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Með því að sjálfvirknivæða endurtekin

Það hefur margvíslegan ávinning í för

Lely Juno sópar fóðri í öllum gerðum

verk hefur þú meiri tíma til að sinna

með sér fyrir þig og gripina þína að

fjósa og getur meira að segja farið úr

sviðum þar sem tækifæri liggja.

auka fóðursópunartíðnina.

einu fjósi í annað.

Sjálfvirk fóðursópun

Lely Juno

Það hefur aldrei verið auðveldara
að auka fóðurneyslu

www.lely.com
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„Kýrnar éta meira nú
þegar við höfum tvöfaldað
fóðursópunartíðnina og fóðri er
einnig sópað að næturlagi.“

Maxime Auﬀrais
Châteaubriant, Frakklandi
„Fyrir tveimur árum notuðum við traktor
með blaði til að ýta fóðri á morgnana,
í hádeginu og kvöldin. Þegar við fengum
sjálfvirka Juno-fóðursópinn tvöfölduðum
við tíðni fóðursópunarinnar og höfum nú
meiri tíma til að sinna kúnum.
Kýrnar éta betur því fóðri er einnig sópað
á nóttunni. Ég held að hljóðið í Juno lokki
kýrnar oftar að átsvæðinu. Afgangsfóður
er minna og heimsóknir í mjaltaþjóninn
hafa meira að segja aukist.”
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Fóðurstefnan hefur veruleg áhrif á árangurinn
Það margborgar sig að auka tíðni
fóðursópunarinnar. Það örvar tíða neyslu
á fóðri yfir daginn og nóttina og eykur
fóðurneyslu hjarðarinnar. Það hefur jákvæð
áhrif á heilbrigði gripanna, frjósemi og
framleiðslu sem og fjármálin.

pH‑stig. Þetta veldur verri nýtingu fóðurs. Kýr ættu að éta í 10
til 14 skipti á sólarhring til að viðhalda góðu og stöðugu pHstigi og fá meira út úr fóðrinu.
Tíðari fóðursópun örvar kýrnar til að fara oftar að átsvæðinu
og fylla vömbina aftur. Með því að sjálfvirknivæða þetta
endurtekna verk getur þú aukið fóðursópunartíðnina um leið
og þú dregur verulega úr vinnu og eldsneytiskostnaði.

Neysla á miklu magni af fóðri, sem gerjast hratt, veldur
gríðarlegri lækkun pH-stigs sem getur valdið dulinni
blóðsýringu í vömb. Blóðsýring í vömb veldur tjóni á
vambarveggnum. Fóðrið fer of hratt í gegnum vömbina
og bakteríur, sem gerja óunnar trefjar, eru óvirkar við lágt

Með þessum hætti gerir sjálfvirki Lely Juno-fóðursóparinn
daga þína sveigjanlegri, fóðrunina skilvirkari og reksturinn
arðsamari.
Snjöll fóðrun virkar
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„Kýrnar koma við
ﬂautið þegar Juno
fer í gang.“
Jérôme Auﬀrais, Frakklandi
120 mjólkurkýr og 400 alikálfar

LELY JUNO
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Það hefur margvíslegan
ávinning í för með
sér fyrir þig og
gripina þína að auka
fóðursópunartíðnina
Ávinningurinn af sjálfvirkri fóðursópun

Fóðurskammtur í boði allan
sólarhringinn
Allar kýr, meira að segja lægra settar
kýr, geta étið nauðsynlegan skammt til
að tryggja heilbrigði vambar, vöxt og
framleiðslu. Með því að sópa fóðri
reglulega er það ávallt í boði fyrir kýrnar.
Fóðrun og fóðursópun örva kýrnar til að
fara að átsvæðinu og fylla vömbina aftur.

Vinnusparnaður
Oft er það vinnuálagið sem takmarkar
aðgengi kúa að fóðri dag sem nótt.
Við þrjár fóðursópunarlotur í 10 mínútur
á dag sparar sjálfvirkur fóðursópur
þér að minnsta kosti 180 klukkustundir
á ári. Það er meira en mánaðarlaun
starfsmanns í fullu starfi allt árið.
Ef þú skiptir yfir í 6 fóðursópanir á dag
tvöfaldast fjöldinn!

Kjörin fóðurneysla
Fóðrun er besti hvatinn fyrir kýr til að
fara að átsvæðinu. Þegar þú fóðrar með
fóðurvagni er fóðrun 2 til 3 sinnum á dag
besta jafnvægið á milli vinnu og bestu
mögulegu fóðurneyslu. Það þýðir að þú
þarft að sópa fóðri 6 til 8 sinnum á dag.

Aukinn sveigjanleiki
Með því að sjálfvirknivæða endurtekin
verk við fóðursópun þarftu ekki að taka
þér hlé frá öðrum störfum margsinnis
á dag. Notaðu landbúnaðarkunnáttu
þína þar sem tækifærin liggja. Til dæmis
við stjórnun beitilands, kynbætur eða
fínstillingu á skammtastærð eða hámarka
skilvirknina við fóðurumbreytingu. Það er
dýrmætara en að sópa fóðrið sjálf/ur.
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Aukinn ávinningur af sjálfvirkri
fóðursópun
Tíðari heimsóknir í mjaltaþjóninn

Flokkun og afgangsfóður

Þegar Lely Juno er notað með mjaltaþjóni hefur
það sýnt sig að heimsóknum í mjaltaþjóninn
fjölgar. Aukin tíðni heimsókna þýðir meiri
mjólkurframleiðsla, einkum hjá kúm sem eru neðar
í goggunarröðinni. Auk þess eru mjaltaþjónarnir
notaðir með skilvirkari hætti og sækja þarf færri
kýr í mjaltir.

Ef fóðri er sópað oftar örvar það fóðurneyslu og
dregur úr afgangsfóðri. Kýrnar hafa minni tækifæri
til að ﬂokka fóðrið svo skammturinn, sem étinn er,
jafngildir nánast fóðurskammtinum. Miðaðu við
3 til 5% afgang áður en þú fóðrar á ný. Ef kýrnar
bíða eftir fóðri með 5 til 10% afgang gæti eitt hvað
verið að heyinu/blöndunni eða bragði fóðursins.
Vondir afgangar eru úrgangur og þeim skal farga.

LELY JUNO

Bætt heilbrigði gripa

Minni streita

50-0% af orkuþörf mjólkurkúa kemur frá
rokgjörnum fitusýrum sem eru leifar frá gerjun
kolvetna. Örverurnar, sem gerja óunnar trefjar,
eru óvirkar við lágt pH-stig. Margar litlar máltíðir
leiða til hærra og stöðugra pH-stigs sem gerir
kúm kleift að fá meira út úr fóðrinu sem þær éta.
Tíð fóðursópun örvar kýrnar til að éta oftar og
hjálpar þeim að fá meira út úr fóðrinu.

Kýr éta, liggja og ganga í hóp. Streita og
áreiti á átsvæði eiga sér stað þegar fóður er
takmarkað eða aðgengi að því er takmarkað.
Kýr neðar í goggunarröðinni munu bíða þar
til aðalhópurinn hvílist. Þær éta hraðar og
oft minna. Slíkt leiðir til meiri vandamála hjá
þeim. Ef fullnægjandi magn af bragðgóðu fóðri
er ávallt til staðar takmarkar þú áhrif þess að
vera með of fáa átstaði.
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„Við fengum mjög góðar
útskýringar frá tæknimönnunum.“
Wim Wijnhout, Hollandi - 200 mjólkurkýr

Hugarró

Vottaðir tæknimenn

Hugarró er gríðarlega mikilvæg í
daglegum störfum.
Hún byggist á að þú getur
treyst á starfsfólk, vélbúnað og
traustan samstarfsaðila þegar
kemur að þjónustu og aðstoð.
Það er gott að vita af því að á bak
við Lely Juno stendur fyrirtæki
sem þú getur treyst.

Þú hefur óhindraðan aðgang
að vottuðum tæknimönnum
Lely í gegnum Lely Centerþjónustumiðstöðina. Þeir tryggja
fullkomna uppsetningu, stilla
viðeigandi leiðir og veita þér
rétta þjónustu til að tryggja
langan og hnökralausan
endingartíma.

LELY JUNO
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Mjalta- og
fóðursérfræðingarnir
á svæðinu þínu
Lely Center-þjónustumiðstöðin á þínu svæði er traustur samstarfsaðili
þegar kemur að sjálfvirkum mjöltum. Í áranna rás hefur Lely byggt upp
alhliða net sérfræðinga þar sem saman kemur reynsla á sviði sjálfvirkni
í mjólkurframleiðslu og staðbundin þekking. Helsta markmiðið er að
hjálpa þér að fá sem mest út úr Lely-búnaðinum þínum.

Svæðisbundin þekking og
reynsla

Kúabúskapur er okkur í blóð
borinn

Mesta reynslan á sviði
mjaltaþjóna

Þú getur einnig treyst á þekkingu,
hjálp og aðstoð bústjórnarráðgjafa í
næstu Lely Center-þjónustumiðstöð.
Þeir tryggja að Juno-fóðursópurinn
skili sínu til að hámarka afköst og
arðsemi búsins þíns.

Margir starfsmenn Lely koma úr sveit.
Þeir skilja hvernig búin virka, undirgangast
þjálfun á hverju ári og próf til að tryggja að
þekking þeirra sé til staðar. Áreiðanleiki og
sérfræðiþekking er til staðar til að aðstoða
núverandi og nýja viðskiptavini. Þar sem
staðbundnir tæknimenn og ráðgjafar búa
yfir mikilli reynslu af öðrum kerfum, sem eru
uppsett á þínu svæði, eru þeir með á nótunum.

Lely er leiðandi á markaði þegar kemur
að mjaltaþjónum. Þegar kemur að
sjálfvirkri fóðursópun höfum við yfir
10 ára reynslu af Juno og 5 ára reynslu
af sjálfvirka Lely Vector-fóðurkerfinu.
Öll þessi þekking var notuð við þróun á
þriðju kynslóð af Juno.
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Lítil orkunotkun
Hleðslustöðin, sem festa má á vegg eða í gólf
á fóðurganginum, er upphafs- og endastaður
leiðarinnar sem hann fer. Hleðsla á Juno er hröð
og auðveld og orkusparandi mótorinn þarf aðeins
102 Kwh á ári. Það sparar mikinn eldsneytiskostnað
samanborið við dráttarvél eða liðlétting og hefur
jákvæð áhrif á losun CO2 í fjósinu.

Hvernig virkar hún
Lely Juno fer sjálfkrafa eftir
fóðurganginum og þar með fylgir
hann átgrindunum. Við aksturinn ýtir
snúningssópurinn á neðri hluta vélarinnar
grófmetinu í átt að átgrindunum. Þungt
stálvirki myndar „skrokk“ fóðursópsins og
tryggir að vélin búi yfir nægri þyngd til að
ýta fóðrinu.

LELY JUNO

Lely Juno
Það hefur aldrei verið
auðveldara að auka
fóðurneysluna
Handvirk fóðursópun heyrir nú
sögunni til. Með Lely Juno getur þú
aukið tíðni fóðursópunar og dregið
úr vinnu og orkukostnaði.

Hannað fyrir allar gerðir fjósa
Þar sem Lely Juno er sjálfstæð vél er
sjaldnast þörf á breytingum í fjósinu
og hægt er að nota hana í nánast öllum
gerðum fjósa. Lely Juno ræður auðveldlega
við allar gerðir átsvæða. Jafnvel fjósum með
litla fóðurganga.

Öryggi
Lely Juno vinnur á fóðurganginum, en hann
er sá hluti fjóssins sem auðvelt er að komast
inn í. Því er öryggi gríðarlega mikilvægt.
Þar af leiðandi býr fóðursópurinn yfir
árekstrarskynjara. Það tryggir að
fóðursópurinn stöðvast um leið og hann
lendir á hindrun.
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LELY JUNO

Vinnur dag sem nótt
Ekið er eftir mismunandi leiðum
í hvaða fjarlægð sem er frá
átsvæðinu allan sólarhringinn

Stýrileiðarar úr málmi

Úthljóðsskynjarar

Hreinsileið

Lely Juno notar spanskynjara til
að fylgja stýrileiðurunum í átt að
hleðslustöðinni, og ef þörf krefur,
í önnur hús.

Lely Juno notar úthljóðsskynjara
til að fylgja veggjum og átsvæðum
í valinni fjarlægð án þess að víkja
af leið.

Juno getur einnig hreinsað
fóðurganginn, til dæmis klukkustund
fyrir fóðrunartímann. Hreinsileið hefst
yst á fóðurganginum og ýtir öllu í átt
að átsvæðinu.

13

14

Sveigjanleg sópun
Aldrei er dreift úr fóðrinu
með jöfnum hætti yfir
allan fóðurganginn.
Með snjallhugbúnaðinum skiptir
það ekki máli. Þú getur stillt
lágmarksfjarlægð frá átsvæðinu
fyrir hverja lotu, sópunartíðnina
og fóðurgerð hvers hóps.
Samkvæmt þessum upplýsingum

ákvarðar hugbúnaðurinn rétt
viðnámsstig og sópunarkraft.
Út frá fóðurmagni á ákveðnum
stað leiðréttir Juno sjálfkrafa
bestu mögulegu fjarlægð frá
átsvæðinu. Þetta tryggir að
Juno sópar fóðri með réttum
hætti út allan fóðurganginn.
Í öllum aðstæðum.

LELY JUNO

Lely
Control
Plus
Hægt er að stjórna Lely Juno með
forritinu „Lely Control Plus“ með
Bluetooth-tengingu. Það þýðir að þú
getur starfrækt Lely Juno frá einum
eða fleiri snjallsímum. Það er auðvelt
að breyta leiðum með fyrirframstilltum
aðgerðum og stýra Juno með fingri
á skjánum. Með aðeins einni leið
fyrir hvern fóðurgang getur þú fært
inn margar fóðurlotur og fjarlægðir
frá átsvæðinu.
Lely Control Plus má ﬁnna á Google Play
og App store og það getur einnig stjórnað
Discovery-mykjusköfunni og Vectorfóðrunarkerﬁnu.
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Settu saman þinn
eigin Juno
Mörg býli hafa stækkað með árunum og
hýsa gripahjarðir í ﬂeiri en einu fjósi. Það er
gott að vita að Juno virkar í öllum gerðum
fjósa og átsvæða en ef Juno þarf að sópa
fóðri í mörgum fjósum er hægt að búa Juno
eftirfarandi aukahlutum:

Flex-pakki
Flex-pakkinn inniheldur alla aukahluti en ekki stýringu á fjósadyrum
til að opna og loka rafdrifnum hurðum. Það er einnig hægt að panta
aukahlutina sérstaklega eða bæta þeim við eftir uppsetningu.
Allir aukahlutirnir fylgja með í ﬂex-pakkanum fyrir Lely Juno.
Aukahlutirnir eru settir á í verksmiðjunni. Hægt er að panta fjölbreytta
aukahluti sérstaklega. Lely Center-þjónustumiðstöðin sér um uppsetningu
á aukahlutum við uppsetningu á Lely Juno.

LELY JUNO
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Tæknilýsing

Juno

Þvermál (cm)

110

Hæð (cm)

110 - 177

Þyngd (kg)

620

Hæð (cm) sópblaðs

63 - 67

Drif

Rafmótor

Hraði

12 (m/mín.)

Rafhlöður

12V/55Ah

Greining á átt
hreyfingar

Snúður og úthljóð

Hámarkshalli

15% (8,5 gráður)

Lágmarksbreidd fóðurgangs

1,25 m + fóðurbreidd

Aksturstími án hleðslu

1 klukkustund

Stýring á fjósdyrum

Akstursfjarlægð að hámarki

1 km

Með stýringu á fjósdyrum getur Juno opnað og
lokað sjálfkrafa rafdrifnum hurðum þegar ekið
er úr einu fjósi í annað.

Leyfilegur vinnsluhiti

-20 til +50 gráður

Sveigjanleg sópun

Stöðluð

Sópað til hægri og vinstri

Valkvæð

Vernd með rafdrifnum
höggpúða

Valkvæð

LED-ljós

Valkvæð

Dyrastýring

Valkvæð

Lyfting á faldi

Valkvæð

Halli á faldi

Valkvæð

Faldlyftari
Þökk sé faldlyftaranum þá getur Juno farið yfir
litlar hindranir eins og gólfrið. Hann tryggir
einnig fullnægjandi fríhæð frá gólfi þegar ekið
er í allt að 15% halla. Fríhæðin frá gólfi heldur
faldinum hreinum af leðju og mykju svo að hann
mengi ekki fóðrið.

Sópað til hægri og vinstri
Sópun í tvær áttir tryggir meiri afköst. Tvíátta
greining á veggjum gerir Juno einnig kleift að
fylgja veggjum á bæði vinstri og hægri hlið.

LED-ljós
Innbyggt LED ljós gerir Juno sýnilegan í myrkri.
Það eykur öryggi þegar ekið er frá einu fjósi í
annað í myrkri.

Vernd með rafdrifnum höggpúða
Rafdrifnu höggpúðarnir er málmræma með
rafpúls sem festur er á höggpúðann. Púlsinn
skaðar ekki kýr eða menn en kemur í veg
fyrir að kýr stöðvi vélina með því að snerta
höggpúðann.
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„Ég kýs að eyða meiri tíma
í að sinna kúnum
en í að sópa fóðri.“
Maxime Auﬀrais, Frakklandi

Snjöll fóðrun virkar með Lely Juno
Tíð fóðursópun út daginn og yfir nóttina örvar át hjarðarinnar á
þurrefnum. Það stuðlar að heilbrigði vambarinnar, fóðurskilvirkni og
framleiðni. Með því að sjálfvirknivæða þessi endurteknu verk auðveldar þú
þér lífið, gerir framleiðsluna skilvirkari og reksturinn árangursríkari.
Kynntu þér snjalla fóðrun betur á www.lely.com/feeding
Þú getur valið framfarir í búrekstri.

Byrjaðu snjalla fóðrun með næstu Lely Center-þjónustumiðstöð
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Lely Center Ísland
Krókhálsi 5F
110 Reykjavík, Íslandi
Sími: 414 0000
info@vbl.is
www.lely.com/nl/centers/maassluis
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