
Αυτοματοποιώντας τις εργασίες 

ρουτίνας, έχεις περισσότερο χρόνο 

για άλλους τομείς όπου υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης.

 ο Lely Juno προωθεί την τροφή σε 

όλους τους τύπους στάβλων και μπορεί 

ακόμη και να κινηθεί από τον 

έναν στάβλο στον άλλο. 

Η αύξηση της συχνότητας προώθησης 

της τροφής έχει πολλαπλά οφέλη 

για σένα και τις αγελάδες σου.

02 0804  Υγιής
γαλακτοπαραγωγή

Αυτόματη προώθηση τροφής
Lely Juno

www.lely.com

Η αύξηση της κατανάλωσης τροφής 
ποτέ δεν ήταν ευκολότερη

Λειτουργεί σε όλους 
τους στάβλους

Αξιοποίησε σωστά 
το χρόνο σου
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"Οι αγελάδες τρώνε καλύτερα 
τώρα που διπλασιάσαμε τη 
συχνότητα προώθησης της 
τροφής η οποία γίνεται και 

κατά τη διάρκεια της νύχτας"

“Μέχρι πριν δύο χρόνια χρησιμοποιούσαμε ένα 

τρακτέρ με ρόδα για να προωθούμε την τροφή 

κάθε πρωί, απόγευμα και βράδυ. Με την άφιξη 

του αυτόματου προωθητή τροφής Juno αυξήσαμε 

τη συχνότητα προώθησης της τροφής και κερδίσαμε 

περισσότερο χρόνο για να φροντίσουμε τις αγελάδες. 

Οι αγελάδες τρώνε καλύτερα γιατί προωθεί την 

τροφή ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Νομίζω ότι ο ήχος του Juno δελεάζει τις αγελάδες 

με αποτέλεσμα να έρχονται συχνότερα στο παχνί. 

Έχουμε μικρότερο υπόλειμμα τροφής και έχει 

αυξηθεί ακόμη και ο ρυθμός επισκεψιμότητας τους 

στα ρομπότ αρμέγματος.”
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Η αύξηση της συχνότητας προώθησης της τροφής 
πραγματικά αποδίδει. Ενισχύει τη συχνή κατανάλωση 
τροφής καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της 
νύχτας, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη 
κατανάλωση τροφής του κοπαδιού. Αυτό έχει θετικά 
αποτελέσματα στην υγεία, τη γονιμότητα, την 
παραγωγή των ζώων καθώς και για τα οικονομικά σας. 

 
Η έξυπνη σίτιση λειτουργεί

Η στρατηγική σίτισης επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα σου

Η πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων ευκολοζυμωσιμων ζωοτροφών 
(π.χ. ενσιρώματα) μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση των επιπέδων 
του pH, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υποξεία δυσπεπτική οξεωση 
της μεγάλης κοιλίας. Η δυσπεπτική οξέωση προκαλεί αλλοιώσεις 
στα τοιχώματα της μεγάλης κοιλίας. Το περιεχόμενο της μεγάλης κοιλίας 
περνάει πάρα πολύ γρήγορα και τα βακτήρια, που ζυμώνουν τις 
κυταρρίνες είναι αναποτελεσματικά με χαμηλό pH. 

Αυτό προκαλεί την ανεπαρκή αξιοποίηση της τροφής. Οι αγελάδες θα έπρεπε 
να τρώνε 10 έως 14 γεύματα κάθε 24 ώρες για σταθερά επίπεδα pH στη μεγάλη 
κοιλία και κατ’ επέκταση πιο αποτελεσματική αξιοποίηση της τροφής.
Η αύξηση της συχνότητας προώθησης της τροφής ωθεί τις αγελάδες ώστε 
να επισκέπτονται το παχνί συχνότερα και να γεμίζουν ξανά τη μεγάλη κοιλία.
Αυτοματοποιώντας αυτή την επαναλαμβανόμενη εργασία, αυξάνεις τη 
συχνότητα προώθησης της τροφής μειωνοντας σημαντικά τις απαιτήσεις 
σε εργασία και σε κόστη καυσίμων.  

Με αυτό τον τρόπο ο αυτόματος προωθητής τροφής Lely Juno κάνει τις 
ημέρες σας πιο ευέλικτες, τη διαδικασία παράθεσης της τροφής πιο 
αποτελεσματική και τη δουλειά σας πιο επιτυχημένη. 
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"Οι αγελάδες έρχονται 
με τον ήχο, μόλις το Juno 

ξεκινήσει να κινείται."

120 γαλακτοπαραγωγές αγελάδες και 400 μοσχάρια.
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Κάθε αγελάδα, ακόμη και οι χαμηλότερες 
στην ιεραρχία, είναι σε θέση να φάει τη μερίδα 
που χρειάζεται για την καλύτερη υγεία της 
μεγάλης κοιλίας, την ανάπτυξη και την παραγωγή. 
Προωθώντας τακτικά την τροφή, βρίσκεται 
πάντα εκεί που η αγελάδα τη φτάνει. Η παράθεση 
και η προώθηση της τροφής ωθούν τις αγελάδες 
να περπατήσουν μέχρι το παχνί και 
να γεμίσουν ξανά τη μεγάλη κοιλία. 

Η παράθεση τροφής είναι τα καλύτερο κίνητρο 
που δίνεται στις αγελάδες για να έρθουν στο 
παχνί. Όταν ταΐζετε με ενσιροδιανομέα, το τάισμα 
2 με 3 φορές την ημέρα επιτυγχάνει τη βέλτιστη 
ισορροπία μεταξύ του ποσοστού εργασίας και 
μίας βέλτιστης πρόσληψης τροφής. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να προωθήσετε την τροφή 
6 με 8 φορές το εικοσιτετράωρο. 

Η αύξηση της συχνότητας 
προώθησης της τροφής 
έχει πολλαπλά οφέλη 
για εσάς και τις 
αγελάδες σας
Τα πλεονεκτήματα της αυτόματης προώθησης τροφής

24/7 διαρκής διαθεσιμότητα 
τροφής στο παχνί

Εξοικονόμηση εργασίας

Ιδανική πρόσληψη τροφής Περισσότερη ευελιξία

Αρκετά συχνά, το κόστος εργασίας είναι ένας 
περιοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση 
της τροφής εκεί όπου μπορούν να τη φτάσουν 
οι αγελάδες μέρα και νύχτα. Βασιζόμενος σε τρεις 
γύρους προώθησης τροφής των 10 λεπτών 
καθημερινά, ο αυτόματος προωθητής τροφής 
θα σας εξοικονομήσει τουλάχιστον 180 ώρες 
τον χρόνο. Αυτό ισοδυναμεί με περισσότερο 
από έναν μηνιαίο μισθό. Αν προωθείτε 6 φορές 
το εικοσιτετράωρο, αυτό το ποσό διπλασιάζεται! 

Αυτοματοποιώντας την επαναλαμβανόμενη εργασία 
προώθησης της τροφής, δεν χρειάζεται να διακόψετε 
τις δραστηριότητές μέσα στην ημέρα. Αξιοποιήστε 
το χρόνο σας εκεί που βλέπετε ευκαιρίες βελτίωσης. 
Διαχείριση της αναπαραγωγής, της διατροφής, 
των μοσχαριών κλπ. Αυτά είναι πιο χρήσιμα 
από το να σπρώχνετε την τροφή μόνοι σας. 
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Περισσότερα πλεονεκτήματα της 

Πιο συχνή χρήτη του ρομπότ αρμεγής
Όταν το Juno χρησιμοποιείται συνδυαστικά με ένα ρομπότ 
αρμεγής, αυξάνει τον ρυθμό επισκέψεων στο ρομπότ. 
Οι αυξημένες επισκέψεις έχουν ως αποτέλεσμα περισότερη 
γαλακτοπαραγωγή, ειδικά για τις χαμηλότερες ιεραρχικά 
αγελάδες. Επιπλέον, το ρομπότ αρμεγής χρησιμοποιείται 
πιο αποτελεσματικά και λιγότερες αγελάδες είναι σε 
αναμονή για άρμεγμα. 

Διαλογή και υπολείμματα τροφής
Προωθώντας την τροφή πιο συχνά ενισχύεται η πρόσληψή της 
και μειώνονται τα υπολείμματα. Οι αγελάδες έχουν λιγότερες 
ευκαιρίες για διαλογή οπότε η μερίδα που καταναλώνουν σχεδόν 
ισοδυναμεί με την υπολογισμένη στο σιτηρέσιο. Στοχεύστε 
για 3 έως 5% υπολειμμάτωνν πριν χορηγήσετε νέα τροφή. 
Αν οι αγελάδες αναμένεται να φάνε με 5 έως 10% υπόλειμμα, 
μπορεί να υπάρχει κάποιο λάθος στην ποιότητα ανάμιξης 
ή στη γεύση της τροφής. Τα κακής ποιότητας υπολείμματα 
είναι άχρηστα και θα πρέπει να απορρίπτονται. 
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αυτόματης προώθησης τροφής

Βελτιωμένη υγεία των ζώων
Το 50-70% των ενεργειακών αναγκών των γαλακτοπαραγωγών 
αγελάδων προέρχεται από πτητικά λιπαρά οξέα που είναι 
προιόντα της ζύμωσης υδατανθράκων. Οι μικροοργανισμοί που 
ζυμώνουν τις κυτταρίνες είναι αναποτελεσματικοί σε χαμηλό pH. 
Πολλά μικρά γεύματα οδηγούν σε υψηλότερο και πιο σταθερό 
pH που επιτρέπει στις αγελάδες να αξιοποιήσουν καλύτερα την 
τροφή που τρώνε. Η συχνή σίτιση οδηγεί τις αγελάδες να τρώνε 
πιο συχνά και τις βοηθά να αξιοποιήσουν στο έπακρο την τροφή. 

Λιγότερη καταπόνηση (stress)
Οι αγελάδες τρώνε, ξαπλώνουν και κινούνται ανά ομάδες. 
Η καταπόνηση (stress) και η επιθετικότητα στο παχνί συμβαίνουν 
όταν η τροφή είναι περιορισμένη ή η πρόσβαση είναι δύσκολη. 
Οι χαμηλότερες στην ιεραρχία αγελάδες θα περιμένουν τις 
ανώτερες να ξεκουραστούν. Συνήθως τρώνε πιο γρήγορα και 
λιγότερο. Αυτό επιφέρει προβλήματα στα ζώα. Αν υπάρχει πάντα 
επαρκής, γευστική τροφή, περιορίζετε τις επιπτώσεις των 
περιορισμένων θέσεων στο παχνί.
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"Πήραμε σαφείς οδηγίες 
από τους τεχνικούς."

Wim Wijnhout, Netherlands - 200 γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

Ηρεμία Πιστοποιημένοι τεχνικοί
Η ηρεμία είναι ό,τι πιο σημαντικό 
στις καθημερινές δραστηριότητες. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος 
να βασίζεται στους υπαλλήλους του, 
τον εξοπλισμό και έναν σταθερό 
συνεργάτη για τη συντήρηση και 
την υποστήριξη. Είναι πολύ καλό 
να ξέρεις ότι πίσω από το Juno 
υπάρχει μια ομάδα που μπορείς 
να εμπιστευτείς. 

Θα έχετε επικοινωνία με τους 
πιστοποιμένους τεχνικού του Lely Center 
της περιοχής. Διασφαλίζουν άριστη 
εγκατάσταση, ορίζουν τις επιθυμητές 
διαδρομές και παρέχουν υποστήριξη 
για τη βέλτιστη λειτουργία και 
τη μέγιστη απόδοση.
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Οι ειδικοί στο άρμεγμα 
και στην σίτιση, 
στην περιοχή σας
Το Lely Center της περιοχής σας είναι ένας συνεργάτης στη ρομποτική 
κτηνοτροφία, στον οποίο μπορείς να βασίζεσαι. Με τα χρόνια, η Lely 
έχτισε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ειδικών συνδυάζοντας την πείρα τους 
στον αυτοματισμό με την τοπική τεχνογνωσία τους. Ο κύριος στόχος τους 
είναι να σε βοηθήσουν να αξιοποιήσεις πλήρως όλα τα πλεονεκτήματα 
του εξοπλισμού Lely. 

Τεχνογνωσία & εμπειρία 
στην περιοχή σας
Μπορείς επίσης να βασιστείς στις γνώσεις, 
στη βοήθεια και υποστήριξη των 
συμβούλων διαχείρισης της φάρμας του 
Lely Center της περιοχής. Εξασφαλίζουν 
ότι το Juno σου θα παίζει το ρόλο του 
στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας 
και αποδοτικότητας της φάρμας σου. 

Η γαλακτοπαραγωγός 
κτηνοτροφία ειναι στο DNA μας.
Πολλά από τα μέλη της Lely έχουν κτηνοτροφικό 
υπόβαθρο. Κατανοούν πως δουλεύει μία φάρμα 
και είναι εκπαιδευμένοι σύμφωνα με τις γνώσεις 
τους. Η αξιοπιστία και η εμπειρία τους μπορεί να 
υποστηρίξει νέους αλλά και υπάρχοντες πελάτες.

Μεγαλύτερη εμπειρία στη ρομποτική 
γαλακτοπαραγωγό κτηνοτροφία
Η Lely είναι ο ηγέτης της αγοράς στη ρομποτική 
γαλακτοπαραγωγό κτηνοτροφία. Αναφορικά με την 
αυτόματη προώθηση της τροφής, έχει πάνω από 
10 χρόνια εμπειρίας με το Juno και  5 χρόνια με το 
Vector. Όλη αυτή η γνώση χρησιμοποιήθηκε για 
να αναπτυχθεί το Juno τρίτης γενιάς.
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Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Ο σταθμός φόρτισης, ο οποίος μπορεί να τοποθετηθεί 

στον τοίχο ή στο δάπεδο του διάδρομου τροφοδοσίας, 

χρησιμεύει ως το σημείο αναχώρησης και άφιξης για κάθε 

διαδρομή. Το Juno φορτίζει γρήγορα και εύκολα και 

ο άκρως ενεργειακά αποδοτικός κινητήρας απαιτεί μόνο 

102 Kwh ανά έτος. Κάτι που εξοικονομεί μεγάλο κόστος 

καυσίμων όταν συγκρίνεται με ένα τρακτέρ ή μηχανικό 

ξέστρο και έχει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά 

τις εκπομπες διοξειδίου στο στάβλο.

Πως λειτουργεί
Το Lely Juno κινείται αυτομάτως κατά μήκος του διαδρόμου 

τροφοδοσίας, ακολουθώντας με αυτόν τον τρόπο το παχνί. 

Η περιστρεφόμενη, με φερόμενο τροχό, επιφάνεια στο κάτω 

τμήμα του μηχανήματος προωθεί την τροφή προς το παχνί. 

Ένα βαρύ χαλύβδινο έρμα σχηματίζει το ‘σώμα’ του προωθητή 

τροφής εξασφαλίζοντας ότι το μηχάνημα διαθέτει επαρκή 

μάζα για να την προωθήσει. 
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Σχεδιασμένο για κάθε τύπο στάβλου
Επειδή το Lely Juno είναι ένα αυτόνομο μηχάνημα, σπάνια 

απαιτούνται τροποποιήσεις στο στάβλο και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε σχεδόν οποιονδήποτε τύπο στάβλου. 

Το Lely Juno ανταπεξέρχεται σε όλους τους τύπους παχνιού 

εύκολα, κάτι που το κάνει το πλέον κατάλληλο για όλους 

τους στάβλους. Ακόμη και τους στάβλους με στενό 

διάδρομο τροφοδοσίας.

 Η αύξηση κατανάλωσης τροφής 
δεν ήταν ποτέ ευκολότερη

Η προώθηση της τροφής με ατομική εργασία
 ανήκει πλέον στο παρελθόν. Χρησιμοποιώντας 
το Lely Juno, μπορείτε να αυξήσετε τη συχνότητα 
προώθησης της τροφής και να μειώσετε 
τα κόστη εργασίας και ενέργειας. 

Ασφάλεια
Το Lely Juno λειτουργεί στον διάδρομο τροφοδοσίας, 

ο οποίος είναι ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος του στάβλου. 

Κατ’ επέκταση, η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας. 

Συνεπώς, το Juno διαθέτει έναν ανιχνευτή σύγκρουσης. 

Αυτός εξασφαλίζει ότι σταματά αμέσως μόλις χτυπήσει 

ένα εμπόδιο. 
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Σε λειτουργία ημέρα 
και νύχτα

Μεταλλικοί οδηγοί
Το Lely Juno χρησιμοποιεί έναν επαγωγικό 

αισθητήρα για να ακολουθεί μεταλλικές 

λωρίδες-οδηγούς ώστε να οδηγείται προς 

τον σταθμό φόρτισης και, αν χρειάζεται, 

σε άλλους στάβλους. 

Αισθητήρες υπερήχων
Το Lely Juno χρησιμοποιεί αισθητήρες 

υπέρηχων για να ακολουθεί τοίχους και 

παχνί στην επιθυμητή απόσταση χωρίς 

να αλλάζει τη διαδρομή. 

Καθαρισμός διαδρόμου
Το Juno μπορεί επίσης να καθαρίσει τον 

διάδρομο τροφοδοσίας, για παράδειγμα, 

μια ώρα πριν την ώρα παράθεσης της τροφής. 

Η διαδρομή καθαρισμού ξεκινά εξωτερικά 

από τον διάδρομο τροφοδοσίας προωθώντας 

τα πάντα προς το παχνί. 

Κινείται σε διάφορες διαδρομές 
σε όλες τις αποστάσεις στο παχνί 24/7
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Δυναμική προώθηση
Η τροφή δεν κατανέμεται ποτέ 

ομοιόμορφα κατά μήκος ολόκληρου 

του διαδρόμου τροφοδοσίας. Χάρη 

στο έξυπνο λογισμικό, αυτό δεν μας 

πειράζει. Για κάθε διαδρομή μπορείτε 

να ορίσετε την ελάχιστη απόσταση 

προς το παχνί, τη συχνότητα 

προώθησης και τον τύπο τροφής 

ανά ομάδα. Με βάση αυτά τα 

δεδομένα, το λογισμικό καθορίζει το 

σωστό επίπεδο αντίστασης και την 

ισχύ προώθησης. Με βάση την 

ποσότητα τροφής σε ένα δεδομένο 

σημείο, το Juno διορθώνει αυτόματα 

τη βέλτιστη απόσταση προς τον φράχτη 

ταΐσματος. Αυτό εξασφαλίζει ότι το Juno 

προωθεί την τροφή σωστά σε όλο το 

μήκος του διαδρόμου.
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Το Lely Juno μπορεί να ελέγχεται με την 
εφαρμογή ‘Lely Control Plus’ μέσω σύνδεσης 
Bluetooth. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να 
χειριστείτε το Lely Juno από ένα ή περισσότερα 
smartphone. Η δημιουργία και ρύθμιση μίας 
διαδρομής μπορεί να γίνει εύκολα με 
προκαθορισμένες ενέργειες και κατευθύνοντας 
το Juno με ένα δάχτυλο στην οθόνη σας. 
Εντός μόνο μίας διαδρομής ανά διάδρομο 
τροφοδοσίας μπορείτε να εισάγετε πολλαπλούς 
γύρους τροφοδοσίας και αποστάσεις 
από το παχνί. 
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Πολλές φάρμες αναπτύχθηκαν με την πάροδο 
του χρόνου και στεγάζουν τα γκρουπ των ζώων τους 
σε διαφορετικούς στάβλους. Είναι καλό να ξέρεις ότι 

το Juno λειτουργεί με όλα τα είδη διαρρυθμίσεων 
στάβλου και παχνιών αλλά όταν το Juno χρειάζεται 

να προωθήσει την τροφή σε περισσότερους στάβλους 
μπορεί να συμπληρωθεί με τις ακόλουθες επιλογές: 

Πακέτο Flex
Το πακέτο Flex περιλαμβάνει όλες τις επιλογές εκτός από τον έλεγχο πόρτας 

στάβλου για το άνοιγμα και κλείσιμο ηλεκτρικών πορτών. Είναι επίσης δυνατό 

οι επιλογές να παραγγελθούν χωριστά ή να προστεθούν μετά την εγκατάσταση. 

Για να έχετε ολοκληρωμένο το πλήρες σύνολο επιλογών κατά τη διαδικασία 

κατασκευής, παραγγείλετε το Lely Juno με το πακέτο Flex. Ωστόσο, εάν θέλετε 

να επιλέξετε από το ευρύ φάσμα των επιλογών μας, αυτές θα ενσωματωθούν 

από το τοπικό σας Lely Center κατά την εγκατάσταση του Lely Juno. 
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Ανύψωση "φούστας"
Χάρη στην ανύψωση της "φούστας", το Juno μπορεί 

να ξεπερνά μικρά εμπόδια όπως οδηγούς δαπέδου. 

Επίσης παρέχει επαρκή απόσταση από το έδαφος 

όταν κινείται σε διάδρομο με κλίση μέχρι και 15%. 

Η απόσταση από το έδαφος διατηρεί επίσης τη 

"φούστα" χωρίς λάσπη και κοπριά έτσι ώστε να μη 

ρυπαίνει την τροφή. 

Προώθηση δεξιά & αριστερά
Χάρη στη λειτουργία προώθησης δύο κατευθύνσεων 

είναι εφικτή η μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα. 

Επίσης, ο εντοπισμός δύο κατευθύνσεων του 

τοιχώματος επιτρέπει στο Juno να ακολουθεί τα 

τοιχώματα τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά 

πλευρά. 

Έλεγχος πόρτας στάβλου
Σε συνδυασμό με τον έλεγχο πόρτας στάβλου το 

Juno είναι σε θέση να ανοίγει και κλείνει ηλεκτρικές 

πόρτες αυτομάτως όταν κινείται από τον έναν 

στάβλο στον άλλον. 

Φωτισμός LED
Ένα ενσωματωμένο φως LED κάνει το Juno ορατό 

στο σκοτάδι. Αυτό αυξάνει την ασφάλεια, όταν κινείται 

από τον έναν στάβλο στον άλλον μέσα στο σκοτάδι. 

Ηλεκτρική προστασία προφυλακτήρα
Η ηλεκτρική προστασία προφυλακτήρα είναι μια μεταλλική 

λωρίδα με έναν ηλεκτρικό παλμό που έχει τοποθετηθεί 

πάνω στον προφυλακτήρα. Ο παλμός δε βλάπτει τις αγελάδες 

ή τους ανθρώπους αλλά αποτρέπει τις αγελάδες να 

σταματήσουν το μηχάνημα αγγίζοντας τον προφυλακτήρα. 

Τεχνικές προδιαγραφές

Διάμετρος (cm)

Ύψος (cm)

Βάρος (cm)

Ύψος (cm) της "λεπίδας προώθησης"

Κίνηση

Ταχύτητα

Μπαταρίες

Μέγιστη κλίση

Δυναμική προώθηση

Μέγιστη απόσταση κίνησης

Χρόνος κίνησης χωρίς φόρτιση ώρα

Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου 
τροφοδοσίας

πλάτος 
τροφοδοσίας

Καθορισμός της 
κατέυθυνσης κίνησης

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία 
λειτουργίας

Προώθηση δεξιά & αριστερά

Ηλεκτρική προστασία 
προφυλακτήρα

Φωτισμός LED

Έλεγχος πόρτας

Ανύψωση "φούστας"

Ανάκλιση "φούστας"

Ηλεκτροκινητήρας

Γυροσκόπιο 
και υπέρηχοι

Προαιρετικά

Προαιρετικά

Προαιρετικά

Προαιρετικά

Προαιρετικά

Προαιρετικά
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Η έξυπνη σίτιση λειτουργεί με το Lely Juno

Ξεκινήστε την έξυπνη σίτιση με το Lely Center 
της περιοχής σας

www.lely.com/feeding

Bright Farming is yours by choice.

"Προτιμώ να αφιερώνω χρόνο 
στη φροντίδα των αγελάδων 

από το να σπρώχνω την τροφή."

Η συχνή προώθηση τροφής καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας διεγείρουν 
την πρόσληψη ξηράς ουσίας του κοπαδιού. Κάτι που βελτιστοποιεί την υγεία της μεγάλης 
κοιλίας, την αξιοποίηση της τροφής και την παραγωγικότητα. Αυτοματοποιώντας αυτή 
την επαναλαμβανόμενη εργασία, κάνετε τη ζωή σας ευκολότερη, την παραγωγή σας 
πιο αποδοτική και την επιχείρησή σας πιο επιτυχή.
Μάθετε περισσότερα για την έξυπνη σίτιση στο 
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor, 
Grazeway, Hubble, I-ow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, Vector, 
Viseo, Voyager και Walkway είναι καταχωρισμένες εμπορικές ονομασίες του Ομίλου Lely.

Η Lely διατηρεί όλα τα δικαιώματα όσον αφορά στα εμπορικά της σήματα. Η χρήση χωρίς άδεια, οποιουδήποτε εμπορικού
σήματος ιδιοκτησίας της Lely ή η χρήση ενός εμπορικού σήματος που είναι ικανό να δημιουργήσει σύγχυση, ή μπορεί να 
δημιουργήσει σύγχυση με ένα εμπορικό σήμα ιδιοκτησίας της Lely, θα συνιστά παραβίαση των αποκλειστικών δικαιωμάτων 
της Lely. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Οι πληροφορίες που δίνονται στην παρούσα δημοσίευση παρέχονται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς και δε 
συνιστούν προσφορά προς πώληση. Κάποια προϊόντα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε μεμονωμένες χώρες και τα 
προμηθευόμενα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τα απεικονιζόμενα. Δεν είναι δυνατό να αντιγραφεί ή εκδοθεί κανένα 
μέρος της παρούσας δημοσίευσης μέσω εκτύπωσης, φωτοτύπησης, μικροδιαφάνειας ή οποιασδήποτε άλλης επεξεργασίας
χωρίς προηγούμενη, έγγραφη, έγκριση από τη Lely Holding S.à r.l. Μολονότι τα περιεχόμενα της παρούσας δημοσίευσης 
έχουν συνταχθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια, η Lely δεν είναι δυνατό να αποδεχθεί την ευθύνη για οποιαδήποτε 
ζημία που θα μπορούσε να ανακύψει από λάθη ή παραλείψεις στην παρούσα δημοσίευση.

www.lely.com


