine se furnizează în bidoane albastre cu o capacitate de
60 kg.
*) În prezent Lely Quaress-Iodine nu este disponibil în România şi Serbia.

Lely Quaress-Lac*
Lely Quaress-Lac este un spray dezinfectant pentru uger gata de utilizare,
adecvat pentru robotul de muls Lely Astronaut. Lely Quaress-Lac este pe
bază de acid lactic şi acid salicilic (LSA). Combinaţia acestor componente
acţionează eficient împotriva bacteriilor. Pe lângă buna dezinfectare,
Lely Quaress-Lac ajută şi la menţinerea supleţei pielii. Produsul conţine
propilen glicol, care este un bun hidratant pentru pielea ugerului.
Substanţele active îndepărtează pielea moartă şi îmbunătăţesc, de
asemenea, supleţea pielii. Lely Quaress-Lac are o acţiune bună din punct
de vedere cosmetic şi nu irită pielea.

Lely Quaress-Lac plus*
Lely Quaress-Lac plus este un dezinfectant concentrat, dezvoltat pentru robotul de
muls Lely Astronaut. Lely Quaress-Lac plus este pe bază de acid lactic şi acid decanoic.
Combinaţia dintre acidul lactic şi acidul decanoic face ca acest produs să fie un spray
puternic pentru uger, cu eficienţă împotriva bacteriilor. În plus, acidul lactic ajută la
creşterea supleţei mamelonului.

Lely Quaress-Lac se furnizează în bidoane albastre cu o capacitate de
60 kg.

Acest produs este foarte adecvat pentru utilizare la pornirea robotului de muls
Lely Astronaut.

*) În prezent Lely Quaress-Lac nu este disponibil în România şi Serbia.

Lely Quaress-Lac plus se furnizează în bidoane albastre cu o capacitate de 15 kg.
Acest produs concentrat trebuie să fie amestecat cu 45 de litri de apă înainte de
utilizare.

Lely Quaress-Lac plus conţine, de asemenea, propilen glicol şi lauricidin, cu o varietate
de proprietăţi de hidratare şi de înmuiere. Aceste componente îmbunătăţesc starea de
sănătate a mamelonului şi protejează pielea şi pe vreme rece.

*) În prezent Lely Quaress-Lac plus nu este disponibil în România şi Serbia.
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Echipamentul de hrănire
Costurile de hrănire sunt printre cei mai importanţi factori de cost în creşterea vitelor şi,
prin urmare, eficienţa hrănirii este de o importanţă deosebită. Randamentele optime pot
fi realizate prin asigurarea producţiei corecte a vacilor (kg grăsimi şi proteine din lapte,
longevitate, sănătatea animalelor etc.). Se ştie în general că hrănirea frecventă duce
la creşterea producţiei de lapte şi are un efect pozitiv asupra sănătăţii vacilor. Soluţiile
automatizate Lely contribuie la optimizarea în continuare a producţiei, la sănătatea
vacilor, precum şi la eficienţa alimentării. În plus, dvs. – în calitate de crescător de vite de
lapte – puteţi economisi timp şi lucra mai flexibil.
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Sistemul automatizat de furajare Lely Vector

LELY VECTOR

Sistemul de furajare Lely Vector permite hrănirea flexibilă şi precisă a vacilor 24/7 cu
hrană proaspătă, corect porţionată şi cu muncă minimă. Pagina 34.

LELY JUNO

Robotul de împingere automată a furajelor Lely Juno face posibilă împingerea furajelor
către grilajul de furajare atât ziua, cât şi noaptea. Datorită furnizării continue a furajelor,
vacile ingerează mai multă hrană, devin mai active şi, prin urmare, producţia de lapte va
creşte. Pagina 40.

Distribuitorul de hrană Lely Cosmix

Echipamentul de hrănire

Robotul de împingere automată a furajelor Lely Juno

LELY COSMIX

Datorită distribuitorului de hrană Cosmix, este posibilă hrănirea vacilor în funcţie de
nevoile fiecăreia. Cantitatea corectă, în fiecare zi şi la orice oră! Pagina 46.

Distribuitorul automatizat pentru viţei Lely Calm

LELY CALM

Lely Calm asigură furnizarea automatizată a cantităţii corecte de lapte – cu compoziţia şi
temperatura perfectă – de-a lungul zilei. Prin urmare, viţeii sunt mai sănătoşi, cresc mai
bine, se îmbunătăţeşte eficacitatea hrănirii, iar timpul de lucru al fermierului se reduce.
Pagina 50.

Conceptul Lely Caltive

LELY CALTIVE

Asociat distribuitorului automatizat pentru viţei Lely Calm, Lely a lansat conceptul
Lely Caltive, un program extrem de echilibrat pentru hrănirea viţeilor, care porneşte şi
stimulează creşterea acestora la eficienţă maximă. Pagina 54.
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Sistemul automatizat de furajare Lely Vector –
flexibilitatea şi prospeţimea hranei
Producţia eficientă de lapte de înaltă calitate depinde în mare măsură de modul în care
hrăniţi vacile, atât din punct de vedere al regularităţii, cât şi al cantităţii. Lely a dezvoltat
un concept economic unic, care poate avea grijă de aceste aspecte şi care poate face chiar
mai mult: el permite hrănirea flexibilă şi precisă a vacilor cu hrană proaspătă şi corect
porţionată 24/7 şi cu minimum de muncă. Sistemul automatizat de furajare Lely Vector
este un concept care a fost dezvoltat în strânsă cooperare cu clienţii noştri şi permite
rezultate optime, în acelaşi timp tratându-vă vacile cu respect maxim.
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Flexibilitate optimă – o hrănire fără compromisuri
Hrănirea vacilor este o activitate zilnică importantă.

ceea ce priveşte strategia de hrănire pe care doriţi

Este în mintea dvs. 24/7. Cu sistemul automatizat

să o puneţi în aplicare. Este soluţia perfectă pentru

de furajare Lely Vector, trebuie doar să acordaţi

fiecare fermă, oferindu-vă totodată flexibilitatea

atenţie hrănirii vacilor o dată la trei zile! În plus, cu

adaptării la proiectele de dezvoltare viitoare.

sistemul Vector, dispuneţi de o flexibilitate totală în

Flexibilitate în rutina hrănirii
•	Schimbări rapide şi uşoare ale tipului de hrană –
bucătăria de furaje deschisă oferă libertate fără
•	Schimbarea ultra rapidă a raţiilor – fiecare grup cu
raţia specifică, doar când este necesar.
•	Hrănire cu o mai mare precizie – animalele vor
primi exact ceea ce le trebuie.
•	Flexibilitate la schimbarea grupului – mutarea
vacilor în alt grup fără băt.

Echipamentul de hrănire

frontiere.

Flexibilitate în rutina dvs. zilnică
•	Libertatea de a vă planifica atât lucrul, cât şi viaţa
socială – sistemul poate stoca hrană în prealabil
pentru trei zile.
•	Nu depindeţi de forţa de muncă externă –
parcursul şi raţiile sunt în mâinile dvs., fără a fi
necesar să le faceţi chiar dvs.
•	Hrănire bazată pe nevoile vacii – senzorul pentru
înălţimea hranei ştie când este necesar să se
adauge hrană proaspătă.
•	Împingerea hranei 24/7 – mai puţine resturi
furajere, deoarece animalele pot ajunge
întotdeauna la hrană.

Flexibilitate pentru orice fermă,
acum şi în viitor
•	Operaţional pe alei de furajare înguste, fără suport
sau ghidaj suplimentar – mai multă libertate şi
costuri de construcţie reduse.
•	Un sistem de alimentare unic pentru mai multe
adăposturi – ca vehicul autonom, robotul poate
naviga şi furaja mai multe adăposturi.
•	Parcursuri uşor de reglat – schimbarea adăpostului
sau configurarea grupurilor fără impedimente.
•	Pregătit pentru dezvoltare în viitor – 250-300 de
vaci per robot, doi roboţi per bucătărie pentru şi
mai multă capacitate.
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Hrană proaspătă – de mai multe ori pe zi
Vacile sunt sursa dvs. de venit. Prin urmare, ele îşi

pe zi. (Mai mult, deoarece mixerul este umplut

merită hrana la fel ca şi dvs.: porţii proaspete, bine

alternativ cu cantităţi mici de diferite tipuri de

măsurate şi gata pregătite în bucătărie. Sistemul

hrană, timpul de amestecare pentru pregătirea

Lely Vector permite furnizarea de hrană proaspătă

raţiilor este scurt).

24/7, aceasta fiind adusă vacilor de mai multe ori

Porţii proaspete şi echilibrate
•	Un amestec rapid şi excelent – timpul scurt de
amestecare duce la ingerarea unei cantităţi mai
mari de materie uscată.
•	Totul este apetisant – hrana nu se sortează şi rezultă
mai puţine resturi furajere.
•	Raţii mici şi proaspete – mai puţină hrană încălzită.
•	Stocare în siguranţă în bucătărie pentru mai multe
zile – hrana rămâne stocată în blocuri, ceea ce
împiedică uscarea.
•	Ingestie crescută – furnizarea constantă de hrană
proaspătă va încuraja vacile, în special pe cele
dominate, să mănânce mai mult.

Rentabilitate optimă a investiţiilor dvs. în hrană
Agricultura devine tot mai mult o activitate în care

a celor dominate. Prin furnizarea frecventă de

diferenţa dintre rezultatele financiare obţinute

hrană proaspătă se va reduce cantitatea de resturi

este decisă de modul în care vă gestionaţi marjele.

furajere, ceea ce înseamnă o utilizare mai eficientă

Hrănirea consecventă duce la îmbunătăţirea

a furajelor. În plus, se realizează o economie

stării de sănătate a vacilor, iar creşterea ingestiei

semnificativă la consumul de energie.

tuturor vacilor duce la o mai bună performanţă

Rentabilizaţi strategia dvs. de
furajare
•	Adecvat pentru grupurile de toate dimensiunile
– chiar şi grupurile mici îşi vor primi propria raţie,
amestecată special.
•	Hrănire conform ratei de conversie a furajelor –
sistemul Vector poate furniza automat cea mai bună
hrană pentru cele mai bune vaci.
•	Costuri de exploatare reduse – funcţionează cu
energie electrică: curat, silenţios şi eficient energetic.
•	Opt ore de muncă mai puţin pe săptămână – conform
declaraţiilor clienţilor existenţi!
•	Creşterea eficienţei furajelor – rezultate indicate de
rapoarte precise.
•	Mai multe vizite la robotul de muls – servirea de
hrană proaspătă de mai multe ori pe zi va stimula
activitatea vacilor.
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Lely Vector – un sistem complet şi inteligent conceput
3
5

2

Echipamentul de hrănire

6

4

1

1

Silozul pentru furaje

2

Bucătăria de furaje

3

Adăpost pentru vaci de lapte

4

Adăpost pentru viţei şi vaci înţărcate

5

Concentrate şi minerale

6

Robotul de amestecare şi furajare

Specificaţii
Dimensiunile robotului de amestecare şi furajare

Lăţimea min. a aleii de furajare

Lungime

246 cm

Furajare bilaterală

325 cm

Lăţime

162 cm

Furajare unilaterală

310 cm

1.281 kg

Culoar fără furajare

275 cm

Greutate
Înălţime cu uşa glisantă

278 cm/193 cm

deschisă/închisă
Volum amestec

Bucătăria de alimentare; dimensiuni necesare pentru
2 m3

blocurile de alimentare
Forma
Adâncime max. (lăţime

Capacitate şi cerinţe
Capacitate max. per robot

250 – 300

Număr max. de grupuri
Pardoseală
Înclinaţie max.

105 cm

dispozitiv de apucat)
Hrană

(animale)

Blocuri drepte

Produse bine tăiate sau

16

mărunţite, lungimea

Plană

recomandată a fibrelor:

5%

10 – 20 cm.
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Robotul de amestecare şi furajare
Robotul de amestecare şi furajare al sistemului Lely Vector este un vehicul autonom. El funcţionează pe baterie şi
poate distribui automat raţiile pe care le-a amestecat.

Amestecător vertical
Asigură o amestecare optimă.
Contracuţitul permite amestecarea
paielor, a fânului, precum şi a altor
tipuri de furaje.

Antenă
Asigură comunicarea fără fir între
componentele sistemului Lely Vector.

Distribuitor
Distribuie hrana de-a lungul grilajului
de furajare. Cantitatea de hrană va fi
determinată de viteza de deplasare.

Senzor cu ultrasunete
Asigură urmărirea grilajului de furajare
de către robotul de amestecare
şi furajare, la distanţe stabilite în
prealabil.

Buton pentru oprirea de urgenţă şi
buton pentru pauză
Pentru oprirea imediată a sistemului în
caz de necesitate.

Celule de încărcare
Pentru compilarea raţiei corecte şi
dozarea corectă a hranei.

Bară anticoliziune
Asigură oprirea imediată a sistemului
la detectarea unui obstacol.
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Adaptor
Asigură conectarea perfectă la staţia
de încărcare.

Senzorul pentru înălţimea hranei
Măsoară cantitatea de hrană de la
grilajul de furajare şi stabileşte unde
şi când trebuie să se adauge hrană
proaspătă. În acest fel, vacile dispun
întotdeauna de o cantitate suficientă
de hrană.
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Bucătăria de furaje
Bucătăria de furaje este zona în care se stochează, se selecţionează, se ridică şi se încarcă hrana în robot pentru
a fi amestecată. În funcţie de lungimea şi de lăţimea bucătăriei, în ea se poate stoca uşor hrană pentru trei zile.

Dispozitivul de prindere a hranei
Selectează şi ridică hrana, pe care o încarcă în robotul de
amestecare şi furajare. El supraveghează zona de stocare
prevăzută pentru un anumit tip de hrană, apoi aduce această
hrană din punctul cel mai ridicat.

Distribuitorul de concentrat
Controlează dozarea concentratelor stocate în tanc. Cantităţile
de integrat în furaj pot fi stabilite şi dozate cu cea mai mare
precizie.

Echipamentul de hrănire

Uşa de siguranţă
Întregul sistem respectă standarde internaţionale stricte.
Bucătăria de alimentare se va deschide doar când trebuie să fie
aprovizionată.

Distribuitorul de minerale şi aditivi
În furaj pot fi integrate, de asemenea, cantităţi mici de minerale
şi aditivi.

Sistemul automatizat de
furajare Lely Vector

Utilizatorii spun:
„Sunt sigur că producţia de lapte a cirezii mele
va creşte datorită sistemului automatizat de

Flexibilitate

furajare Lely Vector. În special vara, aportul
constant de hrană proaspătă este un avantaj

• Flexibilitate privind strategia de furajare.

uriaş care cu siguranţă va da roade.”

• Flexibilitate în rutina dvs. zilnică.

Ţările de Jos

• Flexibilitate pentru orice fermă şi dezvoltare ulterioară.

Prospeţime

„La această fermă, economisim 600 de ore şi
aproximativ 6.000 de litri de motorină în fiecare

• Prospeţime în siloz.

an datorită acestui sistem nou.”

• Prospeţime în bucătărie.

Suedia

• Prospeţime la grilajul de furajare.

Furajare

„Cred că preluarea de către generaţia viitoare va
fi mult mai uşoară când munca este mult mai

• Raţii bine echilibrate.

uşoară şi, de fapt, totul este mai frumos.”

• Hrănire în funcţie de necesităţi.

Suedia

• Hrană bine distribuită la grilajul de furajare.

Rezultate

„Acum câţiva ani, în grajdul precedent, utilizam
un sistem de furajare pe şine. În comparaţie

• Cireadă liniştită.

cu acela, acest sistem este mult mai flexibil. Cu

• Vaci mai active.

ajutorul sistemului Lely Vector, putem să hrănim

• Ingestie crescută de furaje.

chiar şi vacile din grajdul vecinului nostru.”

• Creşterea eficienţei furajării.

Ţările de Jos

• Creşterea producţiei de lapte.
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Robotul de împingere automată a furajelor
Lely Juno – furaje proaspete 24/7 cu muncă mai
puţină
Se ştie bine că disponibilitatea continuă a furajelor proaspete duce la creşterea ingestiei
de materie uscată şi a producţiei de lapte. În plus, hrănirea frecventă are un impact
pozitiv asupra sănătăţii generale a animalelor. Destul de des, munca este factorul care
limitează punerea de hrană proaspătă la dispoziţia vacilor zi şi noapte. Datorită robotului
Lely Juno, această problemă aparţine trecutului.
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Lely Juno se deplasează automat de-a lungul aleii de furajare,
urmărind grilajul de furajare. Când este în funcţiune, robotul împinge

Avantaje cheie

hrana spre grilajul de furajare fără să deranjeze vacile. Deoarece

• Funcţionare 24/7.

Lely Juno este un echipament autonom, el necesită rareori modificări

• Creşterea ingestiei de furaje.

ale grajdului şi poate fi utilizat în aproape orice tip de adăpost.

• Creşterea producţiei de lapte.

Lely Juno 100 şi 150

•	Raţii de o calitate constantă
disponibile zi şi noapte.

În 2008, Lely a introdus cu succes modelul de robot de împingere a

• Cireadă mai liniştită.

furajelor Lely Juno 150. Trei ani mai târziu, a urmat introducerea unui

•	Utilizare mai echilibrată a

model mai mic, mai compact şi mai atrăgător din punct de vedere
financiar: Lely Juno 100. Datorită diametrului său mai mic, Juno 100

sistemului automatizat de muls
Lely Astronaut.

este, de asemenea, foarte adecvat pentru grajdurile cu o alee de

• Economii de costuri.

furajare îngustă.

•	Mai puţină muncă şi mai multă

plecare şi de sosire pentru fiecare parcurs; ea se instalează într-un loc
adecvat pe aleea de furajare. Datorită variaţilor senzori încorporaţi,
Lely Juno poate efectua diverse circuite. În combinaţie cu benzile
instalate în prealabil, spre deosebire de Juno 100, Lely Juno 150
poate, de asemenea, să realizeze circuite între două grajduri şi să se
deplaseze pe alei de furajare deschise.

•	Eficienţă energetică şi efect de
limitare a emisiilor de CO2.

Echipamentul de hrănire

flexibilitate.
Pentru ambele modele, staţia de încărcare serveşte de punct de
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Lely Juno aduce totul la un loc
•

Mai puţină muncă, consum minim de energie, întreţinere minimă, randament maxim.

•

O adevărată soluţie cu tehnologie avansată care aduce multă flexibilitate la fermă.

•

Circulaţie îmbunătăţită a vacilor, ducând la mai puţină muncă şi la îmbunătăţirea bunăstării
animalelor.

•

Inteligent şi flexibil, împinge hrana în mod constant.

•

Îmbunătăţirea bunăstării animalelor datorită disponibilităţii hranei 24/7.

Avantajele pe care vi le oferă
Lely Juno dvs. şi cirezii dvs.
Funcţionare 24 ore şi creşterea ingestiei de furaje
Disponibilitatea constantă a furajelor stimulează circulaţia vacilor şi creşte
ingestia de materie uscată (+3,50%*), în special în timpul nopţii; în plus, se
reduce cantitatea de resturi furajere.

O bunăstare îmbunătăţită a animalelor
Împingerea permanentă a furajelor îmbunătăţeşte circulaţia vacilor şi
permite hrănirea acestora zi şi noapte.

Furaje de o calitate constantă disponibile zi şi
noapte
Lely Juno împinge furajele în mod continuu spre grilajul de furajare. Astfel,
vacilor nu li se dă nicio şansă de a fi selective, deoarece la grilajul de furajare
este disponibilă o cantitate egală de hrană zi şi noapte.

O utilizare mai frecventă a robotului de muls
În combinaţie cu un robot de muls, s-a dovedit că Lely Juno sporeşte
frecvenţa de vizitare a robotului (+10,90%*), atât ziua, cât şi noaptea.
Mărirea numărului de vizite la robot duce la creşterea producţiei de lapte, în
special în cazul vacilor cu randament mai slab. În plus, robotul de muls este
utilizat mai eficient şi pe lista de alertă apar mai puţine vaci.

O cireadă mai liniştită
Datorită funcţionării regulate a robotului Lely Juno, vacile cu randament
mai slab pot avea şi ele acces la furaje proaspete, după ce vacile
performante şi-au luat raţia.

Economii de costuri
Îmbunătăţirea ingestiei de hrană înseamnă o reducere a resturilor furajere.
De asemenea, cu Lely Juno munciţi mai puţin, economisiţi combustibil,
echipamentul se uzează mai greu. Lely Juno este echipat cu un motor
electric eficient din punct de vedere energetic.
*) Rezultatul poate varia în funcţie de condiţiile locale.
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•

Creşterea eficienţei furajelor.

•

Creşterea numărului de vizite la robot – 10,90%* – în fermele robotizate.

•

Îmbunătăţirea producţiei de lapte, în special de la vacile dominate.

•

Creşterea ingestiei de furaje.

•

Economie de mână de lucru, dar furaje împinse de 4 ori mai des.

Echipamentul de hrănire

Consum energetic minim
Lely Juno este extrem de eficient din punct de vedere energetic şi are un
efect pozitiv asupra emisiilor de CO2. Anual, un tractor sau un încărcător
frontal consumă de zece ori mai multă energie şi emite de aproximativ
patru ori mai mult CO2.

Mai puţină muncă şi mai multă flexibilitate
Pe o bază zilnică de trei circuite de 10 minute, cu Lely Juno economisiţi
cel puţin 183 de ore, adică 22 de zile lucrătoare de câte opt ore pe an!
Mai mult, Lely Juno asigură o flexibilitate de neegalat; puteţi lăsa robotul
Juno să împingă furajele oricât de des şi oricând doriţi, douăzeci şi patru
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de ore pe zi, şapte zile pe săptămână.
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Specificaţiile adăpostului

Caracteristici
Lely Juno este un robot de împingere a furajelor. El funcţionează pe

Alee de furajare

baterie şi este echipat cu un motor electric eficient din punct de vedere

•	Pardoseală solidă din beton nivelat,

energetic. Suprafaţa rotativă de la baza robotului Lely Juno împinge

cu sau fără strat de acoperire.

furajul spre grilajul de furajare în timp ce maşina se deplasează în

•	Înclinaţie limitată.

linie dreaptă. Un bloc din beton greu formează „corpul” robotului de

•	Deplasarea în afara limitelor stabilite:

împingere a furajelor, asigurând masa necesară echipamentului pentru

există un risc crescut în cazul aleelor

a împinge furajul. Lely Juno este adecvat pentru toate culoarele de

acoperite cu bitum, în caz de caniculă

furajare cu suprafaţă dură şi plană; el poate urmări diverse tipuri de

sau temperaturi ridicate.

grilaje de furajare şi poate împinge furajele cu o înălţime de până la
65 cm.

Grilajul de furajare
•B
 are verticale separate de intervale de
max. 60 cm.
•T
 estat: grilaje pentru cap, bare
orizontale, paralele, model în U.
•B
 ară orizontală la o înălţime între

Împingere dinamică
Optimizarea programului software al robotului Lely Juno permite o
împingere dinamică. Aceasta înseamnă că Juno decide singur ce distanţă
va parcurge până la grilajul de furajare, în funcţie de cantitatea de
furaje de pe alee. Programul software inteligent vă permite să munciţi

(măsurată de la pardoseala aleii de

mai puţin! Indiferent ce schemă de hrănire alegeţi, robotul de împingere

furajare):

a furajelor Lely Juno are grijă de împingerea corectă a furajelor în orice

– Juno 100: 80 şi 135 cm.

situaţie.

– Juno 150: 80 şi 150 cm.*
*) În combinaţie cu un senzor opţional pentru
niveluri înalte.

Siguranţă
Lely Juno funcţionează pe aleea de furajare, care este o parte uşor
accesibilă a adăpostului; aşadar, siguranţa este de o importanţă
deosebită. Prin urmare, robotul de împingere a furajelor este echipat
cu un mecanism special: detectorul de coliziune. Acesta permite oprirea

Utilizatorii spun:

robotului de împingere a furajelor de îndată ce se loveşte de un
obstacol.

„Acum, şi vacile mele cu randament mai
slab au acces continuu la furaje de bună
calitate.”
Canada

„Cu două vaci per loc de hrănire, cererea
de furaje disponibile în mod constant
este ridicată. Robotul de împingere a
furajelor Lely Juno este soluţia.”
Japonia
„Avem Juno de doi ani şi nu am mai putea
să ne lipsim de el. Este indispensabil şi
unul dintre cele mai bune lucruri pe care
le-am cumpărat vreodată.”
Irlanda de Nord
„Durează doar 15 minute de fiecare dată,
dar mă bucur aşa de tare că pot să sar
peste circuitul din jurul orelor 23.00!”
Ţările de Jos
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Împingere dinamică.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Juno 100

Juno 150

Diametru (cm)

111

156

Înălţime (cm)

104

106

Greutate (kg)

574

575

Înălţimea (cm) lamei de împins

57

51

Acţionare

Motor electric

Motor electric

Roţi

3

3

Viteză (m/min)

12

12

Baterii

12V/55 Ah

12V/55 Ah

Stabilirea direcţiei de deplasare

Giroscop şi ultrasunete

Giroscop şi ultrasunete

Stabilirea distanţei acoperite

Senzori pe roţile din spate plus punct

Senzori pe roţile din spate plus senzor

de resetare sau coliziune în timpul

cu inducţie

Echipamentul de hrănire

Specificaţii

parcursului
Numărul de parcursuri programabile

16

16

Programarea parcursului

Utilizarea unităţii de control manual

Utilizarea unităţii de control manual

(E-link)

(E-link)

Staţie de încărcare plus punct de

Benzi metalice; începere/terminare

resetare sau coliziune în timpul

lângă staţia de încărcare

Puncte de resetare (direcţie)

parcursului
Spaţiul necesar pentru a se apropia de

5

3

1,00

1,50

Lăţimea minimă a aleii de furajare (m)

1,25 + lăţimea furajelor

2,00 + lăţimea furajelor

Lăţimea maximă a masei de furaje (cm)

200

200

Înălţimea maximă a masei de furaje (cm)

65

65

Interval de start

Flexibil, max. 48 de ori pe zi

Flexibil, max. 48 de ori pe zi

Unitatea de încărcarel x L x h (cm)

28,00 x 27,00 x 21,00

36,90 x 26,00 x 62,30

Utilizare la exterior

Nu

Da

staţia de încărcare (m)
Spaţiul necesar pentru a pleca de la
staţia de încărcare (m)
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Distribuitorul Lely Cosmix – dacă vacile merită
puţin mai mult
Hrănirea individualizată a vacilor este un mod acceptabil de a gestiona starea corporală
a vacilor. Gestionând furnizarea de concentrate în acest mod, veţi maximiza starea
generală de sănătate, producţia de lapte şi fertilitatea vacilor dvs. şi veţi îmbunătăţi
eficienţa raportului lapte/hrană.
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Hrănire rentabilă
Distribuitorul Lely Cosmix oferă informaţii precise privind furajele
cu adaos de concentrat şi ingestia vacilor. Distribuitoarele de
adaos de concentrat sunt utilizate pentru a echilibra raţia
vacilor, indiferent de randamentul acestora, sau pentru a aduce
tipuri suplimentare de hrană vacilor care au nevoie de acestea.
Lely Cosmix este complet compatibil cu roboţii de muls
Lely Astronaut şi se conectează la programul de gestiune
Lely T4C. El permite hrănirea regulată cu concentrat în paralel cu
concentratele furnizate în robotul de muls, stimulând stabilizarea
pH-ul rumenului. Mai mult, el vă permite să reglaţi hrănirea în
funcţie de perioadele de muls. Astfel, el poate stimula mai bine
vacile să viziteze robotul mai des. Vacile care trebuie mulse nu
distribuirea va continua.

Raţii echilibrate per vacă

Utilizatorii spun:
„Lely Cosmix le oferă celor mai

Când o vacă intră în Lely Cosmix, ea este identificată cu ajutorul

productive vaci ale mele exact

dispozitivului de la gât sau picior. Deoarece raţia zilnică a fiecărui

suplimentul de care au nevoie.”

animal este calculată în mod continuu, Lely Cosmix va evalua

Danemarca

Echipamentul de hrănire

beneficiază de concentrat prin Cosmix. Odată ce vaca a fost mulsă,

imediat dacă şi cât trebuie să mănânce vaca. Furajele nu pot fi
risipite, deoarece sunt distribuite în funcţie de viteza cu care
mănâncă vaca.

Un plus de concentrat şi pentru vacile
înţărcate
Vacile înţărcate sunt deseori plasate într-un adăpost de fătare
sau într-o zonă cu paie, în ultimele săptămâni dinaintea fătării.
Aceste vaci nu pot fi alimentate cu ajutorul robotului, dar este de
o importanţă deosebită ca ele să primească o cantitate suficientă
de concentrat. Prin urmare, este ideal să se instaleze aici încă un
distribuitor Cosmix.
Lely Cosmix este robust şi fiabil; el este fabricat din oţel inoxidabil
şi din materiale rezistente şi vă oferă o soluţie de durată pentru
hrănirea individualizată în cadrul fermei dvs.

Raţii mici de furaje dozate cu precizie
sporită

Avantaje cheie

Furajele sunt distribuite în jgheaburi cu o formă specială. Aceasta
vă permite să distribuiţi porţii foarte mici cu o precizie sporită.
O altă caracteristică este poziţia de distribuire care evită riscul
formării de mucegai şi reduce la minimum risipirea amestecului.

•	Furnizare bine echilibrată de
concentrat.
•	Îmbunătăţeşte frecvenţa vizitelor
la robot.
•	Stimulează stabilizarea pH-ului
rumenului.
•	Integrat în reţeaua T4C.
•	Hrănire individualizată.
•	Hrănire în funcţie de intervalele
de muls cu robotul.
•	Rezistent şi de durată.
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Opţiuni atrăgătoare

Specificaţii
Tensiune

Lely Cosmix, în versiunea sa standard, este furnizat cu un singur
Cosmix S (24 V sau 230 V),

Cosmix P (230 V), Cosmix M
(energie solară)
Recunoaştere

distribuitor de hrană. Opţional, el poate fi echipat cu încă trei
distribuitoare. Cele patru distribuitoare de hrană sunt apoi
încorporate cu grijă unul lângă altul.

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

Altă opţiune: controlul amestecătorului de hrană cu ajutorul
distribuitorului Lely Cosmix. Acest control este rentabil, deoarece
nu sunt necesari senzori suplimentari pentru pornirea şi oprirea
amestecătoarelor.

Lely Cosmix P – hrănirea şi mai multor vaci
Deoarece vacile se pot hrăni într-un mediu protejat, Lely Cosmix P
oferă posibilitatea distribuirii de porţii mai mari – sau creşterea
vitezei de hrănire – fără ca animalele să fie alungate. Prin urmare,
capacitatea totală de hrănire se dublează. Datorită design-ului
cu prag mic la intrare, toate vacile pot ajunge cu uşurinţă la
distribuitorul Lely Cosmix P.

Lely Cosmix S – porţi laterale reglabile
Lely Cosmix S este prevăzut cu porţi laterale reglabile. Acest lucru
vă permite să adaptaţi sistemul la cireada dvs. sau la situaţia din
adăpost, permiţând o flexibilitate şi mai mare.

Lely Cosmix P – poartă de protecţie integrată
Lely Cosmix P este echipat cu o poartă de protecţie
unică (M-box). Design-ul şi forma acestei porţi nu
permite deranjarea vacii aflate în staţia de hrănire de
către celelalte vaci. Cercetările au demonstrat că un
distribuitor de concentrat cu o poartă de protecţie reduce
agresivitatea în cadrul cirezii. Şi mai important, se reduce
riscul alungării unei vaci din distribuitor de către o vacă
dominantă. Cosmix P reduce concurenţa şi minimizează
stresul cirezii şi riscul de leziuni, de exemplu, ale ugerului.
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Lely Cosmix M – distribuitorul de
concentrat mobil
Fluctuaţia disponibilităţii şi a calităţii ierbii de-a
lungul anotimpurilor este întotdeauna un factor
care nu oferă fiabilitate în ceea ce priveşte păscutul
pe păşune, în fermele de vite de lapte. Primăvara se
caracterizează de obicei printr-o abundenţă de iarbă
de înaltă calitate, dar vara şi iarna, performanţa
animalelor este în general afectată. Distribuitorul de
concentrat mobil Lely Cosmix M, care funcţionează
cu energie solară, distribuie raţii de concentrat
suplimentare vacilor aflate la păşunat, atât ziua, cât

Ajustarea individualizată a raţiilor de concentrate se

şi noaptea.

poate realiza cu mult mai multă precizie. Raţii mari

Lely Cosmix M se distinge printr-o eficacitate

este mult mai bine pentru funcţia rumenului. De
asemenea, eliminaţi atât hrănirea excesivă, cât şi
hrănirea insuficientă cu concentrate.

excepţională. Necesitatea distribuirii de hrană
suplimentară pe câmp în fiecare zi este eliminată.

Echipamentul de hrănire

Lely Cosmix M – un mai bun
control la nivelul vacilor

sau mici pot fi distribuite de-a lungul zilei, ceea ce

Lely Essentials Mineral Block

Lely Essentials Block sunt blocuri pe bază de sodiu şi

Vor fi disponibile trei versiuni diferite de

carbonat de calciu din alge marine. Prin urmare, nu

Lely Essentials Block:

va avea loc un consum opulent, ca în cazul melaselor.
În plus, carbonatul de calciu din alge marine, cu
marea sa porozitate, oferă condiţii bune pentru

•	Lely Essentials Block-Lac pentru vacile care dau
lapte.

microflora rumenului şi conţine mari cantităţi de

• Lely Essentials Block-Dry pentru vacile înţărcate.

calciu şi magneziu.

• Lely Essentials Block-Grow pentru vitele tinere.

Pe lângă carbonatul de calciu din alge marine,

Pentru o utilizare optimă, aşezaţi Lely Essentials Block

blocurile de minerale conţin o formulă unică de

în locul potrivit şi la înălţimea corectă în adăpost

tampoane minerale, antioxidanţi şi oligoelemente

sau pe păşune. Utilizaţi întotdeauna un suport de

uşor absorbabile. Componentele uşor absorbabile,

bloc Lely.

precum calciul, fosforul, magneziul, sodiul, zincul,
seleniul, manganul, iodul, cuprul şi cobaltul,
sunt esenţiale şi susţin imunitatea, fertilitatea şi
metabolismul animalului.
Lely Essentials Block se potriveşte perfect la o
fermă robotizată, unde circulaţia liberă a vacilor
este de dorit. Deoarece vaca îşi poate regla
propriul consum, blocurile de minerale oferă un
aport optim de minerale pentru fiecare animal. În
acelaşi timp, blocurile sunt, de asemenea, un bun
indicator al consumului de minerale la nivelul cirezii:
când consumul este prea ridicat sau prea scăzut,
conţinutul de minerale din raţie poate fi adaptat.
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Distribuitorul automatizat pentru viţei Lely Calm –
o creştere fără bătăi de cap
Oricine doreşte să obţină vaci care să producă lapte de calitate pentru o perioadă
îndelungată trebuie mai întâi să optimizeze creşterea viţeilor. Distribuitorul automatizat
pentru viţei Lely Calm garantează creşterea şi dezvoltarea optimă a acestor animale
tinere. Viţeii se pot bucura în continuare de ritmul lor natural şi pot bea oricând doresc,
în mod controlat, în timp ce munca personalului se reduce la minimum. În fond, viţeii de
astăzi sunt vacile de mare performanţă de mâine.
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Creşterea relaxată a viţeilor

vă mai repede viţeii în rumegătoare. Monitorizarea

Când viţelul se alăptează de la mama lui, el bea de

viţeilor dvs. durează doar câteva minute pe zi cu

obicei porţii adecvate, repartizate de-a lungul zilei.

distribuitorul pentru viţei Calm. Lely Calm este o

Cu toate acestea, în fermele de vite de lapte din

necesitate absolută pentru fiecare fermă de vite de

prezent, raţiile viţeilor sunt limitate la una sau două

lapte care pune bunăstarea animalelor în centrul

porţii pe zi, în cazul hrănirii manuale. Din aceste

priorităţilor sale.

motive, Lely a introdus distribuitorul automatizat
Lely Calm este modul perfect de pregătire pentru

corect de porţii de hrană şi cu concentraţia adecvată

mulsul robotizat de-a lungul vieţii. Animalele învaţă

de-a lungul întregii zile, asemenea ritmului natural

de la o vârstă fragedă să îşi primească laptele; acest

al viţeilor. Distribuitorul automatizat pentru viţei

lucru le conferă siguranţă şi, mai presus de toate,

Lely Calm le oferă acestora un start excepţional,

se obişnuiesc cu distribuitoarele automatizate şi

permiţându-vă totodată să economisiţi mână de

cu toate zgomotele pe care acestea le produc.

lucru şi oferindu-vă multe avantaje economice.

Crescătorul de vite de lapte va profita de acest lucru

Porţiile mici şi precise distribuite de-a lungul zilei

când o primipară intră pentru prima dată într-un

îmbunătăţesc substanţial dezvoltarea organelor

sistem de muls automatizat.

digestive ale viţelului. Viţeii sunt înţărcaţi cu
blândeţe prin reducerea treptată a porţiilor lor de

Preţul unui distribuitor automatizat pentru viţei

lapte. Reducerea lentă a cantităţii de lapte asigură

Lely Calm va fi amortizat repede, deoarece permite

automat creşterea ingestiei de furaje de către

îmbunătăţirea sănătăţii viţeilor, accelerarea creşterii

viţei. Distribuitorul de concentrat Caltive opţional

acestora, creşterea eficienţei hranei şi economii

împreună cu concentratul Lely Caltive vor îmbunătăţi

de mână de lucru. Un Lely Calm oferă economii

în continuare procesul de înţărcare. Cu cât viţeii vor

de mână de lucru de 60 – 70%; preţul său va fi

învăţa mai repede să ingereze concentrat, cu atât

amortizat în trei ani. Distribuitorul pentru viţei Calm

li se va reduce consumul de lapte. Conceptul vă va

este fiabil şi necesită doar o întreţinere minimă.

Echipamentul de hrănire

pentru viţei Lely Calm, care furnizează numărul

ajuta să economisiţi lapte praf, care este scump, şi
să acceleraţi procesul de înţărcare, transformându-

Utilizatorii spun:
„Este o plăcere să poţi creşte viţei cu
un distribuitor Lely. În plus, este atât
de practic!”
Noua Zeelandă
„Gata cu munca extenuantă! Unitatea
este uşor de curăţat şi viţeii o adoră!”
Regatul Unit
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À la carte

programul de gestiune avansată Lely T4C, oferindu-

De îndată ce un viţel intră într-o staţie de lapte,

vă o vedere de ansamblu clară şi controlarea tuturor

el este recunoscut după emiţătorul de răspuns

viţeilor cu uşurinţă, prin intermediul calculatorului

electronic pe care îl poartă şi, conform planului de

dvs. De asemenea, vă permite să generaţi rapoarte

hrănire a viţelului, distribuitorul Lely Calm decide

şi grafice privind raţiile de lapte per viţel. Puteţi să

dacă acesta se poate hrăni şi cu ce cantitate. Pentru

programaţi hrănirea numai cu lapte proaspăt, numai

fiecare viţel se poate stabili o porţie minimă şi una

cu lapte praf sau cu o combinaţie din ambele.

maximă per vizită. Apoi, distribuitorul va stabili
automat raţia per viţel. Dacă viţelul chiar are voie
să se hrănească, distribuitorul pregăteşte imediat o

Lely vă oferă două modele de
distribuitor Calm:

Lely Calm

Staţii de

duce la o mai bună igienă a distribuitorului, care

Compact+

50

1–2

35 kg

poate fi îmbunătăţită în continuare prin instalarea

Vario+

120

1–4

35 kg/50 kg

Igiena

lapte

Lely Calm se curăţă singur în mod automat, ceea ce

Nr. viţei

prealabil.

Lapte praf

porţie de lapte proaspăt la temperatura stabilită în

unor opţiuni suplimentare, precum plasa de
protecţie împotriva muştelor şi corpul de încălzire
anti-umiditate.

O vedere de ansamblu perfectă
Distribuitorul pentru viţei Calm vă oferă
flexibilitatea de a verifica performanţa viţeilor
oricând doriţi. Terminalul portabil al distribuitorului
Calm este prevăzut cu un afişaj mare. Datorită
tastelor funcţionale, butoanelor de comandă rapidă
şi memoriei acestuia, puteţi găsi sau modifica rapid
informaţiile dorite. Lely Calm se poate conecta la

Avantaje cheie
• Economie de timp.
• Rată de creştere accelerată.
• O mai bună dezvoltare a rumenului.
• Flexibilitatea muncii.
• Gestionarea individuală a viţeilor.
•	Temperatura constantă şi precisă a
laptelui.
• Orare de hrănire flexibile.
• Înţărcare fără stres.
•	Adecvat pentru fermele de toate
mărimile.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm
să consultaţi seria noastră de broşuri
consacrate creşterii cu succes a viţeilor.
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Echipamentul de hrănire
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Conceptul Lely Caltive – pentru cel mai bun
început
Instalare, întreţinere, reglări, calibrare, consiliere în materie de creştere a animalelor şi
un sortiment complet de lapte şi concentrate pentru viţei, toate acestea – împreună cu
distribuitorul automat pentru viţei Lely Calm – au fost asociate într-un singur concept, şi
anume: Lely Caltive. Creşterea viţeilor trebuie să permită dezvoltarea optimă a acestora şi
a rumenului în opt săptămâni. Hrănirea echilibrată cu grijă asigură o mai bună dezvoltare
a papilelor ruminale în cursul primelor săptămâni, asigurând o mai bună dezvoltare şi
creştere a viţeilor.

54

LELY DAIRY EQUIPMENT

Laptele Lely Caltive Milk
Lely Caltive Milk conţine un procent ridicat de

Distribuitorul de concentrate
Lely Caltive

proteine din zer şi probiotice selectate.

Datorită celor trei locuri de hrănire, accesul la
distribuitor se poate face cu uşurinţă, la fel ca şi

•	Proteinele din zer sunt foarte digerabile şi
stimulează ingestia de hrană.
•	Probioticele îmbunătăţesc atât imunitatea, cât şi
sănătatea viţelului.
•	Înlocuitorul de lapte asigură o creştere şi o
dezvoltare optimă, ducând la viţei sănătoşi şi

umplerea, care se realizează pe partea superioară,
prin ridicarea capacului. Butonul rotativ situat pe
partea superioară a distribuitorului facilitează dozarea
raţiilor astfel încât hrana să se menţină proaspătă.
Evident, se stimulează ingestia de concentrat, ceea ce
duce la o dezvoltare optimă a rumenului.

activi.

Lely Caltive Concentrates este un tip complet nou de
concentrate. Destul de devreme, tinerii viţei vor prefera
concentratele în locul laptelui datorită parfumului şi
gustului potrivit, prezenţei de manan oligozaharide
(MOS), celulelor de drojdie moartă şi cantităţii ridicate
de hemiceluloze (= celuloză foarte digerabilă).

Echipamentul de hrănire

Concentratele Lely Caltive
Concentrates

•	Asigură dezvoltarea papilelor ruminale la o vârstă
foarte fragedă.
•	Hemicelulozele au grijă de dezvoltarea echilibrată
şi sănătoasă a rumenului.
•	Concentratele au grijă de creşterea şi dezvoltarea
optimă, în principal ca urmare a creşterii ingestiei
de furaje.
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Echipamente pentru grajduri
Lely înseamnă grajduri cu un mediu adaptat la ritmului natural al animalelor, fiind
totodată şi foarte practice în cadrul muncii dvs. zilnice. Confortul vacilor stă în centrul
tuturor preocupărilor noastre privind dezvoltarea de noi produse. Vacile sănătoase
produc mai mult lapte… Descoperiţi în acest capitol cum echipamentele pentru grajduri
Lely sunt concepute special pentru a contribui atât la bunăstarea animalelor, cât şi a dvs.
ca fermier.
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Robotul pentru curăţarea grajdurilor Lely Discovery

LELY DISCOVERY

Rezultatele utilizării unui robot Discovery: mai puţine dejecţii în cuşete, copite, cozi şi ugere mai curate,
ceea ce are ca rezultat o cireadă mai liniştită şi mai sănătoasă şi previne îmbolnăvirea copitelor şi a
ugerului. Pagina 58.

Peria pentru vaci Lely Luna

LELY LUNA

Lely Luna asigură maximum de confort pentru vacă şi o durată de viaţă îndelungată pentru perie.
Pagina 62.

Sistemul de iluminare Lely L4C – Light for Cows

LELY L4C

Datorită combinării unui senzor de lumină, a funcţiei sale de reţea şi a parametrilor de programare, vă
puteţi bucura de un sistem complet automatizat, care garantează distribuirea optimă a luminii, fără muncă
suplimentară. Pagina 64.

Pediluviul automat Lely Walkway

LELY WALKWAY

Lely Walkway, pentru o sănătate optimă a copitelor şi maximizarea confortului de utilizare Pagina 68.

LELY TREATMENT BOX

Boxa de tratament Lely vă asigură că puteţi realiza orice tratament imaginabil asupra vacilor dvs.
în siguranţă şi profesional. Pagina 72.

Cuşeta Lely Commodus

Echipamente pentru adăposturi

Boxa de tratament Lely

LELY COMMODUS

O cuşetă cu adevărat adaptată pentru animale, care oferă o bună accesibilitate şi cel mai înalt grad de
confort pentru odihnă: cuşeta Lely Commodus. Pagina 76.

Salteaua Lely Compedes

LELY COMPEDES

Salteaua Lely Compedes le oferă vacilor dvs. confort şi le permite acestora să aibă un comportament
natural, ceea ce duce la îmbunătăţirea producţiei de lapte. Pagina 80.
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Lely Discovery – asistentul dvs. personal la
curăţenie
Lely oferă o soluţie inteligentă pentru curăţarea grajdului, care satisface necesitatea tot
mai mare a unei igiene optime în grajdurile din fermele de vite de lapte. Lely Discovery,
dispozitivul mobil pentru curăţarea adăpostului este dotat cu tehnologie robotică.
Flexibilitatea şi precizia lui asigură păstrarea podelei din adăpostul vacilor cât mai curată
posibil. Aceasta garantează un confort maxim şi o igienă optimă a vacilor.
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Simplu şi funcţional
Discovery, robotul mobil pentru curăţarea grajdurilor, este un vehicul
care funcţionează pe baterie. La instalare, programaţi cu ajutorul
telecomenzii E-link parcursul care va trebui urmat de Discovery.
Parcursurile sunt flexibile, dumneavoastră putând opta pentru
curăţarea mai frecventă a anumitor zone ale adăpostului la anumite
ore din zi, cum ar fi în spatele cuşetelor.

Când sarcina este îndeplinită
După curăţarea grajdului, Discovery revine la staţia de încărcare.
Această staţie de încărcare este instalată într-un loc convenabil al
grajdului şi constituie totodată punctul de plecare pentru fiecare

Senzorul cu ultrasunete încorporat îi
permite robotului Discovery să urmărească
pereţii la o distanţă stabilită în prealabil.

parcurs.

Mereu în mişcare
Nu este necesară instalarea niciunui senzor sub pardoselile cu stinghii.
Senzorul cu ultrasunete încorporat îi permite robotului Discovery să
urmărească pereţii la o distanţă stabilită în prealabil. Un element
special al design-ului robotului de curăţare a adăposturilor Discovery
este aşa-numitul inel din partea din faţă. Această caracteristică
previne blocarea dispozitivului. În plus, inelul asigură urmărirea
corespunzătoare a pereţilor, precum şi evitarea obstacolelor.
Giroscopul integrat îi permite robotului Discovery să îşi stabilească
poziţia în orice moment.

Un dispozitiv umidificator pentru o aderenţă
mai bună
îmbunătăţeşte rezultatele de curăţare ale robotului mobil pentru
curăţarea adăposturilor, Lely Discovery. Se ştie că în anumite
circumstanţe – ca de exemplu un mediu uscat, în adăposturile ocupate
de un număr mic de vaci, în adăposturile prevăzute cu alei de trecere
mari şi în adăposturile bine aerisite – la suprafaţa pardoselii de stinghii
se poate forma un strat subţire de dejecţii uscate. Acest strat face ca
pardoseala să fie lunecoasă. Prin pulverizarea de apă, chiar în faţa
racletei, podeaua este curăţată mai bine şi nu mai devine lunecoasă.

Echipamente pentru adăposturi

Modelul Discovery 90SW, echipat cu pulverizator de apă,

Un element special al design-ului robotului de
curăţare a adăposturilor Discovery este aşanumitul inel din partea din faţă. Inelul asigură
urmărirea corespunzătoare a pereţilor, precum şi
evitarea obstacolelor.

Lama flexibilă situată sub Discovery împinge
dejecţiile prin deschiderile pardoselii de
stinghii.

Lely Discovery 90SW la staţia sa de
aprovizionare cu apă.
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Pardoseală uscată şi permanent curată
Prin utilizarea robotului mobil de curăţare a grajdurilor Lely Discovery
puteţi curăţa aleile de dejecţii din adăpostul vacilor dvs. oricât de des
doriţi, astfel încât să creaţi o pardoseală care este curată şi uscată
permanent. Curăţarea manuală constituie o sarcină grea şi deloc plăcută
şi menţine pardoseala uscată şi curată doar pentru scurt timp. Sistemele
convenţionale sunt un obstacol, ele necesită multă întreţinere şi nu
Robotul mobil de curăţare a adăposturilor
Lely Discovery se deplasează prin adăpost fără
a deranja animalele.

curăţă aleile de trecere.

Mai mult confort pentru vaci
Rezultatele utilizării unui robot Discovery pot fi observate imediat:
mai puţine dejecţii în cuşete, copite, cozi şi ugere mai curate, ceea ce
are ca rezultat o cireadă mai liniştită şi mai sănătoasă, preveninduse îmbolnăvirea copitelor şi a ugerului. Deoarece vacile se simt mai
confortabil să-şi manifeste comportamentul natural pe pardoseli curate
şi uscate, puteţi detecta mai din timp perioada de călduri.

Avantaje cheie
•	Dimensiuni compacte.

în general, iar igiena optimă a adăpostului de vaci este o condiţie

•	Trece cu uşurinţă pe sub porţile de

obligatorie pentru menţinerea unei bune stări de sănătate a animalelor.

separare.
•	Curăţare inteligentă fără a deranja
vacile.

Din acest punct de vedere, robotul mobil de curăţare a adăposturilor
Lely Discovery este o investiţie valoroasă şi rentabilă. În ansamblu,
robotul mobil de curăţare a adăposturilor Lely Discovery oferă

•	Uşor de instalat şi întreţinut.

flexibilitate şi este soluţia pentru menţinerea curăţeniei în adăpostul

•	Rentabil.

vacilor dvs. – 24 de ore pe zi/7 zile pe săptămână.

•	Confort şi igienă optime pentru vaci.
•	Parcursuri flexibile.
•	Curăţare 24/7.
•	Design rotund: poate evita cu uşurinţă
obstacolele.
•	Dispozitiv opţional de pulverizare a
apei pentru o mai bună aderenţă.
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Buna sănătate a animalelor este esenţială pentru performanţa vacilor
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Tensiune baterie cu gel

Baterie cu gel 12 Volt

Baterie cu gel 12 Volt

Stabilirea direcţiei

Roată de ghidare orizontală, cu rotaţie liberă,
giroscop şi ultrasunete

Roată de ghidare orizontală, cu rotaţie liberă,
giroscop şi ultrasunete

Pardoseala

Pardoseală cu stinghii cu înclinaţie de
max. 3 grade*

Pardoseală cu stinghii cu înclinaţie de
max. 3 grade*

Capacitate

ca. 240 vaci

ca. 240 vaci

Înălţimea minimă a podelei cuşetelor

Minimum 12,50 cm

Minimum 12,50 cm

Conţinut tanc de apă

–

30 litri

Număr de duze

–

2

10

11

1

*) Lely Discovery poate să menţină curate şi pardoselile fără stinghii (max. 5 m lungime)
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Lely Luna – oferiţi vacilor dvs. îngrijirea pe care o
merită
Peria pentru vaci Lely Luna le oferă acestora un confort optim. Confortul şi igiena vacilor
sunt aspecte importante într-un adăpost. Peria pentru vaci Lely Luna este concepută
pentru ţesălarea vacilor, permiţându-le să scape de praf şi mâncărimi. Vacile adoră
senzaţia provocată de perie şi se vor duce la aceasta de mai multe ori pe zi din pură
plăcere.
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Utilizatorii spun:
Un confort optim pentru vaci

„Ce este rău în a-ţi răsfăţa văcuţele

Nu există nicio îndoială că un bun confort al vacii are un impact direct

din când în când?”

asupra fericirii, sănătăţii şi productivităţii cirezii. Peria pentru vaci

SUA

Lely Luna contribuie la aceasta permiţându-le vacilor să aibă un păr
sănătos şi strălucitor prin stimularea circulaţiei sangvine, ceea ce face
ca cireada să fie mai liniştită.

Tehnologie inteligentă
Peria pentru vaci Lely Luna a fost concepută inteligent, astfel încât să

Avantaje cheie
• Cireadă mai calmă.

îndată ce acesta o împinge. Se asigură astfel un confort maxim pentru

• Durată de viaţă îndelungată.

vacă şi o durată de viaţă îndelungată pentru perie. Datorită celor

• Confort maxim pentru vacă.

două direcţii de rotaţie ale periei, părul acesteia îşi va păstra forma

• Consum redus de energie electrică.

pentru mai mult timp, în comparaţie cu periile cu un singur sens. În

• Stimulează circulaţia sanguină.

plus, numărul minim de componente mobile face ca peria practic să

• Piele curată şi sănătoasă.

nu necesite întreţinere. Peria pentru vaci Luna are perii poziţionaţi

• Uşor de instalat.

în spirală, cu o grosime variabilă, pentru maximum de confort. Peria

• Nu necesită întreţinere.

pentru vaci Lely Luna este livrată ca piesă unică şi poate fi instalată cu

•	Echipată cu protecţie la

uşurinţă pe un stâlp sau pe perete.

supratensiune.

Specificaţii

Echipamente pentru adăposturi

se activeze la contactul cu animalul şi să schimbe direcţia de rotaţie de

Peria pentru vaci Lely Luna poate
fi instalată cu uşurinţă pe stâlpi
standard de 2", 2½", 3" şi 4" şi pe
stâlpi pătraţi de 6" şi 8". Peria pentru
vaci Lely Luna este disponibilă, de
asemenea, cu sistem de montare pe
perete. Peria pentru vaci este adaptată
pentru instalaţiile electrice de 230 V
şi de 115 V. În vederea unei securităţi
optime, peria pentru vaci Luna este
echipată cu protecţie la supratensiune.

63

Lely L4C – mai mult decât un sistem de iluminat
Lely L4C – Light for Cows – este mai mult decât un sistem de iluminare al grajdului dvs.; este
o abordare complet diferită privind iluminarea adăpostului. Acest sistem nou – primul
de acest tip – a fost dezvoltat în vederea asigurării unei distribuiri optime a luminii în
grajd, cu ajutorul unor lămpi special concepute. Astfel, sistemul asigură niveluri optime
de lumină grajdul întreg şi, în acelaşi timp, menţine consumul de energie la un nivel cât
mai redus posibil.
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Creşteţi producţia de lapte

Avantaje cheie

Iluminarea corespunzătoare a grajdurilor asigură performanţă optimă

• Creşterea producţiei de lapte.

vacilor. Lumina bine distribuită în adăpost – inclusiv o repartizare

• Sistem complet automatizat.

optimizată de-a lungul zilei – poate să crească atât producţia de lapte cu

• Economie de energie.

6-10%, cât şi ingestia de furaje. Lely oferă o opţiune foarte avantajoasă

• Îmbunătăţirea bunăstării animalelor.

ca preţ, permiţând vacilor să beneficieze de condiţii de iluminare

• Creşterea ingestiei de furaje.

standard pentru majoritatea grajdurilor de ultimă generaţie din prezent.

•	Posibilitatea instalării de lămpi de

Şi această opţiune excelentă vă oferă chiar mai mult: Lely L4C este un

veghe integrate.

sistem de iluminare controlată a grajdului, care oferă şi posibilitatea
realizării unui plan de iluminare avansat şi personalizat.

Optaţi pentru un adăpost luminos şi bine
iluminat
Vacile sunt animale sensibile, alternarea dintre zi şi noapte fiind de o
importanţă deosebită pentru ritmul lor. Sunt necesare niveluri de lumină
specifice pentru ca alternarea dintre zi şi noapte să aibă un impact
asupra organismului vacii.În special iarna, lumina din grajduri nu este
suficientă pentru a atinge nivelul celei naturale. Cu un control corect al
iluminării, vacile beneficiază la maximum de o intensitate a luminii între
150 şi 200 lux timp de 16 ore, combinată cu o perioadă de întuneric de
opt ore. Deşi vara lumina naturală asigură în general o bună iluminare,
controlul luminii poate constitui un avantaj chiar şi în acest anotimp,
în zilele înnorate şi întunecoase. Datorită combinării unui senzor de
lumină, a funcţiei sale de reţea şi a parametrilor de programare, vă

Expunerea minimă la
lumină
Lux

Ore lumină

Vaci de lapte

> 150

± 16

Vaci

> 150

±8

înţărcate

puteţi bucura de un sistem complet automatizat, care garantează
distribuirea optimă a luminii, fără muncă suplimentară.
Echipamente pentru adăposturi

Planul de iluminare personalizat
Datorită planului de iluminare, se poate stabili un program optim de
iluminare pentru a asigura o distribuire perfectă a luminii cu ajutorul
unui număr minim de unităţi de iluminat. Toate unităţile de iluminat
sunt realizate din materiale durabile, de o calitate deosebită şi cu o
durată de viaţă maximă. Lely L4C adaptează planul de iluminare în
funcţie de programul instalat şi ia în considerare nivelul luminii de afară.
Aşadar, luminile se vor aprinde numai când este strict necesar. Datorită
faptului unic că fiecare unitate de iluminat are propriul dispozitiv de
conectare la reţea, lămpile individuale au propriul program de iluminat,
în funcţie de locul în care se află în grajd.

Atenţie pentru fiecare vacă
Nu numai vacile de lapte, ci şi viţeii şi vacile înţărcate vor beneficia de
distribuirea optimă a luminii. La configurarea programului de iluminat,

Utilizatorii spun:

acestor grupuri speciale li s-a acordat o atenţie deosebită. Aceasta se
explică prin faptul că viţeii şi vacile înţărcate preferă o distribuire diferită

„E simplu: mai multă lumină, mai mult

a luminii, care se gestionează cu uşurinţă – şi în mod automat – prin

lapte!”

programul de iluminat Lely L4C.

Elveţia
„Sistem complet automatizat sau
manual – pot să aleg ce-mi place
mai mult, în funcţie de necesităţile
fiecărei situaţii.”
Norvegia
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Lumină de durată noaptea

două tipuri de lămpi folosesc au putere de 400W.

Ochiul vacii nu percepe aproape deloc lumina roşie.
Aşadar, aceasta este excelentă pentru iluminat în timpul

3 lămpi cu metalEste disponibilă o a treia opţiune: 

celor opt ore de întuneric, când fermierul trebuie să

halogen de 250W putere. Nivelul de luminozitate

intre în adăpost. Aceasta permite efectuarea unor

produs nu are niciun efect asupra producţiei de lapte

runde de control şi a altor lucrări în grajd, fără a deranja

a vacilor şi, prin urmare, această opţiune este foarte

vacile în timpul perioadei de întuneric necesar. Lămpile

adecvată pentru viţei şi vaci înţărcate.

Lely L4C prezintă un LED opţional integrat pentru
iluminat de noapte, „Light 4 Cows LED”. Datorită

Cea de a patra opţiune, lumina de veghe este

acestui LED, se economisesc costurile cu instalarea unor

amenajată în adăpost cu ajutorul lămpilor de noapte

lămpi de veghe suplimentare. Unităţile cu LED consumă

separate 
4 ALNL sau este integrată în lămpile de

puţină energie şi au o durată de viaţă mai lungă.

400W. Spre deosebire de ochiul omului, ochiul vacii

Lămpi pentru fiecare situaţie

nu percepe aproape deloc lumina roşie. Acest tip de
lumină face posibilă intrarea crescătorului de vite

Pentru asigurarea unei performanţe optime a vacii,

de lapte în grajd pentru a le monitoriza, fără să le

este necesară o iluminare de minim 150 lux*. În cadrul

deranjeze.

programului Lely L4C, acest nivel se poate atinge prin
două opţiuni diferite: 
1 lămpi cu metal-halogen sau

2 lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune. Cele

*) 1 lux = 1 lumen/m²; (lux (lx): unitate a intensităţii luminoase
aparente, lumen (lm): unitate a puterii luminoase percepute).


2 : Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune 400W (există, de
asemenea, şi versiunea de 250W).


1 şi 
3 : Lămpi cu halogen de 400W (există, de asemenea, şi
versiunea de 250W).


4 : Lumini de veghe.
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Modul în care lumina stimulează producţia de lapte.

Lumina care atinge
retina scade secreţia de
melatonină.

De îndată ce nivelul de
melatonină scade, hormonul IGF-I
din sângele vacii creşte. IGF-I
stimulează activitatea vacii şi, prin
urmare, producţia ei de lapte.

Melatonina reduce activitatea şi stimulează somnul; prin urmare,
scăderea secreţiei acestui hormon creşte capacităţile productive
ale vacii.

Planul unui grajd echipat cu sistem de iluminat Lely L4C.

Echipamente pentru adăposturi

D

A

B

C

C. Calculator cu plan
de iluminare
D. Boxa de control

A. Corpuri de iluminat

B. Senzor
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Pediluviul automat Lely Walkway – îngrijirea
confortabilă pentru vacă şi eficientă pentru
fermier a copitelor
Sănătatea copitelor este una dintre cele trei probleme principale cu care se confruntă
fermele de vite de lapte. Ea are consecinţe asupra fertilităţii, a producţiei, a ingestiei de
hrană, a costurilor cu tratamentele etc. Cercetările efectuate de Universitatea Cornell
au concluzionat că în fermele obişnuite, 20% din vaci şchioapătă, iar costurile pentru
tratarea şchiopătatului sunt cuprinse între 250 şi 380 de euro. Pentru o igienă perfectă
şi o sănătate optimă a copitelor, spălarea în mod regulat a acestora este esenţială.
Sănătatea optimă a copitelor într-o fermă robotizată influenţează direct frecvenţa
vizitelor la robotul de muls.
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Avantaje cheie
•	Construcţie completă din oţel inoxidabil.
•	Pregătirea pediluviului se realizează prin apăsarea unui buton.
•	Vacile nu sunt deranjate în timpul deplasărilor lor.
•	Pediluviul rămâne curat.
•	Uşor de controlat.
•	Curăţarea şi umplerea pediluviului se realizează prin apăsarea
unui buton.

Pediluviul Lely Walkway pentru îngrijirea copitelor este deosebit
de practic de utilizat datorită sistemului de umplere automată
cu apă şi cu detergenţi de spălare (două tipuri de produse
cu concentraţia adecvată) şi asistemului de golire şi curăţare
automată.
Pediluviul pentru îngrijirea copitelor garantează:
•M
 ai puţină muncă; sistemul se activează prin apăsarea unui
buton.
•M
 ai multă curăţenie; pediluviile murdare pot creşte numărul de
probleme legate de copite în cadrul cirezii.
•T
 recere liberă; după curăţarea automată, pediluviul este pus în
poziţia de repaus, permiţând vacii să-l traverseze fără piedici.

O simplă apăsare a unui buton
Echipamente pentru adăposturi

O simplă apăsare a butonului permite lăsarea pediluviul
Lely Walkway în jos în poziţia corectă (orizontală) şi umplerea
lui cu apă stocată în rezervorul situat deasupra aparatului. În
acelaşi timp, în pediluviu se pompează un produs detergent.
Pediluviul se goleşte automat şi se spală cu ajutorul duzelor de
pulverizare până când ajunge înapoi în poziţia de repaos (poziţia
verticală). Când Lely Walkway nu este în funcţiune, animalele
pot trece prin el fără să îl murdărească.

Specificaţii
Greutate (kg)

455

Înălţime (cm)

232

Lungime (cm)

230

Lăţime (cm)

105

Capacitate rezervor de apă (litri)

240

Capacitate baie (litri)

210

Lungime baie (cm)

200

Putere necesară (Vca)

220
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Produsul Lely Walk Liquid*

Sunt disponibile numeroase produse lichide

probleme de piele legate de prezenţa sulfatului de

pentru îngrijirea copitelor. Majoritatea acestor

aluminiu şi a concentraţiei ridicate de glutardehidă.

produse conţin formol sau sulfat de cupru, care

Lely Walk Liquid poate fi utilizat în pediluviu sau

pot prezenta pericol pentru sănătate şi mediu. Alte

se poate pulveriza. Aşadar, puteţi trata întreaga

produse conţin antibiotice şi necesită supraveghere

cireadă sau doar anumite vaci.

veterinară, ceea ce duce la costuri ridicate. Produsul
Lely Walk Liquid este un dezinfectant fără cupru sau
alte metale grele şi formol. Aşadar, el nu dăunează
nici sănătăţii utilizatorului, nici mediului din
vecinătatea imediată.
ADeoarece produsul nu este iritant, vacile pot
traversa pediluviul fără să simtă nici cea mai mică
durere. Aşadar, nu apar aglomeraţii în timpul
mulsului şi nici vaci care nu doresc să viziteze
robotul de muls. El îmbunătăţeşte rezistenţa şi
sănătatea copitei, fără ca animalele să se confrunte
cu pericolul uscării copitei sau cu apariţia unor
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*) În prezent Lely Walk Liquid nu este disponibil în România şi
Serbia.
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Pediluviul automat şi practic Lely Walkway va permite, de
asemenea, fermierului să-l utilizeze mai des, ceea ce va avea un
efect pozitiv asupra sănătăţii copitei în cadrul cirezii. Un pediluviu
automat/permanent calmează cireada, ceea ce se potriveşte
perfect cu viziunea Lely!

Echipamente pentru adăposturi

O cireadă sănătoasă şi liniştită

Utilizatorii spun:
„Concepţia inovatoare a pediluviului pentru îngrijirea copitelor
face ca spălarea acestora să fie confortabilă pentru vacă şi eficientă
pentru fermier."
Ţările de Jos

71

Boxa de tratament Lely – tratarea controlată şi
securizată a vacilor dvs.
Această boxă de tratament unică a fost dezvoltată în vederea realizării obiectivului
suprem, şi anume ca o singură persoană să poată pregăti o vacă pentru tratament în
doar un minut. Boxa vă asigură un spaţiu de lucru unic, permiţându-vă să realizaţi orice
tip de tratament, în mod simplu, profesional şi securizat.
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Avantaje cheie
Utilizare multifuncţională
Boxa de tratament Lely este prevăzută cu trolii, precum şi cu
accesorii de ridicat pentru picioare şi cap. Pe lângă tratarea şi
operarea copitelor, boxa de tratament Lely este adecvată pentru
inseminarea artificială şi pentru realizarea terapiei în cazul vacilor
înţărcate, fiind deosebit de potrivită pentru sistemele de muls
automatizat.
Poarta din faţă împiedică animalul să iasă din boxă. Cureaua
abdominală este confecţionată din material flexibil şi se reglează
pe pieptul vacii. Pentru un plus de confort, se poate comanda
opţional o saltea din cauciuc pentru boxa de tratament Lely.
Locul ideal pentru instalarea boxei de tratament Lely este în
grajd, în zona de separare aflată după robot. Mai mult, vă
sfătuim să instalaţi boxa de tratament Lely pe o platformă din
beton, care să fie mai lungă decât boxa, permiţând vacii să

•	Construcţie fiabilă şi solidă.
•	Vaca rămâne liniştită în picioare, poate
fi uşor văzută şi se poate ajunge uşor la
ea pentru fiecare tratament.
•	Acces uşor la vacă din toate părţile
boxei – oferă veterinarului un loc
optim pentru lucru.
•	Sunt posibile toate tratamentele:
tratamente pentru copite, uger, injecţii,
recoltarea/implantarea embrionilor,
inserarea de pilule după fătare,
aplicarea crotaliilor auriculare, tratarea
rănilor, operaţii chirurgicale, cezariană,
repoziţionarea cheagului.
•	Ieşire uşoară din boxă prin deschiderea
porţii frontale.

păşească pe o suprafaţă confortabilă şi în siguranţă atunci când
iese de la tratament.

Dimensiuni
Lungime (mm)

2.361

Înălţime (mm)

1.889

Lăţime (mm)

1.460

Greutate (kg)

420

Echipamente pentru adăposturi

Specificaţii

Dimensiunea platformei
Lungime (mm)

3.200 mm

Înălţime (mm)

250 mm

Lăţime (mm)

1.100 mm

Specificaţiile motorului*
Motor trifazic
380 V
1,10 kW
*) Boxa de tratament Lely poate fi comandată cu
sau fără motorul electric.
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Poarta frontală
Design-ul porţii frontale
încurajează vaca să intre în
boxă şi o ţine în poziţie în
siguranţă până la terminarea
tratamentului.

Motorul electric
Motor electric opţional pentru
o utilizare cu uşurinţă de către
manipulant.

Cureaua abdominală
Cureaua abdominală
autoreglabilă este concepută
astfel încât să ofere siguranţă
şi confort optim vacii.

Panouri cu balamale
O serie de panouri cu
balamale permite deschiderea
completă a tuturor lateralelor,
oferind acces total la vacă.

Poarta frontală
Poarta frontală este
concepută astfel încât
animalul să poată fi eliberat
cu uşurinţă după tratament.

Accesoriul pentru ridicarea
picioarelor
Acest accesoriu prevăzut cu
funii moi ţine piciorul liniştit
şi menţine, în acelaşi timp,
confortul vacii.

Lely Essentials Claw Care*

Lely Essentials Claw Care este un dezinfectant bactericid şi
levuricid concentrat, care trebuie utilizat diluat şi pulverizat
pe copitele vacilor. Lely Essentials Claw Care conţine
compuşi cuaternari de amoniu (QAC), glutaraldehide,
sulfat de cupru, sulfat de zinc şi sulfat de aluminiu. Copitele
vacii sunt dezinfectate de compuşii cuaternari de amoniu şi
glutaraldehidă. Sulfatul de cupru, sulfatul de zinc şi sulfatul
de aluminiu îmbunătăţesc starea cornului copitei.
Utilizare:
• Pulverizaţi Lely Essentials Claw Care pe copitele curate
şi nerănite ale vacilor.
• Concentraţie: 15%.
• Timp de contact: 5 minute.
*) În prezent Lely Essentials Claw Care nu este disponibil în România
şi Serbia.
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Intrarea
Suficient de mare pentru a se
putea trata cu uşurinţă atât
vite de carne, cât şi de lapte.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Echipamente pentru adăposturi
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Cuşeta Lely Commodus – le oferă vacilor
confort maxim la culcare
Bunăstarea, confortul, sănătatea şi productivitatea vacilor sunt factori între care există o
strânsă legătură. Cuşetele care oferă cel mai mare confort şi o bună accesibilitate pentru
culcare sunt utilizate mai frecvent pentru perioade îndelungate, ceea ce are un impact
pozitiv asupra producţiei de lapte. Lely a reproiectat complet conceptul de cuşetă, creând
una practică pentru animale, şi anume Lely Commodus.

76

LELY DAIRY EQUIPMENT

Flexibilitate sub toate aspectele

Avantaje cheie

Datorită cuşetei Commodus vacile se pot instala cu uşurinţă în locurile
lor, beneficiind de maximum de confort posibil. Datorită fixării flexibile,

• Confort sporit pentru vaci.

cuşetele Lely Commodus nu vor răni vacile la intrarea în contact cu

• Libertate totală pentru vaci.

acestea. De asemenea, fixarea flexibilă va atenua impactul când vaca se

• Instalare uşoară.

ridică dintr-o poziţie neobişnuită. Cuşeta Commodus este mai degrabă o

• Reglabilă.

cuşetă de ghidare decât una fixă. Acest concept inteligent permite vacii

• Flexibilă.

şi să se întindă într-o poziţie care îi oferă aproape aceeaşi libertate ca în

• Influenţă pozitivă asupra producţiei

câmp. Nu există bare laterale care ar putea apăsa spatele vacii, iar partea

de lapte.

frontală a cuşetei oferă un spaţiu suficient pentru cap, spaţiu de care are
nevoie când se culcă sau când se ridică în picioare.

Cele mai bune caracteristici pentru bunăstarea
animalelor

Specificaţii

Cuşeta Lely Commodus se instalează rapid şi uşor. De asemenea,
cuşetele Commodus pot fi îndepărtate rapid fără instrumente. Cuşetele

Lăţimea

Reglabilă de la min.

Lely Commodus sunt prevăzute cu o placă-suport flexibilă şi rotunjită,

divizorului

102 cm

deosebit de rezistentă. Acesta nu va jena vaca în niciun fel, ci o va

de cuşete

ghida să se aşeze în poziţia corectă. De asemenea, vaca îşi poate aşeza

Greutatea

picioarele din faţă pe placă, fără să se rănească. Datorită poziţiei ridicate

divizorului

a separatoarelor de cuşete, distribuirea aşternutului, ca de exemplu paie

de cuşete

şi rumeguş, şi curăţarea cuşetelor se realizează mult mai uşor decât în

Aşternut

16,60 kg

Saltea, aşternut

boxele tradiţionale. De asemenea, saltelele sunt mai uşor de schimbat

profund (nisip,

şi de instalat datorită construcţiei modulare a plăcii-suport. Cuşeta

rumeguş etc.), cauciuc

Lely Commodus oferă cele mai bune caracteristici pentru bunăstarea
animalelor, confort, accesibilitate şi igienă.
Echipamente pentru adăposturi
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Lely Essentials Bedding

Vacile se întind adesea pentru a rumega. Pentru

numărului de bacterii din cuşetă. Lely Essentials

confort maxim şi o bună igienă este important ca

Bedding-Des se poate îndepărta cu uşurinţă înainte

aşternutul să fie curat şi uscat. Următoarele produse

de o nouă aplicare.

consumabile vă pot ajuta la atingerea acestor
obiective.

Lely Essentials Bedding-Dry este o pudră special
concepută pentru a păstra aşternutul uscat şi

Lely Essentials Bedding-Des*, un produs unic pe

confortabil. Pudra este uşor de întins şi are o

piaţă în prezent, este conceput special pentru

excelentă capacitate de absorbţie a lichidelor şi

uscarea şi dezinfectarea cuşetelor şi a saltelelor

a amoniacului. Mai mult, are o lungă perioadă

pentru vaci. Lely Essentials Bedding-Des este o pudră

de activitate (42 până la 72 de ore), reducând

care conţine acid salicilic şi săruri minerale. Pudra

capacitatea bacteriilor de a se dezvolta, iar

este uşor de întins şi are o excelentă capacitate

aşternutul îşi păstrează un miros plăcut pentru

de absorbţie a lichidelor şi a amoniacului. În plus,

mai mult timp. Lely Essentials Bedding-Dry se

are o eficienţă îndelungată (48 până la 72 de ore),

poate îndepărta cu uşurinţă înainte de o nouă

astfel încât cuşetele rămân mai uscate pentru mai

aplicare.

mult timp şi laptele care se scurge din mameloane
este dezinfectat. Datorită bunelor proprietăţi de
dezinfectare şi uscare, produsul ajută la reducerea

78

*) În prezent Lely Essentials Bedding-Des nu este disponibil
în România şi Serbia.
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Echipamente pentru adăposturi
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Salteaua Lely Compedes – un aşternut natural
În creşterea modernă a animalelor, confortul vacii joacă un rol cheie. Prin urmare,
adăpostul trebuie să reprezinte un mediu natural pentru vaci. Salteaua Lely Compedes
oferă vacii confort şi libertatea de a se întinde fără constrângeri, îi permite acesteia
să aibă un comportament natural, ceea ce va îmbunătăţi producţia de lapte. Optând
pentru salteaua Lely Compedes, beneficiaţi de un produs de lungă durată, bine testat,
care se utilizează deja de mulţi ani în ferme.
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Specificaţii
Stratul-suport special din spumă poliuretanică (grosime de 20 mm)
instalat liber pe pardoseala cuşetei este înconjurat de un preş solid din
cauciuc. Dosul preşului este prevăzut cu profile pe o lăţime de cca. 25 cm.
Din acest motiv, preşul are o înclinaţie de cca. 1,50% în această parte.

Copite mai sănătoase
Sănătatea copitelor se va îmbunătăţi, deoarece un aşternut mai
confortabil contribuie la reducerea stresului asupra copitelor şi
articulaţiilor. În plus, vacile se vor bucura de o suprafaţă moale şi
aderentă, care le permite să se ridice şi să se întindă în mod natural.

Pentru toate adăposturile: noi şi existente
Lely Compedes este o saltea unică pentru vaci, concepută special
pentru fermierul modern şi alcătuită dintr-un preş puternic de cauciuc
cu un strat integrat de spumă. Combinaţia dintre stratul impermeabil,
neporos de la suprafaţă şi stratul-suport din spumă oferă un nivel
ridicat de confort, o mare aplicabilitate şi uşurinţă la instalare
şi curăţare. Datorită design-ului inteligent, se va potrivi atât în
adăposturi noi, cât şi în cele renovate. Salteaua Compedes este uşor de
ceea ce duce la scăderea costurilor cu întreţinerea aşternutului şi la
sporirea substanţială a igienei.

Instalare şi întreţinere uşoare

Dimensiuni

Instrucţiunile de instalare sunt prezentate amănunţit şi uşor de

• Grosime: 32 mm.

înţeles. Instalarea este uşoară şi poate fi realizată de către fermier.

• Lungime: 183 cm.

Preşurile sunt montate unul lângă altul şi fixate cu trei şuruburi în

• Lăţimi: 110, 115, 120 şi 125 cm.

locuri prestabilite, în partea frontală a cuşetei. Ele pot fi reutilizate,
deoarece nu se deteriorează la demontare. Nu este necesară nicio

Echipamente pentru adăposturi

curăţat şi este prevăzută cu o barieră unică pentru oprirea lichidelor,

întreţinere specifică pentru ca preşurile să rămână confortabile.

Salteaua Lely Compedes a fost testată de DLG.
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Servicii client
Serviciul Lely de excepţie urmăreşte să înţeleagă şi să răspundă bine la nevoile clienţilor
noştri. Prin reţeaua noastră locală de distribuire Lely Center vă oferim întreţinere
preventivă, servicii de consiliere şi servicii de urgenţă 24/7. Tehnicienii noştri de întreţinere
au fost formaţi la nivel de expert, sunt foarte experimentaţi şi bine echipaţi şi vă pot oferi
asistenţă într-un timp foarte scurt. Desigur, acelaşi principiu de lucru se aplică şi în cazul
livrării de piese de schimb. Prin programul nostru Lely Finance, vă oferim oportunitatea
de a beneficia de o finanţare flexibilă la achiziţionarea produselor noastre, în funcţie de
nevoile dvs. personale.

82

LELY DAIRY EQUIPMENT

Servicii de asistenţă Lely

LELY SERVICE

Dacă optaţi pentru un produs Lely, vă veţi bucura de relaxarea pe care v-o aduce
sistemul nostru unic de asistenţă. Pagina 84.

Piese de schimb Lely Original

LELY ORIGINAL WEAR PARTS

Optând pentru piesele de schimb Lely Original, veţi beneficia de piese rezistente, care
au fost riguros testate şi respectă obiectivele noastre privind calitatea. Pagina 86.

Lely Finance

LELY FINANCE

Prin programul nostru Lely Finance, le oferim clienţilor din întreaga lume soluţiile
financiare cele mai potrivite pentru a-i ajuta să achiziţioneze echipamente Lely.
Pagina 88.

Servicii client
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Servicii de asistenţă Lely – puteţi conta pe noi
Dacă optaţi pentru un produs Lely, vă veţi bucura de relaxarea pe care v-o aduce sistemul
nostru unic de asistenţă. Specialiştii dedicaţi din filialele noastre – unităţile Lely Center –
vor ajunge să vă cunoască şi să vă înţeleagă preocupările. Aceştia vă vor oferi asistenţă
valoroasă, cunoştinţe locale, răspunsuri rapide în caz de întreruperi din motive tehnice şi
pricepere de excepţie în cazul tuturor echipamentelor Lely pentru ferme de lapte.
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Conceptul Lely Center – dedicare şi
specializare

Tehnicienii noştri autorizaţi sunt disponibili 24

Dorim să menţinem organizaţia Lely cât mai

conform filozofiei „Think global, act local”

eficientă şi mai competitivă posibil, concentrându-

(„Gândeşte global, acţionează local”), unităţile

ne în continuu în primul rând asupra cercetării şi a

noastre Lely Center fiind situate aproape de

dezvoltării de noi concepte pentru dvs., crescătorul

crescătorii de vite de lapte din regiunile respective.

de vite de lapte. Spre deosebire de alte modele

Punctul de plecare ideal le permite centrelor să

de distribuire, Grupul Lely a dezvoltat conceptul

furnizeze crescătorilor de vite de lapte o gamă

Lely Center pentru a asigura disponibilitatea

cuprinzătoare de produse inovatoare, cu tehnologie

vânzărilor profesionale şi a serviciilor tehnice

de vârf, precum şi servicii personalizate în funcţie

oferite pentru produsele Lely la nivel local, în

de nevoile specifice fiecăruia. Experţii noştri în

toată lumea. Ne străduim în mod continuu să

consultanţă, cu experienţă pe teren, vă ajuta să

ne optimizăm performanţa în toate unităţile

optimizaţi performanţa cirezii dvs., asigurându-se că

Lely Center. Ne asigurăm că toţi tehnicienii noştri

beneficiaţi la maximum de produsele şi de serviciile

sunt în permanenţă la curent cu cele mai recente

noastre. Pasiunea noastră pentru inovare nu se

tehnici; aceştia sunt pregătiţi şi testaţi anual pentru

opreşte la caracteristicile tehnice ale produselor

a verifica dacă nivelul lor de cunoştinţe din prezent

noastre, ci continuă cu mult peste acestea, înglobând

corespunde standardelor stabilite de Academia Lely.

toate aspectele practice şi în materie de gestiune de

de ore pe zi/7 zile pe săptămână. Noi ne ghidăm

Servicii client

la ferma dvs. de vite de lapte.

Utilizatorii spun:
„Optez nu numai pentru produsele lor, ci şi pentru

„Se poate vedea cu uşurinţă că aceşti tehnicieni sunt

serviciile Lely 24/7, care sunt cele mai fiabile.”

autorizaţi.”

Australia

Irlanda
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Lely Original – eticheta de calitate a pieselor de
schimb Lely
Pentru sporirea igienei, prevenirea apariţiei întreruperilor neplanificate şi a costurilor
financiare neprevăzute pentru robotul Lely, este important să schimbaţi frecvent
principalele piese de uzură. Lely a dezvoltat o gamă de piese de schimb Lely Original
special pentru robotul Lely Astronaut. Produsele din această gamă pot fi montate cu
uşurinţă de către dvs., fără ajutorul unui tehnician. Manşoanele de muls şi periile Lely au
fost testate riguros cu produse de curăţare din gama Astri. Se garantează astfel calitatea
pieselor de uzură şi, prin urmare, a robotului dvs.
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Trusa de consumabile Lely
O trusă de consumabile Lely conţine piesele de uzură cele mai relevante,
care trebuie păstrate în permanenţă la îndemână în ferma dvs. Această
trusă conţine piese de uzură care trebuie înlocuite cel puţin o dată
pe an în vederea garantării celui mai ridicat nivel de igienă. Trusa de
consumabile Lely este disponibilă pentru roboţii A4, A3 şi A2 Astronaut.
Manşoane de muls

Lely vă recomandă să schimbaţi manşoanele de
muls din silicon după 10.000 de utilizări. Înlocuiţi
manşoanele de muls la timp pentru a preveni
scurgerile şi posibilitatea infectării ugerului.
Manşoanele de muls sunt disponibile în diferite
mărimi.

Filtre de lapte

Lely recomandă schimbarea filtrelor de trei ori pe
zi în timpul fiecărui ciclu de curăţare.

Corzi pentru paharele Înlocuiţi corzile o dată pe an.
de muls
Perii de curăţare

Peria Lely prezintă două tipuri de peri roşii/albi
în formă de spirală pentru a asigura stimularea
şi curăţarea. Verificaţi periile în mod regulat şi
înlocuiţi-le cel puţin o dată pe an.

Tuburi duble din

Tuburile duble permit transportarea laptelui.

silicon

Igiena acestor tuburi este de o importanţă
deosebită pentru o bună calitate a laptelui;
schimbaţi tuburile cel puţin o dată pe an.

Cartuş manşoane de

Întreţinerea şi înlocuirea manşoanelor cu vacuum

închidere*

devin literalmente o joacă de copii datorită
dezvoltării unui nou pulsator.

*) Numai pentru Lely Astronaut A4.

ele. În plus, Lely vă oferă o gamă de alte piese de uzură originale.

Utilizatorii spun:

Servicii client

Piesele Lely Original pot fi comandate şi separat, oricând aveţi nevoie de

„În combinaţie cu serviciul de asistenţă
24/7 şi cu produse Lely de o calitate
demonstrată, sistemele mele sunt
întotdeauna actualizate şi fiabile.”
Spania
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Lely Finance – capitalul pune bazele unei afaceri
şi îi menţine creşterea
Specialiştii noştri documentaţi în domeniu vă stau la dispoziţie pentru a vă oferi
produsele şi serviciile financiare de care aveţi nevoie pentru a vă îndeplini obiectivele
de afaceri şi a rămâne competitivi. Lely Finance vă oferă posibilitatea de a achiziţiona
cele mai inovatoare echipamente pentru fermele de vite de lapte profitând de o soluţie
avantajoasă financiar.
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O finanţare flexibilă

Avantaje cheie

Vă oferim o mulţime de soluţii financiare bine adaptate nevoilor
dvs. operaţionale şi privind fluxul de numerar. Lely Finance vă oferă

•	Plăţi lunare reduse.

posibilitatea de a plăti pentru utilizarea echipamentului, de obicei

•	Avantaje fiscale.

cu un acont. Aceasta înseamnă că puteţi profita de echipamentul

•	Finanţare în afara bilanţului.

dvs. acum şi, în acelaşi timp, vă reduceţi cheltuielile de pornire. De

•	Profitaţi întotdeauna de tehnologia

asemenea, Lely Finance vă poate finanţa achiziţia dacă doriţi să

de ultimă oră.

deveniţi proprietarul echipamentului. Vă oferim diferite termene

•	Finanţare 100%.

fixe, plăţi şi structuri de plată.

•	Conservarea capitalului.
•	Plăţi fixe.

Leasingul financiar

•	Păstrarea creditului.

Dacă doriţi să cumpăraţi un echipament Lely, dar căutaţi un mod

•	Flexibilitate.

de eşalonare a investiţiei de-a lungul unei perioade de timp, puteţi

•	Opţiuni de cumpărare şi reînnoire.

opta pentru leasingul financiar. La sfârşitul contractului, veţi deveni
proprietarul de drept al echipamentului pentru ferme de vite de lapte.
Dacă folosiţi leasingul financiar, echipamentul va apărea în bilanţul dvs.
contabil pentru stabilirea deprecierii acestuia.

Utilizatorii spun:

Leasingul operaţional
Dacă doriţi să realizaţi economii semnificative la fluxul de numerar şi

„Îţi poţi cunoaşte costurile cu

nu vă interesează să cumpăraţi definitiv echipamentul Lely, dar doriţi

exactitate şi poţi lucra eficient.”

să profitaţi de tehnologia de ultimă oră, puteţi opta pentru leasingul

Danemarca

operaţional. La terminarea contractului, puteţi alege fie să îl reînnoiţi şi
să profitaţi de cel mai nou model disponibil, fie să prelungiţi contractul

„Este minunat să lucrez ştiind că

existent sau să cumpăraţi echipamentul pe care l-aţi utilizat. În cazul

o dată la 5 ani îmi pot actualiza

utilizării leasingului operaţional, echipamentul pentru ferme de vite de

echipamentul cu tehnologie de

lapte nu apare în bilanţul dvs. contabil.

ultimă oră.”
SUA

Diferenţe dintr-o privire
Leasing financiar

Leasing operaţional

Proprietate legală

Dumneavoastră

Lely Finance

Proprietate economică

Dumneavoastră

Lely Finance

Avantaje fiscale

Nu

Da

Bilanţ

Da

Nu

Amortizări

Dumneavoastră

Lely Finance

Risc de depreciere

Dumneavoastră

Lely Finance

Proprietate după contract

Dumneavoastră

Opţional

Servicii client
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Note
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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 şi Welger sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului Lely. Dreptul de utilizare exclusivă
aparţine companiilor din Grupul Lely. Toate drepturile rezervate. Informaţiile din această publicaţie sunt furnizate numai în scop informativ şi nu
constituie o ofertă de vânzare. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în unele ţări, iar produsele furnizate să difere de cele prezentate
în broşură. Este interzisă reproducerea sau publicarea vreunei părţi din această publicaţie prin tipărire, fotocopiere, microfilm sau în orice alt mod
fără permisiunea prealabilă scrisă a Lely Holding S.à r.l. Deşi informaţiile din această publicaţie au fost compilate cu cea mai mare grijă posibilă,
Lely nu îşi poate asuma răspunderea pentru nicio pagubă care ar putea rezulta din eventualele erori sau omisiuni prezente în această publicaţie.
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ECHIPAMENTE LELY
PENTRU FERMELE
DE VACI
Soluţii pentru muls, hrănire şi
adăposturi

Asiguraţi viitorul fermei dvs. de lapte

LHQ.B99014.RO.A

Distribuitorul dvs. Lely

Lely are grijă cu adevărat de mediul înconjurător.

www.lely.com
innovators in agriculture

www.lely.com

