
Qualquer um que esteja em busca de uma pecuária sustentável e de longa duração precisa 
primeiro otimizar a sua criação de bezerros. O alimentador de bezerros automático Ley Calm 
garante o crescimento dos animais nessa fase de desenvolvimento. Os bezerros podem 
também aproveitar seu ambiente natural com alimentação liquida à disposição quando 
quiserem, de forma controlada, e com mão-de-obra reduzia ao máximo. 

 

Uma visão perfeita 

O Alimentador de bezerros Lely Calm lhe proporciona a 

flexibilidade de checar o desempenho dos bezerros quando 

você desejar.  

O Lely Calm pode ser conectado ao programa de 

gerenciamento avançado T4C, que traz uma visão clara e 

facilidade de controle de todos os seus bezerros através do seu 

computador.  

Ele também permite que você gere relatórios e gráficos do 

consumo por bezerro. 

 

“ É um prazer criar bezerros com o alimentador Lely 
Calm e ele se encaixa muito bem na minha rotina 

diária. ” 

- Nova Zelândia 



Período de reprodução mais curto 
Reduza o período até a reprodução, fornecendo leite na quantidade e qualidade 
adequada e na temperatura certa várias vezes ao dia. Isso promove uma boa saúde e 
alcança economias, tanto no trabalho quanto nos custos.  
Cada estação do Lely Calm atende de 25 a 30 bezerros com leite fresco ou leite em pó. 
Desta forma, os bezerros recebem exatamente o que precisam para crescer saudáveis. 
 

Formando vacas leiteiras fortes e saudáveis 
Uma novilha que chega na fase adulta com o peso certo, produz com facilidade e pode 
consumir mais forragens, isso significa ótima produtividade e saúde. O Lely Calm 
promove o crescimento ideal.  
À medida que os bezerros crescem, você pode desmama-los facilmente e gradualmente. 
Isso dá aos bezerros tempo para comer mais forragem e desenvolver seus rumens. 
Isso os faz se desenvolverem em ruminantes fortes e saudáveis. 
 

Fácil de usar 
Não há mais alimentação manual diária e enchimento de leite sem realmente saber o 
quanto o bezerro consome.  
O Lely Calm tira o trabalho manual sempre tendo a quantidade certa de leite pronta na 
temperatura certa.  
A limpeza é outra tarefa que você não precisa mais executar: o Lely Calm limpa 
automaticamente, perfeitamente e a tempo para uma boa higiene. 
 

Sempre sob controle 
Com um simples apertar de um botão você pode ver quanto leite o bezerro consome e, se 
necessário, ajustar a mistura. Com o aplicativo Lely Calm, agora você também pode 
verificar os dados em seus bezerros remotamente e intervir rapidamente no caso de um 
alarme. 



  


