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Lely Luna
Βούρτσα μασάζ για τη φροντίδα και την άνεση 
των αγελάδων. 

Η άνεση και η υγεία των ζώων είναι σημαντικά θέματα για 

έναν στάβλο. Η Lely Luna σχεδιάστηκε για να περιποιείται 

τις αγελάδες σας, απαλλάσοντας τες από σκόνη και άλλες 

βρωμιές, μειώνοντας τον κνησμό. Τα ζώα λατρεύουν τη 

βούρτσα και την επισκέπτονται αρκετές φορές μέσα στην 

ημέρα προς ευχαρίστησή τους. 

Πλεονεκτήματα
• Πιο ήρεμο κοπάδι

• Μέγιστη άνεση των ζώων

• Βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος

• Υγιές και καθαρό δέρμα

• Ανθεκτική

• Χαμηλή κατανάλωση

• Εύκολη εγκατάσταση

• Χωρίς ανάγκη συντήρησης

• Εξοπλισμένη με ασφάλεια υπέρβασης λειτουργίας

Discovery 120 
Collector
Το χειροκίνητο καθάρισμα ή αυτό με τη 
συμβατική ξύστρα έχουν πολλά μειονεκτήματα. 
Οι αλυσίδες και οι τροχαλίες αποτελούν 
εμπόδιο, οι διάδρομοι και οι χώροι αναμονής δε 
διατηρούνται καθαροί και κάθε φορά που περνά 
η ξύστρα τα πόδια του ζώου έχουν ήδη γεμίσει 
κοπριά. 

Για αυτό σχεδιάσαμε το Discovery 120 Collector, 
το επαναστατικό ρομπότ απομάκρυνσης κοπριάς. 

Συλλογή κοπριάς και όχι σπρώξιμο 
Αντί να σπρώχνει την κοπριά, το Collector χρησιμοποιεί μία 

αντλία κενού και τη συλλέγει σε ένα δοχείο. Αυτό οδηγεί σε 

καλύτερο καθαρισμό σε σχέση με μία τυπική ξύστρα. 

Νερό για καθαριότητα και καλύτερη πρόσφυση
Το Discovery Collector ψεκάζει νερό από την μπροστινή και 

οπίσθια μεριά του. Ο μπροστινός ψεκασμός βοηθάει στη 

βέλτιστη συλλογή και ο οπίσθιος ψεκασμός αφήνει υγρό και 

καθαρό το δάπεδο, για καλύτερη πρόσφυση.

Χωρίς εμπόδια, μέγιστη ευελιξία
Το Discovery Collector κινείται αυτόνομα χρησιμοποιώντας 

τους ενσωματωμένους αισθητήρες που διαθέτει. Επιπλέον, 

δεν υπάρχουν καλώδια ή ανυψωμένα περάσματα, τα οποία 

αποτελούν εμπόδιο. 

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, 
Gravitor, Grazeway, Hubble, I-flow, 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 δεν 
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.

Lely, πάθος για την κτηνοτροφία
Από την ίδρυσή της το 1948, η Lely ανέκαθεν διακρίνεται 
για την εστίασή της στην καινοτομία. Στόχος μας είναι 
να εξασφαλίσουμε στους κτηνοτρόφους ένα βιώσιμο, 
ευχάριστο και κερδοφόρο μέλλον.

Όλες οι λύσεις της Lely παρουσιάζονται λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες τόσο των αγελάδων όσο και των 
κτηνοτρόφων. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας 
στην ρομποτική αρμεγή επιτρέπουν στους τεχνικούς 
μας και τους ειδικούς μας να είναι μια μοναδική 
υποστήριξη για τον κτηνοτρόφο και τους συνεργάτες 
του. Ακολουθώντας τις συμβουλές μας, ο κτηνοτρόφος 
μπορεί να διαχειριστεί την φάρμα του όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσματικά



Lely Astronaut A5
Το καλύτερο ρομποτικό σύστημα αρμεγής όλων των 
εποχών.

Το νέο ορόσημο στην ρομποτική αρμεγή
Το Lely Astronaut A5 είναι το νέο ορόσημο στην ρομποτική αρμεγή. 

Είναι ένα ρομπότ που έχει ενσωματώσει όλα όσα έχουμε μάθει στα 

25 χρόνια εμπειρίας από τότε που εφεύραμε την ρομποτική αρμεγή . 

Ένα μηχάνημα που εγγυάται την υψηλή γαλακτοπαραγωγή με πλήρη 

σεβασμό στην καλή διαβίωση των ζώων και του περιβάλλοντος.

Ελεύθερη κίνηση των ζώων (free cow traffic)
Η αγελάδα αποφασίζει πότε θέλει να φάει, να ξαπλώσει, να πιει 

νερό και να αρμεχτεί. Ο επαρκής χώρος στον στάβλο θα δώσει 

στην αγελάδα την ευκαιρία να εκφράσει τη φυσιολογική της 

συμπεριφορά και να βελτιώσει τη διαβίωσή της.

Κλωβός αρμεγής
Άνετος και ανοιχτός με ευθεία είσοδο (I-Flow) που επιτρέπει την 

γρήγορη είσοδο και έξοδο της αγελάδας. Η αγελάδα είναι χαλαρή και 

διατηρεί επαφή με το υπόλοιπο κοπάδι

Υβριδικός βραχίονας αρμεγής
Ο αθόρυβος και ακριβής υβριδικός βραχίονας, συντελεί στον 

απόλυτο σεβασμό από το ρομπότ στην αγελάδα. Ο βραχίονας 

ακολουθεί συνεχώς την αγελάδα εξασφαλίζοντας την ελεύθερη 

κίνηση του ζώου. Η σύνδεση των θηλάστρων είναι γρήγορη και με 

ακρίβεια, είναι ιδανικό για όλους τους τύπους θηλών και μαστών 

σε όλα τα διαφορετικά μεγέθη αγελάδων. Όταν ο βραχίονας 

φτάσει σε θέση αρμεγής καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια χάρη 

στην βελτιστοποίηση της κίνησής του. Το άρμεγμα γίνεται ανά 

Lely Vector
Καλύτερη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών 
και κρεοπαραγωγών βοοειδών χάρη στην 
αυτοματοποίηση

Ακριβή σιτηρέσια και πάντα φρέσκια τροφή
Η συχνή παράθεση τροφής έχει αποδεδειγμένα θετική 

επίδραση στη γενική υγεία του κοπαδιού.

Το Lely Vector φορτώνει με ακρίβεια την ποσότητα τροφής 

για κάθε τροφοδοσία και την διανέμει μόνο εκεί όπου 

χρειάζεται.

Η δαγκάνα υπολογίζει το βάρος και αντιλαμβάνεται σε τι 

βάθος πρέπει να πάρει την σωστή ποσότητα.

 

Μέγιστη ευελιξία
Το Lely Vector είναι κατάλληλο για όλα τα είδη ζωοτροφών 

και στάβλων. 

Μπορείτε να εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική 

διατροφής: να διανέμετε την τροφή αρκετές φορές την 

ημέρα, να την διαφοροποιήσετε ή να την προσαρμόσετε 

σύμφωνα με τις ομάδες των αγελάδων. 

Αποθήκευση για τρεις ημέρες 
Η κουζίνα είναι ένας ανοιχτός χώρος χωρίς εμπόδια, όπου 

μπορείτε να αποθηκεύσετε τους διαφορετικούς τύπους 

ζωοτροφών.

Όταν αποθηκεύεται σε ορθογώνιες στήλες, το ενσίρωμα 

συνεχίζει να είναι φρέσκο για μέρες και υπάρχει αρκετός 

χώρος για αποθήκευση έως και 3 ημέρες.

τεταρτημόριο. Τα θήλαστρα είναι προσαρμοσμένα επάνω 

στον βραχίονα, δεν μπορούν να πέσουν στο πάτωμα 

και να μολυνθούν. Η απολύμανση των θηλάστρων 

μεγιστοποιείται με την χρήση του συστήματος καθαρισμού 

μέσω ατμού (Lely Pura), που εξαλείφει το 99.9% των 

μικροβίων.

Ποιότητα γάλακτος
Ο έλεγχος της ποιότητας του γάλακτος γίνεται άμεσα σε 

κάθε αρμεγή. Η υγεία του μαστού ελέγχεται άμεσα μέσω 

του συστήματος μέτρησης σωματικών κυττάρων MQC-C. 

 

Ευκολία στην χρήση
Το Lely Astronaut A5 είναι κατάλληλο για όλους χάρη στο 

νέο Interface της οθόνης του ρομπότ. Αυτό επιτρέπει να 

εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες του ρομπότ, ακόμη 

και με ελάχιστη εμπειρία στην τεχνολογία. Η διαδικασία 

του πρώτου αρμέγματος είναι πολύ εύκολη, καθώς και η 

διερεύνηση των λειτουργιών και των πληροφοριών.  

Η συντήρηση είναι επίσης πολύ απλή.

Μεγαλύτερα κέρδη
Εξ’ αιτίας του εξατομικευμένου αρμέγματος και ταΐσματος 

η κάθε αγελάδα παρουσιάζει την μέγιστη δυνατότητα 

παραγωγής γάλακτος και κατανάλωσης τροφής 

μειώνοντας το κόστος παραγωγής.

Περισσότερος ελεύθερος χρόνος για εσάς.
Με το Lely Vector, έχετε περισσότερο χρόνο να 

αφιερώσετε σε άλλες, σημαντικές ενέργειες για την 

φάρμα σας, καθώς μειώνετε την επαναλαμβανόμενη 

ρουτίνα ταΐσματος του κοπαδιού κατά μία ή 

περισσότερες φορές την ημέρα. Κατά μέσο όρο, οι 

κτηνοτρόφοι μας, εξοικονομούν περίπου 8 ώρες την 

εβδομάδα και οι κτηνοτρόφοι παχυνόμενων βοοειδών 

πάχυνσης ακόμη περισσότερο.

Χαμηλό κόστος λειτουργίας 
Σε σύγκριση με τα συνηθισμένα συστήματα 

τροφοδοσίας, το Lely Vector είναι εξαιρετικά πιο 

αποδοτικό όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας

Τα κόστη καυσίμου μειώνονται σχεδόν στο μηδέν, επειδή 

το τρακτέρ δεν είναι πλέον απαραίτητο για τον έλεγχο 

του ενσιροδιανομέα. Μπορείτε να εξοικονομήσετε μέχρι 

5.500 λίτρα πετρελαίου ετησίως.

Lely Juno
Ρομπότ προώθησης τροφής: Η αύξηση της 
κατανάλωσης τροφής δεν ήταν ποτέ  
ευκολότερη

Διαθέσιμη τροφή 24 ώρες την ημέρα
Το Lely Juno προωθεί την τροφή 24/7 νύχτα και μέρα, 

χρησιμοποιώντας υπερηχητικό αισθητήρα και μεταλλική 

ταινία καθοδήγησης.

Χάρη στην διαρκώς διαθέσιμη τροφή, οι αγελάδες 

προσελκύονται περισσότερο και αυξάνουν την πρόσληψη 

ξηρής ουσίας.

Αυτό βοηθάει στη σωστή λειτουργία της μεγάλης κοιλίας και 

μειώνει το υπόλειμμα τροφής στο τέλος της ημέρας.

Λιγότερο άγχος 
Ο ανταγωνισμός και η καταπόνηση (stress) στο παχνί 

εμφανίζονται όταν η τροφή είναι περιορισμένη ή όταν 

υπάρχει δύσκολη πρόσβαση σε αυτήν. 

Πάντα επαρκής και νόστιμη τροφή κρατάει το κοπάδι ήρεμο 

και εξαλείφει τον ανταγωνισμό. 

Εξοικονόμηση κόστους
Χρησιμοποιώντας το Lely Juno, μπορείτε να αυξήσετε τη 

συχνότητα προώθησης της τροφής και να μειώσετε το 

κόστος εργασίας και ενέργειας.

Σχεδιασμένο για κάθε τύπο στάβλου 
Το Lely Juno, δουλεύει με ευκολία σε όλους τους τύπους 

παχνιού, καθιστώντας το κατάλληλο για κάθε τύπο 

στάβλου, ακόμα και για στάβλους με στενό διάδρομο 

τροφοδοσίας.

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά 
Το νέο Lely Juno είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή 

ανύψωσης για να αποφύγει τα μικρά εμπόδια και να 

κρατάει την συσκευή καθαρή από λάσπη και κοπριά, έτσι 

ώστε να μην μολυνθεί η τροφή. 

Η δυναμική προώθηση της τροφοδοσίας (dynamic feed 

pushing) επιτρέπει ομοιογενή ανάδευση της τροφής και 

αποφεύγει την υπερθέρμανσή της στο παχνί τις ημέρες 

που έχει πολύ ζέστη.

Λύσεις Lely για την αυτοματοποίηση της φάρμας σας

“Πλέον μπορώ να αφιερώσω 
περισσότερο χρόνο και σε 

άλλες δραστηριότητες στην 
φάρμα.”

“Από τότε που πήραμε τα 
ρομπότ Lely A5, η ζωή μας 

έχει αλλάξει!”

“Οι αγελάδες έρχονται όταν 
ακούσουν τον ήχο, μόλις το 

Juno ξεκινήσει.”


