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Ha automatizálja az ismétlődő

Ha gyakrabban tolják fel a

A Lely Juno sokféle istállóban képes

munkát, több ideje marad más

takarmányt, annak számos

ellátni feladatát, és még az épületek

feladatokra

előnye van.

között is közlekedik.

Automata takarmányrendezés

A takarmányfelvétel
növelése még soha nem
volt ennyire egyszerű!
www.lely.com

Lely Juno
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„A tehenek többet esznek most,
hogy kétszer gyakrabban toljuk
eléjük a takarmányt, éjjel-nappal!”

Maxime Auﬀrais
Châteaubriant, Franciaország
„Két éve egy lapátos traktort használtunk,
hogy a takarmányt minden reggel,
délben és este közelebb toljuk. A Juno
önműködő takarmánytoló megérkezésével
megdupláztuk a takarmányrendezési
gyakoriságot, és több időnk maradt más
fontos feladatokra.
A tehenek jobban esznek, mivel a Juno
éjszaka is feltolja a takarmányt. Szerintem
a hangja a teheneket gyakrabban csalja az
etetőasztalhoz. Kevesebb a jászolmaradék,
és a robotot is gyakrabban látogatják
az állatok.“
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Az alkalmazott takarmányozási stratégia jelentősen
befolyásolja eredményeit
A gyakoribb takarmányrendezés igazán
kifizetődő! Egész nap és éjszaka is ösztönzi
a takarmány gyakoribb fogyasztását, ami
az állomány nagyobb takarmányfelvételét
eredményezi. Ez pozitív hatással van az állatok
egészségére, termékenységére, termelésére és az
Ön pénzügyeire is.
Egyszerre nagy mennyiségű, gyorsan fermentálódó takarmány
felvétele jelentős bendő-pH csökkenéssel jár, ami szubklinikai
bendőacidózist eredményezhet. A bendőacidózis károsítja a
bendő falát. A takarmány túl gyorsan halad végig a bendőn,

és a nyersrostot fermentáló baktériumok alacsony pH mellett
hatástalanok. Ez rossz takarmányhasznosuláshoz vezet. A
teheneknek naponta 10-14 alkalommal kellene enniük, hogy a
bendő kémhatása stabil maradjon, és a fermentációs folyamat
optimális legyen.
Ha gyakrabban toljuk fel a takarmányt, a tehenek többször
jönnek az etetőasztalhoz, és töltik meg bendőjüket. Ha
automatizálja ezt az ismétlődő feladatot, egyszerre takaríthat
meg munkaerőt és csökkentheti az üzemanyagköltséget.
A Lely Juno automatizált takarmánytoló használatával Önnek
több lesz a szabad ideje, takarmányozását hatékonyabbá,
üzletét sikeresebbé teszi.
Az okos takarmányozás működik!
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„Amikor a Juno elindul, a tehenek már
a hangjára gyülekezni kezdenek.“
Jérôme Auﬀrais, Franciaország
120 tejelő tehén és 400 növendék

LELY JUNO

Ha gyakrabban tolják
fel a takarmányt,
annak számos
előnye van
Az automatizált takarmányrendezés előnyei

A takarmányadag folyamatosan
elérhető
Minden tehén, még a rangsorban
hátrébb lévők is, elfogyaszthatják az
egészséges bendőhöz, növekedéshez és
tejtermeléshez szükséges adagjukat. Ha
rendszeresen feltoljuk a takarmányt,
az mindig elérhető lesz. Az etetéskor
és a takarmányfeltoláskor a tehenek
az etetőasztalhoz mennek és megtöltik
bendőjüket.

Munkaerő-megtakarítás
Meglehetősen gyakran a munkaerő
hiánya az akadálya annak, hogy a
takarmány éjjel-nappal elérhető legyen.
Napi három 10 perces takarmánytolási
menetből kiindulva egy automatizált
takarmánytolóval éves szinten 180 órát
takaríthat meg. Egy év alatt egy
alkalmazott több, mint egy havi bérét
takaríthatja meg. Ha napi 6 alkalmas
takarmánytolásra vált, ez az érték
megduplázódik!

Optimális takarmányfelvétel
A tehenek etetőasztalhoz csalogatására
az etetés a legjobb motiváló erő.
Etetőkocsival történő takarmányozáskor
a munka mennyisége és az optimális
takarmányfelvétel közötti megfelelő
egyensúly napi 2–3 etetéssel érhető el.
Ez azt jelenti, hogy a takarmányt napi
6–8 alkalommal kell közelebb tolnia.

Nagyobb rugalmasság
A takarmányfeltolás ismétlődő feladatait
automatizálva nincs szükség arra, hogy
tevékenységeit naponta többször is
félbeszakítsa. Végezzen szakmai munkát
ott, ahol arra szükség van! Ilyen például
a legelőgazdálkodás, a tenyésztés, a
takarmányadagok további finomítása.
Ez többet ér, mintha a kézzel vagy
traktorral végzett takarmányrendezéssel
töltené idejét.
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Az automatizált takarmányfeltol
A fejőrobot gyakoribb használata

Válogatás és jászolmaradék

Ha fejőrobotja is van, a Lely Juno használata
bizonyítottan javítja a látogatási arányt. A több
látogatás nagyobb tejtermelést eredményez,
különösen az alacsonyabb rangú teheneknél.
Ráadásul a fejőrobot hatékonyabban működik,
kevesebb tehenet kell „begyűjteni”.

A gyakoribb takarmányfeltolás növeli a
takarmányfelvételt, és csökkenti a jászolmaradékot.
Mivel kisebb a lehetőség, hogy válogassanak az
állatok, a bekevert és az elfogyasztott adag közel
megegyezik. Célozzon meg 3–5% maradékot, mielőtt
új takarmányt ad. Ha a tehenek 5-10% maradék
mellett már etetésre várnak, akkor gond lehet
a keverési aránnyal vagy az ízzel. A maradékot
hulladékként kell kezelni.

LELY JUNO

lás további előnyei
Jobb állategészség

Kevesebb stressz

A tejelő tehenek energiaigényük 50-0%-át a
bendőfermentáció során képződött illózsírsavakból
fedezik. A nyersrostot fermentáló baktériumok
alacsony pH mellett hatástalanok. A gyakoribb,
de kisebb adagokban történő takarmányfelvétel
magasabb és stabilabb pH-szintet alakít ki, ami
javítja a takarmány hasznosulását. A gyakori
takarmánytolás gyakoribb evésre ösztönzi az
állatokat, és segít, hogy a takarmányból a legtöbbet
hozzák ki.

A tehenek csoportban esznek, pihennek és
mozognak. Ha a takarmányhoz korlátozottan
vagy nehezen lehet csak hozzájutni, akkor
fordul elő agresszív viselkedés az etetőkorlátnál,
illetve nagyobb stressz éri az állatokat. Az
alacsonyabb rangú állatoknak addig kell
várniuk az evéssel, amíg a többiek le nem
fekszenek. Ezek a tehenek gyorsabban, de
többnyire kevesebbet esznek. Emiatt több a
problémás állat. Ha mindig elegendő ízletes
takarmány áll rendelkezésre, az csökkenti a
rövidebb jászolhossz hátrányát.
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„A szervizmérnökök mindent
világosan elmagyaráztak.”
Wim Wijnhout, Hollandia - 200 tejelő tehén

Nyugalom

Minősített technikusok

A lelki béke a legfontosabb
mindennapjainkban. Azt
jelenti, hogy nyugodtan
támaszkodhatunk
alkalmazottainkra,
gépeinkre és megbízható
szervizpartnerünkre.
Megnyugtató a tudat, hogy
Lely Juno gépe mögött egy
megbízható szervezet áll.

A helyi Lely Centernél bármikor
elérheti a Lely minősített
technikusait. A technikusok
installálják a berendezést,
beállítják az útvonalakat,
és biztosítják a hosszú,
problémamentes üzemeltetéshez
szükséges szervizhátteret.

LELY JUNO

Fejési és
takarmányozási
szakértők az
Ön régiójában
A területi Lely Center az Ön megbízható partnere a tejtermelésben. Az
évek során a Lely átfogó szakértői hálózatot alakított ki, mely a hatékony
tejtermelést a helyi feltételek ismeretében segíti. Fő céljuk, hogy a Lely
berendezések összes előnyét kiaknázhassa.

Tudás és tapasztalat
helyben
A helyi Lely Center Farm
Management tanácsadóinak
szakismeretére, segítségére és
támogatására is számíthat.
Ők biztosítják, hogy a Juno a
termelékenység optimalizálásában
és gazdasága jövedelmezőségében
betöltse szerepét.

A tejtermelés a vérünkben van
A Lely számos alkalmazottja maga is
gazdálkodói háttérrel rendelkezik. Értik,
hogyan működik egy gazdaság, képzésben
részesülnek, és tudásukról számot adnak.
A szakértelem és megbízhatóság új és
meglévő partnereink támogatására egyaránt
rendelkezésre áll. A helyi technikusok és
tanácsadók az Ön régiójában telepített
rendszereknek köszönhetően jelentős
tapasztalattal bírnak, de tudásuk friss.

Jártasak a tejtermelés
automatizálásában.
A Lely a tejipari automatizálás
piacvezetője. Az automatikus
takarmányrendezésben több mint 10
évnyi tapasztalatot szereztünk a Juno,
illetve több, mint 5 évnyit a Lely Vector
automatikus takarmányozási rendszer
révén. A harmadik generációs Juno
kifejlesztésekor felhasználtuk mindezt
a szaktudást.
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Alacsony energiafogyasztás
A töltőállomás falra vagy az etetőút padozatára
egyaránt elhelyezhető. Ez lesz minden járat indulási
és érkezési pontja. A Juno gyorsan és egyszerűen
feltöltődik, a rendkívül energiahatékony motor
pedig éves szinten mindössze 102 kWh-t igényel.
Jelentős üzemanyag-költség takarítható meg a
traktoros vagy más gépi megoldásokhoz képest, és
az istálló CO2-szintjére is pozitív hatással van.

Működési elv
A Lely Juno automatikusan végighalad az etetőúton
az etetőasztal mentén. A gép alsó részének forgó
felülete a szálastakarmányt az etetőasztal felé
tolja. A takarmányrendező „testét“ nehéz acéltömb
alkotja, ami a gép számára kellő mértékű tömeget
biztosít a takarmány tolásához

LELY JUNO

Lely Juno
A takarmányfelvétel
növelése még soha nem
volt ennyire egyszerű!
A kézi takarmányfeltolás mára a múlté.
A Lely Juno segítségével gyakrabban
rendezheti az etetőasztalon
a takarmányt, csökkentheti a
munkaerő-és energiaköltséget.

Bármilyen istállóban működik
Mivel a Lely Juno egy önálló gép, ritkán van
szükség az épület átalakítására, és szinte
bármilyen típusú istállóban használható.
A Lely Juno a legtöbb etetőasztalt könnyen
kezeli, ezért sokoldalú. Még a keskeny etető
utakon is elboldogul.

Biztonság
A Lely Juno az etetőúton, az istálló
könnyen megközelíthető részén dolgozik.
A biztonság ezért alapvető fontosságú.
Ennek megfelelően a berendezés
ütközésérzékelővel van felszerelve.
Ez biztosítja, hogy amint akadályba ütközik,
azonnal megáll.
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LELY JUNO

Munka megállás nélkül
Változatos útvonalak az etetőkorláttól
igény szerinti távolságban – éjjel-nappal

Fém vezetőcsíkok

Ultrahang érzékelők

Takarítójárat

A Lely Juno a fém vezetőcsíkok
követésére indukciós érzékelőt használ,
hogy a töltőállomásra, illetve ha
szükséges, másik istállóba menjen.

A Lely Juno ultrahang érzékelők
segítségével a megfelelő útvonalon
halad, követi az etetőkorlátokat és
a falakat.

A Juno az etetőút tisztítását is képes
ellátni, például az etetés előtt egy órával.
A takarítójárat során az etetőút külső
oldaláról mindent az etetőkorlát felé tol.

13

14

Szükség szerinti munkavégzés
A takarmány eloszlása az etetőúton
soha nem egyenletes. Az intelligens
szoftvernek köszönhetően, ez
nem okoz problémát. Minden
egyes útvonalnál beállíthatja
az etetőasztaltól való minimális
távolságot, a rendezési gyakoriságot
és a takarmány csoportonkénti
típusát. Ezen adatok alapján a
szoftver meghatározza a megfelelő

ellenállási szintet és tolóerőt.
Az adott helyen lévő takarmány
mennyisége alapján a Juno az
etetőkorláttól való optimális
távolságot automatikusan
korrigálja. Ez biztosítja, hogy
a takarmányt a folyosó teljes
hosszában megfelelően tolja.
Bármilyen helyzetben.

LELY JUNO

Lely
Control
Plus
A Lely Juno a „Lely Control Plus“
alkalmazással Bluetooth-kapcsolaton
keresztül is vezérelhető. Ez azt jelenti, hogy
a Lely Junot egy vagy több okostelefonról
is irányíthatja. Telefonja kijelzőjén az
előre beállított műveletekkel vagy ujjának
mozgatásával irányíthatja a Junot,
egyszerűen létrehozhat vagy módosíthat
útvonalakat. Etetőutanként egy járaton
belül akár több takarmányozási
menetet és etetőkorláttól való távolságot
is beállíthat.
A Lely Control Plus a Google Play
alkalmazás-áruházban elérhető,
valamint a Discovery takarító és a Vector
takarmányozó rendszer vezérlésére is
használható.

15

16

Állítson össze
egy saját Junot
Sok gazdaság, ahogy növekszik,
állatcsoportjait több épületben helyezi el.
Fontos tudni, hogy a Juno szinte bármilyen
alaprajzú istállóval és etetőkorláttal
használható, azonban, ha több
istállóban kell dolgoznia, akkor az alábbi
opciókkal szerelhető fel.

Flex csomag
A Flex csomag minden opciót magába foglal, kivéve az elektromos ajtók
nyitására és zárására szolgáló istállóajtó-vezérlést. Az opciók külön is
megrendelhetők, illetve telepítés után hozzáadhatók.
A Lely Juno Flex csomagjába minden opció be van építve. Ezek a
berendezések már így kerülnek le a gyártósorról. Számos opció külön
is megrendelhető. Ezeket a helyi Lely Center technikusai ilyenkor
külön beépítik.

LELY JUNO

Köpenyemelő
A köpenyemelő segítségével a Juno képes kisebb
akadályokon, például padlósíneken átjutni.
Ezenfelül max. 15%-os dőlésszögű lejtőknél kellő
távolságot biztosít a talajtól. A talajtól való
elemelés a köpenyt sár- és trágyamentesen tartja,
hogy ne szennyezze a takarmányt.

Kétirányú üzem
A kétirányú üzemnek köszönhetően nagyobb a
berendezés kapacitása. Lehetővé teszi, hogy a
falakat mindkét irányból követhesse.

Istállóajtó-vezérlés
Az istállóajtó-vezérléssel kombinálva a Juno az
istállók között közlekedve képes az elektromos
ajtókat nyitni és zárni.

Műszaki adatok

Juno

Átmérő [cm]

110

Magasság [cm]

110–177

Súly [kg]

620

Nyomólapát magassága [cm]

63–67

Hajtás

Elektromos motor

Sebesség

12 (m/perc)

Akkumulátorok

12V/55Ah

Mozgási irány meghatározása

Giroszkóp és
ultrahang

Maximális lejtés

15% (8,5 fok)

Etetőfolyosó min. szélessége

1,25 m + takarmány
szélessége

Menetidő töltés nélkül

1 óra

Max. menettávolság

1 km

Eng. üzemi hőmérséklet

-20 – +50 fok

Szükség szerinti munkavégzés

Standard

Balra és jobbra tolás

Opcionális

Elektromos ütközésvédelem

Opcionális

LED-világítás

Opcionális

Ajtóvezérlés

Opcionális

Köpenyemelés

Opcionális

Köpenydöntés

Opcionális

LED-világítás
A beépített LED-világítás révén a Juno a sötétben
is látható. Így az istállók közötti éjszakai
közlekedéskor az udvar biztonságosabb.

Elektromos ütközésvédelem
Az elektromos ütközésvédelem egy ütközőre
felszerelt, elektromos impulzust leadó fémcsík.
Az impulzus emberre és állatra egyaránt
veszélytelen, de megakadályozza, hogy a tehenek
az ütközőhöz érve megállítsák a robotot.
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„Szívesebben fordítom az időmet
a tehenek gondozására a takarmány
állandó feltologatása helyett.“
Maxime Auﬀrais, Franciaország

Okos megoldások a Lely Junoval
A gyakori takarmányfeltolás az állatokat éjjel-nappal szárazanyagfelvételre ösztönzi. Javítja a bendő egészségét, a takarmányozási
hatékonyságot és a termelékenységet is. Az ismétlődő munka
automatizálásával Önnek több lesz a szabad ideje, takarmányozását
hatékonyabbá, üzletét sikeresebbé teheti.
Tudjon meg többet az intelligens takarmányozásról: www.lely.com/feeding
Válassza Ön is a könnyebb gazdálkodást.

Intelligens takarmányozás a helyi Lely Centerrel
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Lely Center Hungary
Tel.: +36 70 507 2070
email: info@hun.lelycenter.com
www.dairyep.hu

www.lely.com

