
Sööda sättimisega 

automatiseerimisega jääb  

teil rohkem aega nendele 

valdkondadele, kus näete võimalusi.

Lely Junot saab kasutada sööda 

sättimiseks kõikides laudatüüpides 

ja sellega saab isegi ühest laudast 

teise liikuda.

Tihedam söötmine annab nii teile kui 

ka teie lehmadele mitmeid eeliseid.

02 0804Kasutage aega 
targalt 

See toimib  
igas laudas

Tervislik 
piimatoodang

Automaatne söödasättija
Lely Juno

www.lely.com

Söömuse suurendamine 
ei ole kunagi nii 
lihtne olnud
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«Tänu sellele, et oleme söötmise 
sagedust kahekordistanud ja ka 

öösiti sööta sättinud, söövad 
lehmad paremini.»

Tihedam söötmine tasub end tõesti ära. See 
soodustab sagedat sööda tarbimist nii päeval 
kui ka öösel ning selle tulemusena suureneb 
karja söömus. Sellel on positiivne mõju loomade 
tervisele, viljakusele, toodangule ja ka teie 
rahakotile.

Suurtes kogustes kiirelt kääriva sööda söömine põhjustab väga 
suurt pH-taseme langust, mis võib põhjustada subkliinilist 
vatsa atsidoosi. Vatsa atsidoos kahjustab vatsa seina. Sööt 
liigub liiga kiiresti läbi vatsa ja toorkiusid kääritavad bakterid 
ei ole madalal pH-tasemel tõhusad. See põhjustab sööda kehva 

Maxime Auffrais
Châteaubriant, Prantsusmaa
«Kaks aastat tagasi kasutasime labaga 
traktorit, et igal hommikul, pärastlõunal 
ja õhtul sööta ette anda. Juno automaatse 
söödasättijaga oleme söötmise sagedust 
kahekordistanud ja meil jääb rohkem aega 
lehmade eest hoolitsemiseks. 
Lehmad söövad paremini, sest see sätib 
sööta ette ka öösiti. Ma arvan, et Juno 
heli meelitab lehmi tihedamini söödalava 
juurde tulema. Meil on vähem sööda 
jääki ja isegi lüpsiroboti külastamine 
on sagenenud.»

kasutamise. Lehmad peaksid 24 tunni jooksul hea ja stabiilse 
pH-taseme säilitamiseks sööma 10–14 korda ning sellega 
kaasneb ka tõhusam sööda kasutamine.
Tänu söötmise sageduse suurendamisele hakkavad lehmad 
tihedamini söödalava juures käima ja uuesti vatsa täitma. 
Sööda sättimise automatiseerimisega suurendate söötmise 
sagedust ning ühtlasi vähendate märkimisväärselt 
tööjõuvajadust ja kütusekulu. 
Lely Juno automaatne söödasättija annab teile päevas rohkem 
vabadust, muudab söötmisprotsessi tõhusamaks ning seeläbi 
ka teie äritegevuse edukamaks.

Nutikas söötmine toimib

Söötmisstrateegia mõjutab märkimisväärselt teie tulemusi
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Sööt on ööpäev läbi saadaval
Kõik lehmad (kaasa arvatud karja 
hierarhias madalamal astmel olevad 
lehmad) saavad söödale ligi ning saavad 
süüa optimaalseks vatsa terviseks, 
kasvuks ja piimatoodanguks vajalikku 
ratsiooni. Sööda regulaarse sättimisega 
on sööt lehmadele alati kättesaadav. 
Söötmine ja sööda sättimine stimuleerib 
lehmi tihedamini söödalaval käima ja 
uuesti vatsa täitma.

Optimaalne söömus
Söötmine on parim viis, kuidas lehmi 
söödalava juurde meelitada. Söödakäruga 
söötes tuleb töömahu ja optimaalse 
söömuse vahel parima tasakaalu 
saavutamiseks sööta ette lükata umbes 
2–3 korda päevas. See tähendab, et peate 
sööta ette lükkama 6–8 korda päevas.

Tööjõu kokkuhoidmine
Üsna sageli ei suudeta sööta nii päeval 
kui ka öösel lehmade ees hoida just 
tööjõu puudumise tõttu. Eeldusel, et 
automaatne söödasättija sätib sööta 
ette kolm korda päevas ning et üks sõit 
kestab kümme minutit, säästate vähemalt 
180 tundi aastas. See teeb aastas enam 
kui ühe töötaja kuupalga. Kui otsustate 
sööta sättida kuus korda päevas, lausa 
kahekordistate seda summat.

Suurem paindlikkus
Sööda sättimise automatiseerimisega 
ei pea te oma muid tegevusi mitu korda 
päevas söötmise pärast katkestama. 
Kasutage oma põllumajanduslikke oskusi 
kõikjal, kus näete selleks võimalusi. 
Näiteks heinamaade haldamisel, karja 
tõuaretamisel või lehmade ratsiooni 
kohandamisel ja karja söödaväärinduse 
optimeerimisel. Need tegevused on palju 
tähtsamad kui sööda sättimine.

«Lehmad tulevad Juno 
käivitamisel piiksu 

peale kohale.»
Jérôme Auffrais, Prantsusmaa
120 piimalehma ja 400 vasikat

Tihedam söötmine 
annab nii teile kui 
ka teie lehmadele 
mitmeid eeliseid
Automaatse söödasättija eelised
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Lüpsiroboti kasutamine sageneb
On tõestatud, et Lely Juno koos lüpsirobotiga 
suurendab roboti külastuste arvu. Külastuste arvu 
kasv tingib suurema piimatoodangu, eriti karja 
hierarhias madalamal astmel olevatele lehmadele. 
Lisaks kasutatakse lüpsirobotit tõhusamalt ja 
lüpsmise ajal tuleb ajada vähem lehmi.

Vähem stressi
Lehmad söövad, lamavad ja jalutavad 
rühmades. Kui sööta on piiratud koguses või 
sellele on raske juurde pääseda, põhjustab 
see söödalaval stressi või agressiivsust. Karja 
hierarhias madalamal astmel olevad lehmad 
saavad süüa alles siis, kui põhirühm puhkama 
läheb. Nad söövad kiiremini ja tihti ka vähem. 
Selle tagajärjel esineb rohkematel loomadel 
probleeme. Kui aga maitsvat sööta on alati 
piisavalt saada, vähendate oluliselt väheste 
söömiskohtadega kaasnevaid probleeme.

Valikuline söömine ja sööda jääk
Sööda tihedam sättimine soodustab suuremat 
söömust ja vähendab sööda jääki. Lehmadel on 
valikuliseks söömiseks vähem võimalusi ja seetõttu 
on söödud ratsioon peaaegu võrdne ettesöödetava 
ratsiooniga. Uut sööta tasub ette anda alles siis, kui 
eelmisest söödast on järel umbes 3–5%. Kui lehmad 
ootavad uut sööta juba siis, kui eelmisest söödast 
on veel 5–10% järel, võib söödasegu kvaliteedi või 
selle maitseomadustega midagi valesti olla. Halva 
kvaliteediga ülejääkidega pole midagi teha ja need 
tuleks ära visata.

Loomade paranenud tervis
50–70% piimalehmade vajalikust energiavajadusest 
tuleb lenduvatest rasvhapetest, mis on 
süsivesikute kääritamise ülejäägid. Toorkiusid 
kääritavad mikroorganismid on madalal pH-
tasemel ebatõhusad. Palju väikseid portsjoneid 
tagab kõrgema ja stabiilsema pH-tasema, mis 
võimaldab lehmadel söödud sööta tõhusamalt 
kasutada. Tihedam sööda sättimine innustab lehmi 
sagedamini sööma ja aitab neil söödast kõige enam 
kasu saada.

Rohkem eeliseid sööda automaatse sättimisega
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Meelerahu
Igapäevastes tegevustes on 
kõige olulisem meelerahu. 
See tähendab seda, et saate 
oma töötajate, masinate 
ja püsiva teenindus- ja 
toepartneri peale kindel olla. 
On hea teada, et teie Lely Juno 
taga on organisatsioon, keda 
saate usaldada.

Kvalifitseeritud tehnikud
Teil on kohalikus Lely Centeris 
täielik juurdepääs Lely 
kvalifitseeritud tehnikutele. 
Nad tagavad õige paigalduse, 
seadistavad soovitud 
marsruute ja pakuvad seadme 
pika ja probleemivaba eluea 
saavutamiseks õiget hooldust.

Lüpsi- ja 
söötmiseksperdid 
teie piirkonnas
Teie piirkonna Lely Center on usaldusväärse piimatööstuse 
automatiseerimisvaldkonna partner. Aastate jooksul on Lely loonud 
laiahaardelise spetsialistide võrgustiku, kes ühendavad oma 
piimatööstuse automatiseerimisega seotud kogemused kohalike 
teadmistega. Nende peamine eesmärk on aidata teil kasutada kõiki 
Lely seadmete pakutavaid eeliseid.

«Oleme saanud hooldustehnikutelt 
väga arusaadavaid seletusi.»
Wim Wijnhout, Madalmaad (200 piimalehma)

Piirkondlikud teadmised 
ja kogemused
Saate kindel olla ka kohaliku Lely 
Centeri Farmihaldus nõustajate 
teadmistele, abile ja toele. Nad 
hoolitsevad selle eest, et Juno aitaks 
kaasa teie farmi tootlikkuse ja 
kasumlikkuse optimeerimisele.

Piimakarjakasvatus on meil veres
Paljud Lely töötajad on ka ise 
põllumajandusliku taustaga. Nad on saanud 
vastava koolituse, nad saavad aru, kuidas 
farmides töö käib ning nende teadmisi 
on kontrollitud. Nende usaldusväärsus ja 
asjatundlikkus võimaldab neil nõustada 
nii uusi kui ka olemasolevaid kliente. Kuna 
kohalikel tehnikutel ja nõustajatel on palju 
kogemust ka teie piirkonnas kasutuses 
olevate muude süsteemidega on nad 
teemaga hästi kursis.

Piimatööstuse 
automatiseerimisvaldkonnas 
kõige kogenum
Lely on piimatööstuse 
automatiseerimisvaldkonnas turuliider. 
Mis puudutab sööda automaatset 
sättimist, siis meil on Junoga üle 
kümne aasta kogemust ja Lely 
Vectori automaatse söödasüsteemiga 
viieaastane kogemus. Kõiki neid teadmisi 
kasutati selle kolmanda põlvkonna Juno 
väljaarendamisel. 



1110 LELY JUNO

Kuidas see töötab?
Lely Juno liigub söödakäigus automaatselt, 
söödalava järgides. Masin sõidab 
maapinnal ja selle alumises osas olev 
pöörlev pind viib edasi koresööta söödalava 
poole. Seadme „kere” moodustab raske 
terasplokk, mis annab söödasättijale sööda 
sättimiseks vajaliku massi.

Madal energiakulu
Söödakäigu seinale või põrandale paigaldatud 
laadimisüksus toimib iga sõidu algus- ja lõpp-
punktina. Juno laadimine on kiire ja lihtne ning selle 
äärmiselt energiatõhus mootor tarbib aastas ainult 
102 kWh. See säästab oluliselt rohkem kütusekulusid 
kui traktor või kopp ja sellel on positiivne mõju 
ka CO2 heitmetele laudas.

Lely Juno

Söömuse suurendamine ei 
ole kunagi nii lihtne olnud

Manuaalne sööda ettelükkamine on 
nüüd minevikku jäänud. Lely Junoga 
suurendate söötmise sagedust  
ja vähendate tööjõu- ja energiakulusid.

Ohutus
Lely Juno liigub kergesti ligipääsetavas 
laudaosas – söödakäigus. Seetõttu on 
ohutus ülimalt tähtis. Ohutuse tagamiseks 
on söödasättija varustatud põrkeanduriga. 
See kindlustab, et söödasättija seiskub 
takistust puudutades viivitamatult.

Sobib igasse laudatüüpi
Kuna Lely Juno on eraldiseisev seade, 
ei pea lauta enamasti selle tarvis ümber 
kohandama ning see sobib kasutamiseks 
peaaegu kõikides lautades. Lely Juno saab 
hõlpsalt hakkama kõikide söödalavadega ja 
seetõttu sobib see igasse laudatüüpi. Isegi 
väikeste söödakäikudega lautadesse.
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Ultraheliandurid
Lely Juno kasutab ultraheliandureid, 
et liikuda marsruuti muutmata teie 
seadistatud kaugusega piki seinu ja 
söödalavasid.

Metallist juhtplaadid
Selleks et laadimisüksuse või vajadusel 
ka teiste lautade juurde sõita, kasutab 
Lely Juno metallist juhtplaatide järgi 
liikumiseks induktsiooniandurit.

Puhastamismarsruut
Juno saab söödakäiku ka puhastada, 
näiteks üks tund enne söötmisaega. 
Puhastamismarsruut algab 
söödakäigust väljaspoolt ja see lükkab 
kogu sööda söödalava suunas.

Töötamine nii päeval 
kui ka öösel 
Sõidab söödalava juurde teie 
seadistatud kaugusega ning eri 
marsuute pidi ööpäev läbi
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Lely 
Control 
Plus
Lely Junot saab juhtida Bluetooth-
ühendusega rakenduse Lely Control Plus 
abil. See tähendab, et saate Lely Junot 
juhtida ühe või mitme nutitelefoniga. 
Marsruuti saab hõlpsalt eelseadistatud 
toimingutega luua ja muuta ning Junot 
saab juhtida nutitelefoni ekraanil 
sõrmega. Juba ainuüksi ühele söödakäigu 
marsruudile saate sisestada mitu sööda 
sättimis korda ja kaugust söödalavast.
Rakendus Lely Control Plus on 
saadaval Google Play või App Store’i 
poes ning sellega saab juhtida ka 
Discovery sõnnikuskreeperit ja Vectori 
söödasüsteemi.

Dünaamiline sättimine
Sööt ei ole kunagi kogu 
söödakäigu pikkuses ühtlaselt 
laiali jaotatud. Tänu nutikale 
tarkvarale ei oma see enam 
tähtsust. Saate igale marsruudile 
määrata minimaalse kauguse 
söödalavast, sättimis sageduse ja 
iga rühma söötmisviisi. 

Nende andmete põhjal otsustab 
tarkvara ise õige veeretakistuse 
ja sööda sättimis tugevuse. Kui 
mõnes kohas on sööta liiga palju, 
parandab Juno automaatselt 
optimaalset kaugust söödalavast. 
See tagab, et Juno sätib sööta 
kogu söödakäigu pikkuses 
ühtlaselt. Igas olukorras.
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Paljud farmid on aastatega kasvanud ja 
hoiavad lehmi rühmiti erinevates lautades. 
Seega on hea teada, et Junot saab kasutada 

kõikide laudatüüpide ja söödalavade 
puhul. Kui aga Juno peab sööta sättima 

mitmetes lautades, saab seda täiendada 
järgnevate valikutega.

Flex-pakett
Flex-pakett sisaldab kõiki funktsioone peale elektriliste uste avamiseks ja 
sulgemiseks mõeldud laudaukse juhtimisfunktsiooni. Funktsioone saab ka 
eraldi tellida või neid pärast paigaldamist juurde lisada.

Kõik funktsioonid on integreeritud Lely Juno Flex-paketti. 
Need funktsioonid paigaldatakse hoolikalt tehases. Paljusid funktsioone 
saab eraldi juurde tellida. Kohalik Lely Center lisab teie soovitud 
funktsioonid Lely Juno paigaldamisel.

Vaalulabatõstja
Tänu vaalulabatõstjale saab Juno väikestest 
takistustest (nagu näiteks põrandasiinid) vaevata 
mööduda. Samuti tagab see kuni 15% kaldel sõites 
vajaliku kliirensi. Kliirens hoiab ääre ka mudast ja 
sõnnikust puhtana, nii et see ei riku sööta.

Vasakule ja paremale sättimine
Tänu kahesuunalisele sättimisele jõuab masin 
rohkem. Kahesuunaline jälgimine võimaldab 
Junol mööda nii parem- kui ka vasakpoolseid 
seinu liikuda.

Laudaukse juhtimisfunktsioon
Laudaukse juhtimisfunktsiooniga saab Juno ühest 
laudast teise sõites ise automaatselt elektrilisi uksi 
avada ja sulgeda.

LED-valgusti
Integreeritud LED-valgusti muudab Juno pimedas 
paremini nähtavaks. See muudab teie hoovi 
ohutumaks kui Juno pimedas ühest laudast 
teise sõidab.

Elektriline põrkeraua kaitse
Elektriline põrkeraua kaitse on põrkerauale 
paigaldatud elektriimpulsiga metallist riba. 
Elektriimpulss ei ole lehmadele ega inimestele 
ohtlik, aga see hoiab lehmad masinast eemal ja ei 
lase seda peatada.

Tehnilised andmed Juno

Läbimõõt (cm) 110

Kõrgus (cm) 110–177

Mass (kg) 620

Vaalulaba(seeliku) kõrgus (cm) 63–67 

Ajam Elektrimootor

Kiirus 12 (m/min)

Akud 12V/55 Ah

Suunakontrolli 
 määramine

Güroskoop ja 
ultraheli

Maksimaalne kallak 15% (8,5 kraadi)

Söödakäigu minimaalne laius 1,25 m + sööda 
mõõtmed

Sõiduaeg ilma laadimiseta 1 tund

Maks. sõidukaugus 1 km

Lubatud töötemperatuur –20 kuni +50 °C

Dünaamiline sättimine Standardne

Vasakule ja paremale sättimine Valikuline

Elektriline põrkeraua kaitse Valikuline

LED-valgusti Valikuline

Ukse juhtimisfunktsioon Valikuline

Vaalulaba tõstmine Valikuline

Vaalulaba kallutamine Valikuline

Looge enda  
Juno
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Lely Junoga saate nutikalt sööta sättida
Sage sööda sättimine nii päeval kui ka öösel suurendab karja kuivsööda 
söömust. See optimeerib vatsa tervist, söödaväärindust ja tootlikkust. 
Sööda sättimise automatiseerimisega muudate oma elu kergemaks, 
tootlikkuse tõhusamaks ja äri edukamaks. 
Lisateavet nutika söötmise kohta leiate aadressilt www.lely.com/feeding

Võite valida helge põllumajanduse.

Võtke ühendust oma kohaliku Lely Centeriga 
ja alustage nutika söötmisega

«Ma eelistan rohkem aega veeta 
lehmade eest hoolitsemisele 

kui sööda sättimisele.»
Maxime Auffrais, Prantsusmaa
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www.lely.com


