A precíziós
gazdálkodás új
gyakorlata

04

A jövedelmező
fejés öt szabálya

06

Építse meg saját
Lely Astronaut
robotját!

12

Az automatizált fejés új rutint és

Végezze a fejést akár hagyományos,
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Önnek és gazdaságának?

képpen érdemes fejben tartani.

Automatizált fejés
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« Jó érzés, ha reggel bemegyek az
istállóba és látom a teheneinket, akik már
túl vannak a fejésen a nélkül, hogy éjszaka
segítenem kellett volna nekik. »

Fedezze fel a lehetőségeket!
Andrea és Maximilian Varelman
Alsószászország tartomány,
Németország
« Könnyen döntöttünk a Lely mellett, mert
a többi gazdától hallottuk, hogy nagyon jól
bánik a tehenekkel... »

Mikor foglalkozott utoljára azzal, hogy utánajárjon, milyen
lehetőségek állnak Ön és a gazdasága előtt? Ha több időt
tudna szabaddá tenni, mire fordítaná? Arra összpontosítana,
hogy jobb gazdálkodó legyen, vagy, hogy javítsa életminőségétesetleg mindkettőre? Mi lenne, ha lehetősége lenne
helyreállítani ezt az egyensúlyt?

és jövedelmezőbben termelnek. Egy egészséges állomány
menedzselésével járó elégedettség pedig megfizethetetlen.
Ez a jele annak, hogy jól végzi munkáját, gazdaságát
fenntarthatóbbá és társadalmilag felelősebbé teszi. Ha pedig
azt tervezi, hogy gyerekei folytatják virágzó vállalkozását,
akkor is ez a megoldás.

Képzelje el az elégedettséget, amely a tehenek egyedi kezelésére
fordítható felszabadított idővel jár! Ha kevesebb időt kellene
azzal töltenie, hogy a felmerült problémákat orvosolja, és
több ideje lenne megelőzni azokat. Egészséges állománnyal
egyértelműen könnyebb dolgozni. Hatékonyabban, többet

Ön tudja egyedül, milyen „lehetőségeket“ szeretne fenntartani
magának. Mindenki másért lelkesedik, más iránt érdeklődik
és mások a céljai. Ön is vegye ezeket számba! Hagyja,
hogy rávezessék a lehetőségekre és megoldásokra –és egyben
a változás felé.
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« Egy tehenet sem kellett a miatt
selejteznem, mert nem fejte meg a
robot, sőt még a legidősebbek is gond
nélkül tovább termelhettek. »

Egy nap Maximillian
Varelmannal
Csütörtök reggel
7:05
50 perc
• Istálló ellenőrzése
• Ellenőrizni a T4C InHerd alkalmazásban bizonyos
teheneket, feladatokat.
• A pihenőbokszok kitakarítása
• Tejszűrő cseréje és a robot gyors takarítása
• Két, a rendszer által jelzett tehén vizsgálata.

Az új gyakorlat

8:00

50 perc

• Friss takarmány kiosztása

Az automatizálás megváltoztatja a gazdaság hétköznapjait:
rugalmasabban, hatékonyabban használja munkaidejét,
javítja a munka-magánélet egyensúlyt.

• Almozás a pihenőbokszokban
• Borjak etetése

9:00

10 perc

• Termékenyíteni és kezelni a már kiválogatott
ivarzó és szárazra állítandó állatokat

Ha munkaidejének egyharmadát ismétlődő
feladatok, például a fejés foglalja le, könnyű
elképzelni, ezek automatizálásával mekkora
lehetőségek tárulnak fel. A fizikai terhelés
csökkenése, a megtakarított idő és a nagyobb
rugalmasság minden gazdálkodó számára
lehetőségeket rejtenek. Így a fontosabb dolgokra
is figyelhet, mint az állomány egészsége,
a menedzsment fejlesztése és természetesen
a családi élet.
Engedjen el, hogy több mindent kézbe vegyen
Ezután nem a tehenek „alatt“ fog dolgozni – hanem „közöttük“.
Szó szerint. Több figyelmet tud állataira szentelni, akkor
és úgy, amikor szükséges. A rendszer segítséget nyújt
a tehenek azonosításában és különválasztásában, hogy Ön
megvizsgálhassa és elláthassa őket. Hogy kihasználhassa
az automatizált fejés előnyeit, a fejőrobotoknak,

válogatókapuknak és -tereknek jól és alaposan átgondoltan kell
együttműködniük. Ha a megfelelő információk mindig kéznél
vannak az megnyugtató.
Az új rutin egyet jelent azzal, hogy Ön irányít. Ön dönti el,
mi kerüljön a mindennapos feladatok közé. Ön határozza
meg a napirendet és saját prioritásait, céljait. Ez alapvető,
ha ugyanabban a szabadságban akar részesülni, mint
a tehenek.

Idő egyéb tevékenységekre

16:30

• Ellenőrizni a T4C InHerd alkalmazásban bizonyos
teheneket, feladatokat.
• Tejszűrő cseréje és a robotkar takarítása

Bízzon teheneiben
Az új rutin segítségével a tehenek saját ritmusukat követhetik.
A tehén maga döntheti el, mikor eszik, mikor ad tejet
vagy fekszik le. Ezeket bízzuk rájuk! Ebben a nyugodtabb
környezetben az állatok szabadon megélhetik természetes
viselkedési mintázatukat. A gyakoribb fejés, valamint
a tehenek egészségére és termékenységére fordítható több idő
révén mindez a tehenek hosszabb élettartamát, optimalizált
termelést és alacsonyabb kiesési arányt eredményez.
Mindössze meg kell bíznia teheneiben.

60 perc

• Istálló ellenőrzése

Szerda este
18:00
< 5 perc
• Maximillian Varelmannal kezelési feladatait
a Lely T4C telepirányítási program válogatási
menüpontjában korábban beütemezte. Így a
valamilyen beavatkozást igénylő állatokat a
megadott napon és időpontban a rendszer a
megfelelő karámba irányítja. Holnap „apasztós
nap” van, és este az egyik állat az ivarzás első
jeleit mutatja.

• Pihenőbokszok takarítása, és a figyelmet igénylő
tehenek ellátása a válogatókarámban
• T4C Office ellenőrzése és a következő nap
megtervezése
• Borjak etetése

Csütörtök este
22:00
15 perc
• Istálló ellenőrzése
• Tejszűrő cseréje

LELY ASTRONAUT
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« A precíziós gazdálkodás
a mai árviszonyok mellett
létfontosságú számomra. »

Szabályozza a bemenetet,
optimalizálja a kimenetet
Az ön befektetésének megtérülése
a teljesítményben
Egy új berendezésbe való befektetés és egy új rendszer
alkalmazása minden tejgazdaságban indokolt kell, hogy legyen.
Termelőként biztosítania kell, hogy befektetése biztos megtérülést
garantál. Automatizált fejő rendszerrel a tejhozam jellemzően
megnő, a termelők pedig a tehenek élet teljesítményének
emelkedésére számíthatnak. Ez annak köszönhető, hogy
az automatizált fejő rendszerrel a tehenek fejése gyakoribbá
válik –az érték naponta átlagosan 2,7. A növekvő bevétel forrása
a csökkenő élőmunka ráfordítás és a többlet tejértékesítés.
Fedezze fel az állományában rejlő lehetőségeket! Használja
a valós idejű, hozammal, fehérjével, tejzsírral, fejési sebességgel és
egészségügyi mutatókkal kapcsolatos információkat! Rögzítse a jó
tulajdonságokat, és szűrje ki a rosszakat.

A jövedelmező
fejés öt
szabálya
Az automatizált fejést alkalmazó
tejtermelők ellenőrzésük alatt
tarthatják a fejési költségeket.
Fix költségű – nincsenek
olyan változók, mint például
a munkabér. Kiszámítható, és ez
a költségek kézben tartásának és
a tervezhetőségnek az alapja.

1

A tehenek szabadsága és
választási lehetősége

2

A tehenek kedvelik
az állandóságot

3

Egyedi
bánásmód

Jobb állategészségügyi, állatjólléti helyzet
A megemelkedő bevételekhez a nagyobb élőállat értékesítés
is hozzájárulhat, így a többlet üszőeladás is. Ez a lassabb
állomány forgási sebességen alapul, mivel a jobb egészségi
állapot miatt kevesebb állatot kell idő előtt leselejtezni.
Egy Astronaut hozzájárul az állomány jobb egészségéhez
és jólétéhez, kevesebb tehén sántul le, sérül meg vagy
szenved tőgygyulladásban. Hosszú távon ezek az előnyök
a Lely Astronaut megtérülését tovább javítják.

Kiszámíthatóság
Ha kevésbé függ az élő munkaerőtől, viszont ismeri
az Astronaut működési költségeit, az egy kiszámíthatóbb
tejhozammal együtt a gazdaságának stabil cash-flow
viszonyokat biztosít.
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Foglalkozzon az
állatok egészségével!

5

Gonddal
kezelje a tejet!

Biztosítson a tehenek számára csendes,
nyugodt, stressz mentes környezetet,
amely lehetővé teszi, hogy természetes
viselkedési mintáik szerint élhessenek.

Hagyja, hogy tehenei
kialakítsák saját egyéni
ritmusukat, amely igényeiknek
és laktációs állapotuknak a
legjobban megfelel.

Minden tehén, sőt azok
minden tőgybimbója egyedi,
ezért egyedi bánásmódot
igényel.

A tehenek által adott hozam
akkor optimális, ha az állat
egészséges. Az egészségügyi
követelményeknek teljesülniük kell.

A tej értékes, ám romlandó
árucikk, melyet a minőség
megtartása érdekében
körültekintően kell kezelni.

A szabad tehénforgalom esetén
az állat dönti el, mikor eszik,
iszik, fekszik le vagy ad tejet.
A fejőrobot körüli tér a tehenet
a robotlátogatásra ösztönzi
A tehenet inkább „buzdítani“
kell, nem kényszeríteni.

A tehenek idegenkednek a
változástól, ezért egy stabil
és öntanuló fejőrendszer a
jövedelmező gazdaság egy
fontos eleme. Az automatizált
fejőrendszerek lehetővé teszik
minden egyes tehén számára,
hogy konzisztens, egyéni
ritmusuknak, igényeiknek
és laktációs állapotuknak
megfelelő rutint alakítsanak ki.

Az optimális fejési folyamat
az egyedek igényeire
szabott. Még a tőgyeket,
tőgynegyedeket is képes külön
kezelni. Az automatizált
fejés könnyedén igazodik
a különböző igényekhez.

A robotfejés során bármilyen
egészségügyi problémára utaló
rendellenesség a tej összetételében
vagy a tehén viselkedésében
könnyen azonosítható. Ez a „korai
figyelmeztetés“ azt jelenti, hogy
a megelőző lépések és kezelések a
lehető legkorábban alkalmazhatók
– mielőtt a problémák klinikai
súlyosságúvá válnának.

Az időzítés a fejés
legfontosabb része – hogy
a tej minősége zsír és fehérje
tekintetében optimális legyen.
A fejésből fakadó tejveszteség
megakadályozásával még
több tej kerül a tartályba.
A tej nem veszíthet magas
minőségéből azután sem,
hogy elhagyja a tőgyet.

LELY ASTRONAUT
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« Az optimális minden gazdálkodó
számára mást jelent. »

Használja ki a helyi
ismereteket és a folyamatos
(non-stop) támogatást!
A területi Lely Center az Ön helyi partnere
a fejés- automatizálásban. Az évek során
a Lely átfogó szakértői hálózatot épített ki,
amely a fejés- automatizálási tapasztalataikat
és a helyi ismereteket ötvözi. Fő céljuk,
hogy támogassák Önt a Lely berendezések
összes előnyének kiaknázásában.

Csinálja jól első alkalommal!

Regionális ismeret és tapasztalat

A tejtermelés a vérünkben van

A Lely Centereket világszerte nemzetközi és regionális
szervezet támogatja, amely felügyeli a szolgáltatás minőségét,
és amely rendelkezésre áll bonyolultabb esetekben. A megfelelő
emberek gyorsan és hatékonyan intézkednek. Megfelelő
szakismerettel és tapasztalattal bírnak, hogy azonnal
megoldják problémáit.

A Lely Center gazdaságirányítási szaktanácsadója figyelemmel
kíséri a teljes folyamatot: a gördülékeny átmenettől,
a folyamatos kapcsolattartásig, hogy meggyőződjön róla,
hogy állománya megfelelően teljesít. Mivel már több rendszert
telepítettek az Ön régiójában, felkészültek, hogy minden helyi
problémára megoldást találjanak.

A Lely számos alkalmazottja maga is gazdálkodói háttérrel
rendelkezik. Értik, hogyan működik a gazdaság, évente
továbbképzésben részesülnek, és tudásukról számot adnak.
Új és meglévő ügyfeleink támogatásához a megbízható
szakértelem a hét minden napján és a nap minden
órájában elérhető.

Egy közös út

Támogatás az automatizáláshoz

Nyugalom

Ha az átállásra gondol, jusson eszébe, hogy közel sem ön
az első: Több, mint 15 000 gazdálkodó tette már meg az Ön
előtt álló utat. Ezt a gyakorlati tapasztalatot A Lely Centeren
keresztül Ön is megkapja, hogy a telepítés és az indulás
zökkenőmentes legyen.

Ne feledje, hogy a helyi Lely Centeren keresztül eléri a Lely
minősített technikusait. Tudásuk, segítségük és támogatásuk
a nap 24 órájában rendelkezésére áll. Így Lely Astronaut
berendezése betöltheti a termelékenység és a profit
növelésében betöltött szerepét.

A lelki béke a legfontosabb mindennapjainkban. Azt jelenti,
hogy nyugodtan támaszkodhatunk alkalmazottainkra,
gépeinkre és megbízható szervizpartnerünkre. Megnyugtató
a tudat, hogy a Lely Astronaut mögött egy megbízható
szervezet áll. Bármi történjen is!
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Lely Astronaut

Minden idők legjobb
fejőrendszere
A tehenek nyernek a robotfejéssel! Nyugodtabbak, egészségesebbek, és több tejjel jutalmazzák
meg Önt. Ennek az az oka, hogy hogy a rendszer sokkal jobban illeszkedik igényeikhez,
és a gazdálkodók ideje felszabadul. Így valóban figyelhetnek állományukra. Tehenei fejéséhez
egyszerűen ez a legjobb rendszer Ha ezzel tisztában van, Önnek mindössze annyi a teendője,
hogy megkeresi a legjobb teljesítményt nyújtó robotot, amely egyben a legmegbízhatóbb és
a legmegfelelőbb literenkénti árat kínálja.
A legjobban teljesítő robot rendszer

Fokozatos növekedés
Egy tejtermelő telep bővítése csak hosszútávon
tervezhető, és valósítható meg. A fokozatosság
elvét kell követni, hogy pénzügyi és munkaerőhatékonysági szempontból kezelhető maradjon.
A fejőrobotok ebbe tökéletesen illeszkednek. Egyszerűen azért,
mert a tejtermelési kapacitás és a befektetés a fejőstehenek
számával összhangban növekedhet. Így nem kell új,
nagy fejőházat építeni, hogy később a megfelelő kapacitás
majd rendelkezésre álljon.

A tehén minden fejőrendszer teljesítményének
legmeghatározóbb eleme. Az Astronaut feladata, hogy
megértse a teheneket, és minden egyedet a lehető legjobban
kezeljen. Az Astronaut nyújtja a legegyszerűbb hozzáférést,
és a tehenek által leginkább kedvelt fejőállást, hogy az
állatok szívesen látogassák meg a robotot. A kefék a legjobb
előkezelést és stimulációt biztosítják, míg a fejési folyamat
tőgynegyedre szabott. A kezelőrendszer automatikusan
alakítja ki az ideális fejési időközöket. Ez jó tőgyegészséget
és tejhozamot biztosít. A rendszer a tehenekről és a tejről
fontos adatokat biztosít, melyek értékes információk, hogy a
gazdálkodók a lehető legkorábban beavatkozhassanak, ha
szükséges.
Az I-flowtól a legpontosabb hibrid karig, a tőgyhöz
közeli érzékelőktől az adaptív pulzációig, minden azt
szolgálja, hogy az Astronaut a másodperc minden tört
részét kihasználja, így csökkentve a bokszban töltött időt,
és optimalizálva a kimenetet.

Mindenkinek
A tehénnel kapcsolatos infók áttekintése fejés közben, vagy
gyors és egyszerű első fejések: A Lely Astronaut megértése
és használata könnyebb, mint valaha. A Lely a felhasználók
igényeire összpontosított, és jelentősen megváltoztatta
a kezelőpanelt és a funkciókat. A rendszer lépésről-lépésre
haladva egyszerű utasításokat kínál, átgondolt menükkel,
szemléletes ikonokkal.

Az előnyök maximalizálása és a költségek
minimalizálása
A munka csökkentése ismétlődő feladatok felszámolásával,
a gazdálkodók idejének rugalmasabbá tétele és
a tejhozamnak, valamint a tehenek egészségének javítása
a fejési művelet automatizálásának elismert és bizonyított
előnyei. A Lely ezen előnyöket a lehető legalacsonyabb
állandó, egy liter tejre jutó fajlagos költség mellett kínálja.
Az új hibrid robotkar révén a Lely az energiafogyasztást
sikeresen, 20%-kal csökkentette. A rendszer vízfogyasztása
a hagyományos fejőrendszerekhez képest szintén
kisebb lett.

Minőség, amiben megbízhat.
Az Ön elvárása egy olyan fejőrendszer, amelyben teljesen
megbízhat. Az Astronaut mögött napi több, mint négy
millió gondosan felügyelt fejés és 25 évnyi intenzív
mérnöki munka és tapasztalat áll. Tervezésekor a gyors,
egyszerű karbantarthatóságra és a stabil teljesítményre
összpontosítottak. A robot minden magas minőségű eleme
és részlete minden idők legintenzívebb tesztprogramján
esett át.
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Büszkék vagyunk az ügyfeleinkkel
közös fejlesztésre...

I-flow
Felhasználói felület

A forradalmi I-flow koncepció
verhetetlen látogatási magatartást
jelent. A tehén a biztonságot nyújtó
állatközösségben maradhat.

A vezérlőpulton lévő, újratervezett
menük intuitívabbak és könnyebben
kezelhetők.

Egyedi fejés

Egyszerű első fejések

Előkezelő kefék

Hibrid kar

Lely T4C és T4C InHerd

Megbízhatóság

A tőgynegyedalapú pulzálás, az
automatizált fejési időközök és az egyedi
levétel teszik lehetővé a Lely Astronaut
számára, hogy minden egyes tehenet
annak igényei szerint fejjen meg.

Ez az újonnan kifejlesztett funkció a
gazdálkodónak könnyebbséget, a tehénnek
pedig nyugodt körülményeket jelent.
A tehén első fejése alkalmával mindössze
közel kell vinnie a kart a tőgyhöz.

A kefék eltávolítják a szennyeződést és
a trágyát a tőgybimbóról, sőt a tőgy
aljáról is. Ezenfelül ez biztosítja a legjobb
tejelési stimulációt is.

Az új kar csendessége és pontossága
a robotot az eddigieknél még emberibbé
és tehénbarátabbá teszik.

Az intelligens telepirányítási rendszer,
az új okos teljesítménymutatók
bevezetésével folyamatosan fejlődik.

A Lely még soha nem mutatott be ennél
alaposabban letesztelt Astronautot.
Minden felhasznált technológiát
szélsőségesen kemény körülményeknek
vetettek alá.
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Lely Astronaut A5

Az új hibrid kar
A Lely robotkarjának alapelve bizonyult a legintelligensebb megoldásnak a fejési folyamat
kezelésében. A teljes fejési folyamat során a tehén alatt marad, és ha egy fejőkehely leesik,
gyorsan reagál, hogy tisztán tartsa. A kar követi a tehenet, hogy a bokszban a lehető legnagyobb
mozgási szabadsága legyen.
Az új Astronaut A5 hibrid karja az
elektromos meghajtású mozgások
előnyeit, a levegő lágyságával és
erejével ötvözi. A kar súlyát egy
nagyméretű pneumatikus munkahenger
tartja, amely alig használ levegőt,
az elektromos alkatrészek pedig nagy
pontossággal mozgatják a kart.

A jövő technológiája
Az automatizált fejés 25 év alatt egy kiforrott és finomra hangolt
rendszerré fejlődött. A kérdés az volt, hogy a robotizált fejés mivel
emelhető magasabb szintre. Az A4 teljesítményét és alapelveit kiindulási
pontként használva a Lely hozzálátott a robotizált fejés következő
lépésének fejlesztéséhez.

Tehénbarát

Energiatakarékos

Felhasználóbarát

• Több pihenés a csendes működés révén
• Könnyebb fejés pontos és gyors
csatlakozással
• Bármely tehén esetén alkalmazható
a nagyobb mozgástartománynak
köszönhetően.

• Nagyon alacsony energiafelhasználás
a kar pozícióra állása után
• Mozgás közben nem használ levegőt
• Gyorsabb pozícióra állás
a legpontosabb hajtás révén

• Egyszerű első fejés az új vezérlőpultnak
és a kar pontosságának köszönhetően
• Kényelmesebb a csendes működés révén
• Kevesebb és egyszerűbb karbantartás a
jobb hozzáférhetőség révén

Fejlesztés a burkolat alatt
Bár az A5 nagyon hasonlít az A4-re, számos dologban különbözik. A hibrid
kar a legszembetűnőbb példa, amely alacsonyabb energiafogyasztást
és több pihenőt eredményez a tehén és a gazdálkodó számára. Számos
olyan fejlesztés történt, mely a megbízhatóságot, a könnyű használatot és
szervizelhetőséget szolgálja. (lásd 12. oldal).
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Javítsa a lábvég-egészséget!
Lábvég- egészség csomag
A jó lábvég állapot fontos az állatok és a gazdaságok jólléte
szempontjából egyaránt. Hogy szabadon mozoghassanak,
a tehenek körmeinek egészségesnek kell lennie. Egészséges
lábakkal kedvére pihenhet, ehet, ihat istállóban vagy
a legelőn vagy meglátogathatja a fejőrobotot A Lely Meteor
körömfürdető megoldás segítségével a paták egészsége
fenntartható, állatbarát és biztonságos módon javul.

Összpontosítson az etetés
hatékonyságára!
Etetési csomag
A tejgazdaságokban a takarmányozás teszi ki a költségek
nagy részét. Ezért minden állatot pontosan szükségletei
szerint etessen, javítva a takarmányhasznosulást. Hozzájut
a fejlettebb adagok etetésének lehetőségéhez, akár folyékony
komponensekkel kombinálva.

Felügyelje a tőgyek egészségét!
Tőgyegészségügyi csomag

Építse meg saját Lely Astronaut robotját!
Mi a Lelynél tudjuk, hogy nincs két egyforma
tejtermelő gazdaság. Gazdasága egyedi,
akárcsak Ön és céljai. Jóllehet egy modern
tejtermelő gazdaság üzemeltetése összetett
feladat, mégis a lényeg, hogy legyen elég tej.
Gondolja át, hogy hogyan működik az Ön
gazdasága. Képzelje el, hogy tudná a legtöbbet
kihozni gazdaságából! Mi a fontos Önnek
és gazdaságának?

Precíziós szaporodásbiológiai
menedzsment
		

Repro csomag

A gazdaság fenntartásának alapja a megfelelő szaporulat.
Szánjon különleges figyelmet tehenei vemhesítésére!
Vigyen precizitást a szaporításba, hogy lássa, mikor ivarzanak
a tehenek, és a megfelelő pillanatban inszeminálhassa
őket. Így megnő a termékenységi ráta, és rengeteg időt
megspórolhat.

Támogassa legeltetési
stratégiáját!
Legeltetési csomag
A legeltetés a tehenek tápanyag ellátásának legtermészetesebb
módja. A legelés jótékony hatással van a tehenek egészségügyi
állapotára és jólétére. Hagyja, hogy a tehenek boldogan
legeljenek a mezőkön, miközben a tejtermelést tökéletesen
kézben tartja. A legeltetés egyre nagyobb társadalmi elvárás is,
hiszen az emberek fejében legeltetés és a szarvasmarhatartás
összekapcsolódik.

A jó minőségű tej forrása az egészséges tőgy. Ismerje
pontosan a tőgyegészségügyi helyzetet, hogy tudja, mikor
avatkozzon be. Semmisítse meg a baktériumokat és előzze meg
a keresztfertőződést minden fejés előtt. Biztosítsa a tőgyek
egészségét, javítsa azt, és csökkentse a költségeket.

Ismerje teheneit
Állategészségügyi csomag
Gondoskodjon legértékesebb tulajdonáról, teheneiről.
Az egészséges állomány időt és pénzt spórol meg Önnek,
valamint nő a tejhozam. A fejlett szenzorok, és a könnyen
értelmezhető adatok birtokában helyes állategészségügyi
döntéseket hozhat. Ez pedig nagyobb bevételt eredményez.
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« Képesek voltunk,
hogy növeljük a munka
hatékonyságát az istállóban »

Fedezze fel a lehetőségeket!
Ön tudja egyedül, milyen „lehetőségeket“ szeretne fenntartani magának. Hagyja, hogy rávezessék a lehetőségekre
és megoldásokra Vegyen egy nagy levegőt, és gondolja át a jövőt! Ez az első lépés egy teljesebb élet felé. Ha több
időt tudna szabaddá tenni, mire fordítaná? Arra összpontosítana, hogy jobb gazdálkodó legyen, vagy, hogy
javítsa életminőségét- esetleg mindkettőre? A helyi Lely Center örömmel várja, hogy feltárhassa az Ön előtt álló
lehetőségeket. Hívja a +36705072070 számot, vagy írjon az alábbi címre: info@hun.leycenter.com

Kezdje a felfedezést helyi specialistáink segítségével!
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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 és Walkway a Lely Csoport bejegyzett védjegyei.
A Lely fenntartja a védjegyeivel kapcsolatos összes jogot. A Lely tulajdonában lévő bármely védjegy jogosulatlan
használata, vagy egy olyan védjegy bármilyen jellegű használata, amely megtévesztően hasonlít a Lely
tulajdonában lévő egyik védjegyhez vagy valószínűleg összetéveszthető azzal, a Lely kizárólagos tulajdonjogainak
megsértését jelenti. Minden jog fenntartva.
Az ebben a kiadványban szereplő információk célja csupán a tájékoztatás, azok nem képeznek értékesítési
ajánlatot. Lehetséges, hogy egyes termékek bizonyos országokban nem kaphatóak, illetve a leszállított termékek
különbözhetnek a képeken szereplőktől. A jelen közlemény semelyik része nem másolható vagy tehető közzé
nyomtatásban, fénymásolatban, mikroﬁlmen vagy bármiféle más eljárással a Lely Holding S.à r.l. előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül. Jóllehet a jelen közlemény tartalmát a lehetséges legnagyobb gondossággal
gyűjtöttük össze, a Lely nem vállalhatja a felelősséget a jelen közleményben lévő hibák vagy hiányosságok
következményeiért.

Lely Center Hungary
Tel.:+36 70 5072070
email: info@hun.lelycenter.com
www.dairyep.hu

www.lely.com

