
Com a ordenha automática terá mais 

tempo para cuidar das necessidades 

das suas vacas .

Imagine como seria a sua exploração 

no seu potencial máximo.  

O que é importante para si  

e para a sua exploração?

Quer esteja a utilizar um método 

de ordenha convencional quer seja 

automático, existem cinco regras que 

deve ter em mente quando a ideia é 

ter uma ordenha lucrativa.
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Construa 
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lucrativa
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Imagine que tem mais tempo para se focar nas áreas onde 
observa as maiores oportunidades e depois imagine a 
satisfação que terá com o seu trabalho porque o está a fazer 
bem e com mais eficiência.
Talvez a gestão das pastagens seja aquilo que tem interesse 
para si. Ou gosta do lado da criação, desde seleccionar os 
reprodutores e identificar as vacas com o cio até gerir vacas 
secas e partos. 

Para alguns produtores o mais interessante é ajustar as 
rações e optimizar a eficiência de conversão da alimentação 
do seu rebanho. Ou a sua família apreciaria mais atenção? 
Ter a flexibilidade de optimizar a mão‑de‑obra, seja a sua ou 
a da sua equipa, rentabilizando‑a da melhor forma possível e 
acrescentar o máximo de valor é primordial!

Imagine uma forma de exploração que o deixe orgulhoso.

Faça a diferençaFranck Perrodin
Liffré, França
“Antes nós ficávamos no box de ordenha
2x10 tratamentos a partir do final, com duas 
sessões uma pela manhã e outra à noite. Nossos 
horários do dia eram regulados pela ordenha. 
Nós optamos pela ordenha robótica por falta 
de mão de obra, mas também porque o manejo 
tinha se tornado um trabalho físico pesado.”

“ Os robos de ordenha Lely 

verdadeiramente mudaram nossa 

vida. Nós ganhamos em conforto no 

trabalho e em produtividade.”
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Concebido para se adaptar 
às necessidades das vacas  
e dos produtores de leite

O novo marco na ordenha
O Lely Astronaut A5 é o novo marco em ordenha. É uma evolução que incorpora 
tudo o que aprendemos durante os últimos 25 anos desde que inventamos a ordenha 
automatizada. Observamos as vacas e escutamos os clientes. Mantivemos as práticas 
comprovadas mas também redesenhamos completamente cada pequena parte do 
sistema. A combinação de princípios de ordenha automática comprovada e o nosso 
foco na fiabilidade, bem como a facilidade de utilização e a eficiência de custos teve 
como resultado o sistema de ordenha mais amigo das vacas e do produtor.

O novo marco no conforto das vacas
Está comprovado que as vacas prosperam e têm um bom 
desempenho no nosso sistema de tráfego livre. Graças ao 
conceito de I‑flow e ao box espaçoso, as vacas sentem‑se 
confortáveis. Melhoramos o conforto com o braço híbrido. 
É mais silencioso, mais rápido e mais decisivo. Isto aumenta 
o número de visitas e o desempenho do robô e, logo, a 
capacidade do robô.

• Atraente para as vacas: I‑flow com espaçoso box para 
as vacas

• Conforto das vacas com movimentos dos braços decisivos, 
precisos e silenciosos 

• Saúde do úbere: ordenha adaptada ao nível dos quartos

O novo marco na facilidade de utilização
A interface de utilizador redesenhada, intuitiva torna a ordenha 
automática fácil de compreender para todos. Mostra todas as 
informações relevantes numa vista geral bem desenhada e 
oferece um acesso livre a funções importantes. Ordenhar uma 
vaca pela primeira vez, nunca foi tão fácil. Quando desenharam 
o A5, os nossos engenheiros estiveram sempre cientes de que a 
usabilidade, acessibilidade e manutenção do sistema teriam de 
ser do mais elevado nível.

• Fácil de operar: interface do utilizador intuitiva, 
fácil de aprender

• Fácil de manter: excelente acessibilidade a todas as 
áreas de manutenção

• Fácil de fazer: primeira ordenha de vacas novas

O novo marco no que respeita a retorno sobre 
o investimento
Redesenhamos todo o sistema para obter um custo 
significativamente inferior por quilo de leite produzido. 
O resultado é um novo braço híbrido. Com a potência do ar 
mas sem qualquer consumo de ar. Com um número limitado de 
movimentos elétricos rápidos e decisivos, produzimos o braço 
mais eficiente em termos energéticos do mercado. Investimos 
em manutenção e em componentes de alta qualidade.

• Consumo de energia reduzido; um consumo de energia 
significativamente menor no braço híbrido

• Custos de manutenção reduzidos: concebido para uma 
manutenção rápida e fácil utilizando peças de alta qualidade

• Desempenho melhorado: fixação rápida e segura com 
maior alcance

O novo marco na fiabilidade
Quanto mais puder confiar no Astronaut, melhor poderá 
aproveitar as horas poupadas e a flexibilidade. Para ser 
extraordinário em termos de fiabilidade e tempo de atividade, 
eliminamos componentes críticos e prolongamos a vida útil de 
outros. O programa de testes a nível mundial foi o mais rigoroso 
de sempre para ordenha automatizada para uma operação sem 
falhas em qualquer circunstância. Este Astronaut foi construído 
para proporcionar paz de espírito.

• A mais elevada fiabilidade: construído para durar, 
profundamente testado

• Tempo de atividade máximo: operação sem falhas, 
tempo de serviço reduzido

• Desempenho comprovado: um sistema ‘pensado’ com o 
apoio de peritos
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A ordenha automática dá aos produtores o controle ao custo da ordenha. É um custo fixo ‑ não 
existem variáveis, tais como a mão‑de‑obra ou tempos de inatividade. É previsível e isto é crucial 
para controlar os custos e para um bom planeamento financeiro.

As cinco regras para 
uma ordenha lucrativa

O motivo da 
excelência dos 
utilizadores 
do Astronaut

2 Tratar as vacas de 
forma consistente

As vacas não gostam de mudança. 
A rotina e a previsibilidade são cruciais 
para uma ordenha consistente. 

• Permita que cada vaca 
desenvolva uma rotina e 
ritmo consistentes

• Ofereça um tratamento 
consistente em cada ordenha 

• As vacas beneficiam de 
intervalos de ordenha 
baseados na lactação

3 Abordar as vacas 
individualmente

Cada vaca e cada um dos seus tetos 
é único e, por isso, precisa de ser 
tratado individualmente.

• Proteção da saúde do úbere 
com ordenha adaptada a 
cada quarto 

• A tecnologia de sensor 
avançada activa pulsação 
baseada no quarto 

• Adapta automaticamente 
a ordenha e a alimentação 
às necessidades individuais 
da vaca

4 Optimize a saúde  
das suas vacas

O desempenho das vacas é optimizado 
quando as vacas estão saudáveis e os 
requisitos de saúde estão satisfeitos.

• Uma ordenha higiênica 
com limpeza por escovas 
e limpeza a vapor Pura

• Os relatórios em tempo real 
mostram apenas as vacas 
que necessitam de atenção

• Tratamentos no tempo certo 
graças a uma combinação 
inteligente de dados do leite e 
da vaca

5 Manuseie o leite  
com cuidado

O leite é um bem valioso mas perecível e 
precisa de ser manuseado com cuidado 
para manter a sua qualidade.

• Evite perdas de leite durante 
a ordenha

• Sistemas avançados de 
controle da qualidade do leite 
MQC e MQC‑C 

• Salvaguarde a qualidade 
do leite através de um 
tratamento cuidadoso 
do leite

1 Oferece às vacas 
liberdade e escolha

Oferece às vacas um ambiente sem 
stress, com paz e tranquilidade 
que lhes permite expressar o seu 
comportamento natural.

• O Tráfego livre deixa a vaca 
seguir o seu próprio ritmo

• O comportamento mais 
natural torna mais fácil 
detectar sinais das vacas

• O I‑flow e o box espaçoso 
tornam a ordenha atrativa 
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É bem sabido que, em média, 20% do rebanho 
exige 80% da mão‑de‑obra disponível. Tendo 
isto em mente, desenhar o seu estábulo para 
maximizar o encaminhamento, a separação 
e o tratamento é essencial para beneficiar a 
força de trabalho e o rebanho. Criando um 
fluxo de trabalho lógico em torno do Astronaut, 
o robô de ordenha oferece‑lhe mais do que 
apenas ordenha.

Deixar ir compensa
Num ambiente sem stress e calmo, as vacas têm um 
comportamento mais natural. Isto facilita detectar de forma 
precisa todos os tipos de desvios, tais como problemas de 
fertilidade e de saúde e problemas nos cascos.

Apenas o trabalho necessário no rebanho
Quanto mais tempo estiver longe do rebanho quanto mais 
relaxado estará o seu rebanho. Trate as suas vacas nas áreas 
de separação. Utilize os registos de saúde, as ferramentas das 
vacas e as portas de separação para que as vacas estejam à 
sua espera em áreas definidas.

Rotinas para ordenha robotizada
É possível gerir um rebanho com não mais de nove abordagens 
por vaca por lactação. Os nossos fluxos de trabalho, 
especialmente desenvolvidos para a ordenha robotizada, 
oferecem‑lhe a si e aos seus empregados as ferramentas 
necessárias para conseguir isso da forma mais inteligente 
possível. Uma boa configuração do estábulo e rotinas e 
disciplinas bem concebidas podem fazer uma grande diferença 
em termos de eficiência de mão‑de‑obra.

Trabalhe de modo mais inteligente 
com a rotina comprovada

Ordenhar e detectar

Estimule o comportamento natural do seu 

rebanho oferecendo um ambiente calmo. 

Isto também melhora a detecção antecipada 

de vacas que precisam de atenção.

Agir

Vaca

Tráfego 
livre

Agricultor

 Toques

EspaçoAlimentação
ÁguaLuz

Ar
Descanso Deixe ir!

Faz 
a diferença!

SecagemTratamento de cascos 1

PartoRecém paridas

Primeira ordenha

Reprodução 1

Reprodução 2

Diagnóstico de gestação

Tratamento de cascos 2

Vacinação

Limpar cubículos e camas

Limpar as calhas de água

Recolher as vacas

Rotinas diárias

Atividades
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Criado a pensar 
na vaca
Optamos por não automatizar apenas as ações 
de ordenha em si; em vez disso, construímos 
um conceito a pensar na vaca para garantir 
que as vacas gostem de ser ordenhadas com 
um sistema pouco invasivo. O nosso conceito 
verdadeiramente único do braço robô, assim 
como o conceito I‑flow para fácil entrada e saída 
da box, são alguns dos exemplos contemplados 
por esta estratégia.

Design amigo da vaca
O sistema de I‑flow do Lely Astronaut oferece uma forma 
natural de ordenha, com um desenho amigo das vacas. As 
vacas podem entrar no Astronaut de forma fácil, bastando 
andar em frente. O sistema optimiza o conforto. Nada “aperta” 
ou impede a vaca e nada a empurra. A vaca fica em pé de 
forma confortável e natural. A vaca é tratada e manuseada 
como gostaria de ser tratada.

Perto do rebanho
O desenho aberto da box da vaca significa que a vaca 
fica perto do resto do rebanho. Isto melhora o processo de 
ordenha e, devido a uma taxa de passagem mais rápida, 
aumenta a capacidade do robô. Significa igualmente que a vaca 
pode visitar o robô com mais frequência ‑ sendo ordenhada 
mais do que duas vezes por dia. Isto oferece vantagens para o 
úbere e para a vaca bem como uma maior produção de leite.

Adapta‑se a todos os tetos
O braço de grande alcance garante uma ligação suave a quase 
todas as raças de vacas com tetos posicionados de formas 
estranhas. O sistema calibra a posição do braço para cada 
vaca na sua primeira ordenha, de forma muito fácil. A forma 
do úbere que muda durante a lactação da vaca não constitui 
um problema para o robô. 

Tráfego livre
Com o tráfego livre, a vaca decide quando come, quando bebe, quando 
descansa ou quando é ordenhada. Isto aumenta o seu bem‑estar. Cuidando 
das nossas vacas e oferecendo‑lhes um conforto extra, aumentamos a sua 
vida útil de produção leiteira. Um espaço suficiente no estábulo também 
permite à vaca desenvolver o seu comportamento natural, aumentando 
o seu bem‑estar geral.

+4%
Capacidade 
com I - flow
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Ordenhar de acordo com a fase de lactação
Diferentes lactações e fases de lactação exigem uma 

abordagem diferente. É por isso que cada ordenha se 

baseia nos dados históricos de cada vaca, memorizados no 

sistema de gestão T4C. Desta forma, o sistema determina 

automaticamente o intervalo de ordenha e calcula a ração 

a ser dada. 

Posição do úbere e dos tetos
Para aumentar o desempenho do robô, a posição do úbere e 

dos tetos é memorizada após cada ordenha. Juntamente com 

a câmara 3D para posicionamento preciso das vacas, as escovas 

conseguem encontrar os tetos sem a necessidade de percorrer 

o úbere. Quando as vacas são ordenhadas pela primeira vez, o 

braço do robô tem de ser posicionado. Isto é mais fácil do que 

alguma vez antes graças à primeira ordenha fácil.

Higiene optimizada
Para uma higiene e estímulos ideais, as escovas limpam os tetos 

e a parte de baixo do úbere. A limpeza táctil dos tetos com 

escovas oferece o melhor estímulo para a resposta de saída do 

leite. Após cada ordenha, as escovas são desinfetadas.

Fixação consistente
Uma fixação rápida, consistente e precisa é mais relaxante para 

a vaca. É por isso que um robô é mais adequado para ordenha 

do que um humano. Um sistema de laser de três camadas 

fornece a informação mais precisa da posição dos tetos, 

independentemente da luz ou do fundo. O quarto mais lento a 

deixar sair leite é ligado em primeiro lugar.

Minimizar perdas de leite
Em cada teto existe uma pequena quantidade de leite de baixa 

qualidade, que é removido durante a pré‑ordenha. A velocidade 

na qual a vaca liberta este leite difere, mesmo a nível de quarto, 

então o Astronaut separa sempre apenas 9 ml de pré‑leite por 

quarto. Isto evita o desperdício de leite bom, comercializável.

Ordenha saudável
Para aumentar a saúde do úbere, é importante manter o nível 

de vácuo na extremidade do teto tão estável como possível. 

O Astronaut está assim equipado com dois circuitos de vácuo 

separados e um tampão de vácuo no braço. Isto garante um 

vácuo constante na extremidade do teto. 

A arte da ordenha

A ordenha de vacas ‑ originalmente baseado no 
mecanismo de sucção do bezerro ‑ é um processo 
equilibrado que tem em conta um elevado 
número de características individuais das vacas. 
O robô de ordenha tornou‑se a ferramenta ideal 
para ordenhar uma vaca de acordo com as suas 
necessidades específicas individuais. Com base 
em mais de 26 anos de experiência e dados de 
milhões de vacas, o Lely Astronaut evoluiu para 
se tornar a forma de ordenha mais consistente 
e adaptada.

Medição perto do úbere
 O leite é analisado pelo sistema MQC em linha quanto a fluxo, 

cor, temperatura, nível de lactose, proporção de gordura/

proteína e condutividade. Medir o mais perto possível do úbere 

é a chave para uma recolha precisa de dados. 

Monitorização por quarto
Para ajustar o processo de ordenha, garantir a qualidade do 

leite e detectar desvios, o leite é continuamente monitorizado 

por quarto. A pulsação, por exemplo, é ajustada por quarto com 

base no fluxo de leite. Quando o fluxo de leite de um quarto cai 

abaixo de um determinado nível, a teteira é removida.

Seguro e eficiente
Se uma vaca perturbada chutar uma teteira, a linha de leite 

é automaticamente fechada e a teteira volta a ser recolhida. 

A teteira nunca chega a tocar no chão. A teteira que foi chutada 

será novamente reconectada enquanto os restantes quartos 

continuam a ser ordenhados.

Cuidado do úbere
Após remoção da teteira, os tetos são pulverizados com um 

produto de tratamento. Durante a extracção, é recolhida uma 

amostra de leite para contagem de células somáticas através 

do MQCC opcional. Antes de ser ordenhada a vaca seguinte, as 

tetinas são muito bem lavadas com água. O sistema de limpeza 

a vapor opcional Pura mata as bactérias na tetina.

O mais curto 
em tempo de 
ordenha!
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Amigo das vacas
O braço híbrido do Astronaut A5 cria um ambiente silencioso 
e relaxado para ordenha das vacas. O seu funcionamento 
silencioso, movimentos precisos e engate rápido dão poucos 
motivos às vacas para andarem nervosas. O grande alcance do 
braço torna fácil ordenhar vacas de tamanhos diferentes com 
muito espaço em torno delas. 

Ecológico
O princípio do braço do Astronaut baseia‑se em poucos 
movimentos. Depois de uma passagem sob a vaca, já não há 
muito mais movimentos até o braço se recolher após a ordenha. 
Com o novo braço híbrido estes movimentos são acionados 
elétricamente, sem a utilização de ar, o que significa um elevado 
ganho em eficiência energética.

Rápido e fiável
O braço é provavelmente a parte mais importante do robô. 
Está envolvido em quase todos os passos do processo de 
ordenha. Tem de fazer o seu trabalho rapidamente e de forma 
precisa sem perturbar a vaca e deve, por isso, ser 100% fiável. 
O braço do A5 satisfaz os mais elevados requisitos em termos 
de fiabilidade.

É por isso que o braço está 
sempre próximo do úbere 
durante todo o processo 
de ordenha. 

O leite é a mais importante fonte de dados para 
ordenha feita à medida e para lhe oferecer 
informações relativamente à qualidade do leite, 
saúde da vaca e saúde do úbere. Para oferecer 
dados valiosos e precisos, os sensores em linha 
estão o mais próximos possível do úbere. Uma 
prioridade máxima do processo de ordenha é 
salvaguardar a capacidade e higiene em todas 
as circunstâncias. 

Grande alcance do braço ‑ adapta‑se a todas 
as vacas
O desenho e a forma do braço híbrido permite que o Astronaut 
ordenhe todos os tipos de tetos em todos os tipos de úberes em 
todos os tamanhos diferentes de vacas. O braço redesenhado 
e os pontos articulados garantem uma posição vertical ideal 
para as teteiras numa grande área. Isto é crucial para uma 
fixação rápida e precisa. 

O equilíbrio perfeito poupa energia
A tecnologia híbrida do braço poupa muita energia. Uma vez 
que o peso do braço é transferido para um grande cilindro 
pneumático, as unidades elétricas necessitam de muito pouca 
energia para mover o braço. Um sistema pensado garante este 
movimento fácil para todas as posições do braço.

Segurança primeiro
As vacas quando estão nervosas tem um coice poderoso. 
O braço do Astronaut sabe lidar com esta situação. A energia 
de um coice é absorvida por um sistema de suspensões no 
braço que tem duas molas de gás. Este sistema permite que o 
braço se mova, salvaguardando a vaca e poupando todos os 
componentes elétricos. O braço irá sempre regressar à posição 
de ordenha por ele próprio.Braço híbrido

Exatamente onde 
tem de estar!

Reduzida 
utilização 
de energia
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Fácil de usar
Formas fáceis de controlar um robô de ordenha aumentam a sua satisfação e a 
dos seus colaboradores durante o trabalho e desbloqueiam o potencial do sistema, 
mesmo com experiência mínima. Com uma interface do operador fácil de utilizar 
e intuitiva, descobrirá que é extraordinariamente fácil usar as funções, definições, 
informações e relatórios. A nossa proximidade dos utilizadores e a partilha das suas 
experiências definiram o sucesso do painel de controle e do sistema de gestão do T4C.

Facilmente acessível

Um rápido olhar durante 
a ordenha
Basta um rápido olhar para ver qual a 
vaca que está a ser ordenhada e qual 
é o seu estado. Pode ver como todos os 
quartos estão a desempenhar e para 
onde, por exemplo, a vaca e o leite vão 
depois da ordenha. Basta apenas um 
toque para controlar as funções, tais 
como orientar ou alterar o destino 
do leite.

O Astronaut A5 foi concebido para oferecer um acesso fácil a 
todas as peças. Isto reduz o tempo passado com a manutenção 
e aumenta o tempo de atividade.

O novo desenho fácil de utilizar da unidade central oferece 
mais espaço, reduz o tempo de manutenção e torna mais fácil 
posicionar os recipientes.

Funções convenientes
Fazer a manutenção do seu sistema é 
uma das nossas tarefas diárias. Com a 
tela de manutenção fácil de utilizar terá 
todas as funções necessárias disponíveis. 
Bastar apertar um botão e por o braço 
na posição de serviço e apertar outro 
botão quando tiver terminado e estiver 
pronto a recomeçar a ordenha.

Primeira ordenha fácil
Ordenhar uma vaca nova nunca foi 
tão fácil. Com todas as funções num 
único visor tudo o que é preciso fazer 
é posicionar o braço perto do úbere. 
Quando este detecta os tetos dianteiros 
basta apertar o botão de ligar. Utilize o 
botão de alimentação para concentrados 
extra para que a vaca se sinta 
confortável, quando necessário.

9.1 Pontuação média de 
facilidade de utilização
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Em três passos ao nível da vaca

Lely T4C: desenhado para si

Quando tem uma boa vista geral do seu 
rebanho e as suas vacas são saudáveis e tudo 
está a correr bem, tem paz de espírito. Isto 
é exatamente do que se trata o sistema de 
gestão do Lely T4C. Mostra‑lhe, onde quer que 
esteja, como a sua exploração está a funcionar. 
Separa as vacas que precisam da sua atenção 
e oferece‑lhe relatórios e tarefas claras. Ajuda 
a estruturar o trabalho e oferece‑lhe, em três 
cliques, informações desde o rebanho completo 
a uma vaca que precisa da sua atenção. 
O T4C dá‑lhe o lugar do condutor.

T4C: desenhado para automação
Este sistema de gestão é único na sua configuração porque tem 
origem na ordenha automática. Foi desenhado para combinar 
dados de equipamentos diferentes e oferecer‑lhe informações 
úteis. Permite‑lhe controlar o equipamento ligado e ajustar as 
configurações. O T4C consegue também ligar e trocar dados 
com outros sistemas o que torna a vida mais fácil.

Abordagem holística da exploração
Os relatórios sobre a alimentação são provavelmente o melhor 
exemplo da força do sistema T4C. Os dados do sistema de 
alimentação Vector combinam‑se com as informações do 
Astronaut e identificadores inteligentes. O resultado é fornecido 
em KPIs claros sobre eficiência e consumo de alimentos o que o 
ajuda a tomar decisões mais precisas sobre as rações.

O foco nas vacas que 
precisam de atenção, 
tem origem na 
ordenha automática

Verifique o seu painel Se for necessário, descubra 
cada detalhe sobre a vaca 
no cartão da vaca

Vá para relatório e saiba mais 
sobre a excepções que tem 
de gerir
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O seu painel
Cada agricultor tem uma abordagem diferente à gestão do seu 
negócio. Escolhendo os seus Indicadores de Desempenho Chave 
(KPIs) mais importantes cria o seu próprio painel. A tela clara dos 
KPIs permite‑lhe ver rapidamente se tudo está a trabalhar bem ou 
se é necessária ação. 

Relatório de saúde
Esta é provavelmente a ferramenta mais valiosa no T4C. Este 
relatório avançado é muito preciso e mostra apenas as vacas que 
precisam de atenção. O relatório de saúde analisa e combina dados 
de todos os sensores e dá‑lhe uma pontuação de saúde, baseada em 
seis parâmetros diferentes. 

Pronto para tratamento
Faça com que as vacas que precisa de tratar estejam à sua espera 
no momento certo. Há muitas formas com que o T4C o pode ajudar 
aqui. Com o encaminhamento automático pode associar tarefas e 
relatórios a diferentes áreas de separação. As vacas são orientadas 
automaticamente, após ordenha, até a área seleccionada. 

Definir os tempos de pastagem
Determine quando as suas vacas podem sair, dependendo dos 
tempos de ordenha. O T4C oferece definições fáceis de alterar para 
executar a sua estratégia de pastagem com a utilização da portão 
de selecção do Grazeway.

Controlar todo o equipamento
O T4C é a interface entre si, as suas vacas e todo o equipamento 
ligado no estábulo. 

Ligue todo o equipamento
A automatização oferece muitas oportunidades quando combina 
dados gerados de todos os sistemas diferentes na sua exploração. 
Pense na troca de dados entre o sistema de alimentação Lely Vector 
e o Astronaut. Por fim tem o efeito direto da ração alimentada às 
suas vacas. Até mesmo ligar a bases de dados externas é possível. 

Vigilância cuidadosa após o parto
As vacas que acabaram de parir precisam de muito cuidado 
para garantir que a sua lactação começa da melhor maneira. 
Em conjunto com o identificador Lely Qwes certo, o T4C observa 
desvios rapidamente e envia‑lhe uma “notificação de problema” de 
forma a implementar uma ação imediata.

Aumentar o desempenho do robô
Veja como pode optimizar o desempenho do robô com uma 
boa vista geral dos KPIs do robô. Vai ajudá‑lo a procurar as 
possibilidades de analisar e optimizar o processo de ordenha, como 
o tempo de box, o tempo livre e a velocidade de ordenha.

As ferramentas 
do T4C que tornam 
a vida mais fácil

Da estratégia à prática
Deveria passar a maior parte do seu tempo com as vacas que precisam da sua 
atenção. É por isso que a gestão da exploração não está confinada a um escritório. O 
Lely T4C oferece duas interfaces para fazer um trabalho estratégico e um trabalho 
prático. A versão de escritório do T4C oferece o conforto de uma perspectiva 
perfeita numa tela de grandes dimensões para análises, parâmetros e tomada de 
decisões estratégicas. A versão T4C InHerd móvel apresenta‑lhe uma vista geral de 

tudo‑aquilo‑que‑precisa‑de‑saber, proporcionando‑lhe as ferramentas que precisa 
para inspecionar, agir e melhorar. Em qualquer lugar, em qualquer altura.

Os nossos 
sensores geram 
dados, o T4C 
oferece pontos 
de vista
O sistema, com a sua tecnologia de sensores, observa, 
escuta, cheira e testa de forma muito precisa e consegue 
gerir muito mais dados do que os humanos alguma vez 
conseguiram. Os dados analisados são‑lhe oferecidos 
como informação valiosa, realçando as vacas que 
realmente precisam da sua atenção. Isto permite‑lhe 
trabalhar de forma eficiente sem perturbar o rebanho. 
O resultado é uma maior produção de leite por hora de 
mão de obra.

‑ Vista geral

‑ Tarefas diárias

‑  Opções de gestão

‑ Dados do leite

‑ Desempenho do robô

‑ Encaminhamento

Encaminhamento, 

desempenho 

do robô, análise 

e definições

definições automáticas

vacas que 

precisam de 

atenção

‑ Ruminação

‑ Atividade

‑ Localização
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Construa o seu próprio Astronaut
Você sabe o que é melhor para a sua 
exploração. Combine este conhecimento com 
a nossa experiência em ordenha automática. 
Faça a sua escolha e construa o seu próprio 
Lely Astronaut específico para alcançar 
os seus objetivos.

Deixe‑nos ajudá‑lo com soluções inovadoras para satisfazer 
as suas necessidades atuais e futuras. Os seus objetivos 
são também os nossos e queremos ajudá‑lo a descobrir as 
soluções com melhor valor acrescentado. O relacionamento 
a longo prazo com os nossos agricultores baseia‑se na 
confiança. Estamos ansiosos por saber o que motiva os 
nossos clientes e o que consideram o mais importante. Só 
assim conseguiremos apresentar‑lhes soluções feitas à 
medida unicamente desenhadas para a sua exploração. Uma 
agricultura inteligente é sua por opção.

Onde é que vê 
oportunidades?

Quer oferecer às vacas a ração ideal?

Opção de alimentação

Quer ver as vacas no pasto?

Opção de pastoreio

Preocupa‑se com os pés e pernas das vacas?

Opção de saúde do casco

Tem a saúde da vaca sob controlo?

Opção de saúde da vaca
Preocupa‑se com os úberes das vacas?

Opção de úbere

Adicione precisão à reprodução de vacas

Quer saber qual o momento ideal para inseminação?

Opção de reprodução
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Foco na 
eficiência da 
alimentação
Opção de alimentação  
A alimentação é um dos principais custos de 
uma exploração leiteira. Por isso é importante 
alimentar cada vaca de acordo com as suas 
necessidades atuais para optimizar a eficiência 
de alimentação. Possibilidade de alimentar 
rações mais avançadas, mesmo em conjunto 
com alimentos líquidos.

Principais vantagens da opção de alimentação:
• Alimentação adaptada às necessidades das vacas
• Eficiência da alimentação melhorada
• Vacas mais saudáveis
• Custos de alimentação reduzidos
• Menos mão de obra necessária para alimentação 

e verificação 

A opção de alimentação inclui:
• Software de alimentação dinâmica 
• Segundo dispensador de alimento 
• Dispensador de alimentos líquidos Titania
• Sensor de presença de alimento

Em controle  
da saúde  
do úbere
Opção de controlo do úbere 
Um leite de boa qualidade vem de um úbere 
saudável. Obtenha uma imagem clara da 
saúde do úbere e compreenda quando deve 
tomar medidas. Elimine as bactérias e evite 
contaminação cruzada antes de cada ordenha. 
Tenha a saúde do úbere sob controle. Melhore‑a 
e reduza os seus custos.

Mais vantagens da opção de controlo do úbere:
• Melhor saúde do úbere 
• Melhor qualidade do leite
• Produção de leite mais eficiente
• Custos de tratamento reduzidos

A opção de controlo do úbere inclui:
• Contagem de células somáticas MQC‑C e verificação de 

temperatura por quarto 
• Limpeza a vapor Lely Pura após cada ordenha

Adicione 
precisão  
à reprodução
Opção de reprodução  
Para ter o controle da sua exploração você 
confia na reprodução. Ganhe mais um par 
de olhos para ajudar as suas vacas a ficarem 
gestantes. Adicione precisão à reprodução 
e conseguirá ver as vacas que estão com o 
cio e inseminá‑las no momento ideal. Isto 
irá impulsionar a sua taxa de concepção e 
poupar‑lhe tempo.

Principais vantagens da opção de reprodução:
• Maior taxa de concepção
• Mais inseminações de sucesso
• Economia em mão‑de‑obra e sémen
• Intervalo entre partos reduzido

A opção de reprodução inclui:
• Identificadores de longa distância
• Piso de pesagem Gravitor
• Portão de separação
• Módulo de reprodução T4C
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Conheça as suas 
vacas
Opção de saúde da vaca  
Cuida do seu bem mais valioso: as suas vacas. 
Vacas saudáveis poupam custos, tempo e 
aumentam a produção de leite. Obtenha mais 
controle sobre a saúde das vacas e tome as 
decisões certas com sensores avançados e 
informação fácil de utilizar. Isto irá ajudar 
a garantir os seus lucros.

Mais vantagens da opção de saúde da vaca:
• Rotinas mais eficientes
• Melhor saúde da vaca e produção de leite
• Custos de veterinário reduzidos
• Mão‑de‑obra reduzida

A opção de saúde da vaca inclui:
• Sistema de monitorização de ruminação a longa distância
• Coleiras e pesos
• Medição e análise de gordura, proteína e lactose

 
Melhorar a saúde 
do úbere
Opção de saúde dos cascos  
Uma boa saúde dos cascos é importante para o 
bem‑estar das vacas e das explorações leiteiras. 
Para se poder mover livremente, a vaca tem de ter 
cascos saudáveis. Com cascos saudáveis a vaca 
pode fazer o que gosta no estábulo ou no pasto: 
descansar, alimentar‑se, beber ou visitar o robô 
de ordenha. Com a abordagem à saúde dos cascos 
do Lely Meteor, a saúde dos cascos melhora de 
forma sustentável, amiga dos animais e segura.
Mais vantagens da opção de saúde dos cascos:
• Mobilidade da vaca melhorada
• Custos de veterinário reduzidos
• Sem tempo extra no robô
• Melhor saúde da vaca e produção de leite

A opção de saúde dos cascos inclui:
• Pulverizador automático Lely Meteor
• Pulverizador móvel Lely Meteor
• Aconselhamento do Farm Management Support
• Produtos de cuidado Lely Consumables

Apoie a  
sua estratégia  
de pastoreio
Opção de pastoreio  
O pastoreio é a forma mais natural de 
alimentar as vacas. O pastoreio tem um 
impacto positivo na saúde e bem estar das 
vacas. Tenha vacas saudáveis e felizes no pasto 
enquanto controla totalmente a produção 
leiteira do seu rebanho. O pastoreio é cada vez 
mais uma expectativa da sociedade que espera 
ver vacas nos campos.

Mais vantagens da opção de pastoreio:
• Não é necessário recolher as vacas
• Sem tempo perdido à espera na área de recolha
•  Mais tempo para as vacas comerem, descansarem e serem 

ordenhadas

A opção de pastoreio inclui:
• Box de selecção Grazeway ISO*
• Box de regresso Grazeway R para reconhecimento ISO
• Aconselhamento do Farm Management Support
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O Lely Center

O seu parceiro  
de hoje e de amanhã
O Lely Center na sua área é o seu parceiro local na automação da exploração leiteira e alimentação. 
Ao longo de muitos anos, a Lely construiu uma rede abrangente de especialistas combinando a 
sua experiência em automatização de ordenha com conhecimento local. O seu principal objetivo é 
ajudá‑lo a receber todas as vantagens que o seu equipamento Lely tem para oferecer.

Serviço e assistência feitos à medida 
Cada Lely Center oferece serviço e assistência de acordo com as 
ambições específicas e requisitos de negócios dos seus clientes. 
Os Life Cycle Services da Lely são personalizados e cumprem 
estes requisitos. Para os nossos clientes isto significa paz de 
espírito porque a continuidade é assegurada. Podem desfrutar 
de um desempenho optimizado do equipamento e os seus 
custos são transparentes.

Para além da vida útil do equipamento
Os Life Cycle Services da Lely é um conceito de soluções 
integrado de produtos e serviços que satisfazem as 
necessidades dos agricultores durante e para além da 
vida útil do equipamento. Para cumprir esta promessa, o 
conceito consiste de diversos serviços que são ou vendidos 
individualmente, ou preferencialmente, como combinação de 
módulos de serviços.

Technical Service Support 24/7 ‑ assistência 
para total paz de espírito
Com a sua formação especializada e experiência no campo, 
os técnicos certificados da Lely falam a linguagem do setor. 
Todos os técnicos trabalham na sua própria região e têm 
um bom entendimento da história da exploração, detalhes 
da exploração e equipamento a ser utilizado. Podem por 
isso, tomar as decisões certas e resolver quaisquer causas 
possíveis rapidamente. 

Farm Management Support ‑ para optimizar 
a sua exploração, à sua escolha
O Farm Management Support tem um objetivo chave: 
optimizar o conceito de estábulo da Lely na sua exploração, 
à sua escolha. Recebe orientação antes, durante a após 
a instalação do seu novo equipamento. Logo que esteja 
instalado e a funcionar, ajudamo‑lo a optimizar a gestão da 
sua exploração. 

No acordo de serviço da Lely, estão incluídos quatro níveis de 
Farm Management Support. Desde uma abordagem reativa 
online até uma formação proativa e intensa na exploração. 
Durante o primeiro ano de utilização, o nível de serviço 3 é 
o padrão para cada agricultor. Depois do primeiro ano pode 
seleccionar outro nível de acordo de serviço para se adaptar às 
necessidades da sua exploração.

Lely Consumables para as necessidades do 
dia‑a‑dia e uma operação simples e lucrativa 
A Lely oferece uma vasta gama de produtos consumíveis 
e peças de desgaste de primeira classe, especificamente 
desenhados para o Lely Astronaut. Em combinação com o 
nosso serviço técnico e o Farm Management Support, irão 
assegurar uma operação suave e lucrativa da exploração 
aumentando o bem‑estar animal, a qualidade do leite e 
melhorando a vida útil do seu equipamento Lely.

Oferecemos quatro níveis distintos 
de cobertura de assistência técnica:
1. Manutenção preventiva
2. Reparação e manutenção preventiva
3. Cobertura total
4. Cobertura extendida
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O seu Consultor de gestão de rebanho irá, juntamente consigo, 
seguir passos e ações pré‑definidos, antes, durante a após 
a configuração inicial durante um período de seis meses. 
Durante este período, são definidos seis momentos de contato 
para debater uma variedade de tópicos desde rotinas (diárias), 
o programa de gestão do T4C, In herd, preparar as vacas ao 
Tráfego livre e alimentação. Após cada visita de contato, é 
partilhado um relatório digital com cartões de conhecimento 
correspondentes. Isto permite‑lhe percorrer pontos de ação e 
conhecimento ao seu próprio ritmo.

Gestão
Começamos com a introdução do Farm Management Support. 
O que podemos esperar uns dos outros nos próximos seis 
meses. Falamos sobre os seus objetivos pessoais e para 
a exploração. Abrangemos tópicos incluindo saúde das 
vacas, alimentação e rotinas (diárias) na sua exploração 
e apresentamos‑lhe o Tráfego livre, alimentação PMR e as 
rotinas diárias em conjunto com a ordenha automatizada.

T4C e preparação
Mostramos como preparar as suas vacas incluindo por 
as coleiras e rapar os pêlos dos úberes e das caudas. 
Apresentamos a estrutura do programa de gestão T4C. 
Por exemplo: como introduzir dados incluindo números do 
responder, medicamentos e vacas a parir. Vamos também rever 
em detalhe o dia de arranque e debater o que precisa de ser 
preparado, por ordem cronológica.

Verificação final
O dia de arranque e a hora são definidos. Verificamos, em 
conjunto, se todos os preparativos foram feitos e se existem 
mais questões. Estamos prontos para arrancar.

Dia do arranque
Juntos fazemos uma verificação final, analisamos as rotinas do 
robô de ordenha, agrupamos as vacas e iniciamos a ordenha.

Tráfego livre
Pouco tempo depois do arranque as vacas acostumam‑se 
ao Astronaut. Juntos afinamos o programa de gestão do 
T4C, introduzimos o Tráfego livre e explicamos o processo de 
amostragem de leite. E voltamos a frisar que daremos resposta 
a todas as suas perguntas.

Progresso e satisfação
Com uma visita à exploração e uma verificação no T4C, fa‑
lamos sobre o estado atual. Percorremos as suas rotinas 
( diárias), resultados de separação do leite e todas as ferramen‑
tas disponíveis. Perguntamos: está satisfeito, atingimos os seus 
 objetivos ou ainda tem perguntas? Quando o período de arran‑
que termina, passamos para a fase seguinte. A nível organiza‑
cional, procuramos trabalhar em conjunto na optimização da 
sua exploração, com um nível de serviço à sua escola.

Baseado em 25 anos de experiência de campo, o Farm Management Support desenvolveu linhas 
de orientação e protocolos para criar uma curva de aprendizagem constante mas sólida com 
as informações certas na hora certa. Desta forma, todos os tópicos relevantes são debatidos e 
a formação é oferecida, conforme lhe for conveniente, resultando em stress reduzido e numa 
transição suave para ordenha automática.

Assistência inicial da Lely 

Os passos certos na altura certa
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O sistema de ordenha robotizada Lely Astronaut foi concebido a pensar no seu 
bem‑estar e no do seu rebanho. Com isto em mente complementamos o nosso 

robô de ordenha com uma série de acessórios excepcionalmente úteis.
Lely Astronaut 
Acessórios

Box de selecção Lely Grazeway

Esta box de selecção adequa a sua 

estratégia de pastoreio e apenas 

permite que as vacas vão para o 

pasto quando têm permissão.

Sistema de limpeza a vapor Lely 

PuraEste sistema mata as bactérias nas 

teteiras sem utilizar detergentes. Dispositivo de amostragem Lely 

Shuttle
O Shuttle retira amostra de cada 

ordenha automaticamente durante 

o período de registo de leite.

Sistema de controlo de 

qualidade do leite Lely MQC‑C

Este sistema mede a contagem 

de células somáticas por quarto, 

dando uma visão directa sobre o 

estado de saúde do úbere.

Substituição do filtro flexível 

duploO filtro duplo muda 

automaticamente de um filtro 

para o outro após cada limpeza 

principal. 

Unidade de separação de leite 

Lely M4Use

Esta unidade recolhe e separa o 

leite. O T4C ajuda‑o a recolher o 

leite separado. 

Tanque de leite Lely 

Nautilus
Este depósito salvaguarda 

a qualidade do seu leite 

e oferece uma higiene 

excelente.

Depósito tampão

Este depósito de leite certifica‑se 

de que a ordenha pode continuar 

sem qualquer perda de capacidade 

durante a limpeza. 

Refrigerador compacto

Devido a esta construção especial, 

não existe risco de contaminação 

do leite através da água de 

refrigeração.

Localizador de vacas Lely

Este sistema mostra a posição 

de cada vaca individual no T4C 

InHerd.

Identificadores Lely Qwes

Oferecem uma visão do rebanho 

24/7. Estão disponíveis com 

funções diferentes. 

Lely T4C InHerd

Uma combinação de ferramentas 

para o seu dispositivo móvel que o 

ajuda a verificar, agir e melhorar.

Dispensador de alimentos 

líquidos Lely Titania

Evite o problema de cetose com 

esta unidade de medição.

Lely Meteor

Optimize a saúde dos casos com 

esta abordagem correctiva e 

preventiva.

Piso de pesagem

Uma ferramenta fácil 

para monitorizar a saúde 

da vaca, oferecendo a 

possibilidade de reagir 

instantaneamente a 

potenciais problemas.

Sensor de presença de alimento

Este sensor garante uma 

disponibilidade constante de 

alimento ao monitorizar o 

fornecimento.
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EExplore as possibilidades desse novo marco em ordenha

Comece a explorar com os seus peritos em ordenha locais

Só você sabe as “possibilidades” que gostaria de ter. Deixe que abram a sua mente para as soluções que existem. Dar um passo 
atrás e considerar o futuro pode ser o primeiro passo para uma vida mais preenchida. O que faria se conseguisse libertar tempo? 
Focar‑se‑ia em ser um melhor agricultor, um melhor parceiro ‑ ou ambos? O seu Lely Center o acompanha no estudo de seus 
desejos e objetivos. Ligue (42) 3231-4465 ou envie um e‑mail para lely-brasil@lely.com .

“ Hoje minhas vacas têm 

uma saúde melhor.”
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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 e Walkway são marcas comerciais registadas do Lely Groups.

A Lely reserva-se todos os direitos no que respeita a marcas comerciais. Qualquer utilização não autorizada de 
uma marca comercial detida pela Lely ou qualquer utilização de uma marca comercial que seja semelhante ao 
ponto de criar confusão, ou que possa causar confusão com uma marca comercial detida pela Lely, constituirá 
uma violação dos direitos exclusivos da Lely. Todos os direitos reservados.
As informações presentes nesta publicação são fornecidas apenas com finalidade informativa e não constituem 
uma oferta de venda. Determinados produtos poderão não estar disponíveis em determinados países e os 
produtos fornecidos poderão diferir dos ilustrados. Nenhuma parte desta publicação pode ser copiada ou 
publicada através de impressão, fotocópia, microfilme ou outros processos sem a autorização prévia por escrito 
da Lely Holding S.à r.l. Embora os conteúdos desta publicação tenham sido compilados com o máximo de cuidado 
possível, a Lely não aceita responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de erros ou omissões presentes 
nesta publicação.

www.lely.com
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