OKTÓBER 2022

Lely Center Ísland
LANDBÚNAÐARSÝNING 2022

SÝNINGARTILBOÐ GILDA
FRÁ 12.-20. OKTÓBER
Eins lengi og birgðir endast
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LELY ASTRONAUT A5

LELY DISCOVERY 120
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Lely Discovery Collector 120 flórgoðinn

Skilar flórnum skínandi hreinum, komin mjög
góð reynsla í margskonar fjósum á Íslandi.

LELY ASTRONAUT A5 MJALTAÞJÓNN

SÝNINGARTILBOÐ 5.290.000.- kr + vsk (8 stk í boði)
Fullt verð 5.590.000.- kr + vsk

Með reynslu - Ávallt í forystu - Horfir til framtíðar

SÝNINGARTILBOÐ 21.780.000.- kr + vsk (2 stk í boði)
Fullt verð 23.100.000.- kr + vsk
Skynsöm fjárfesting í fullkomnustu tækni hámarkar útkomuna
• Gríðarlega gott orðspor frá fyrsta degi
• Snögg og fumlaus ásetning
• Nýr áfangi í arðsemi fjárfestinga
• Minni orkunotkun með tvinnarminum
• Nýr áfangi í áreiðanleika, öruggur og skilvirkur
• Byggður í kringum kúna, kýrvæn hönnun
• Stendur vörð um mjólkurgæði með vandaðri meðferð mjólkur
• Tvívirkur armur, rafmagn og loft
• Hannaður til að mæta þörfum kúa og bænda
• Nýr áfangi í þægindum kúa
• Frjáls umferð kúa gerir þeim kleift að fylgja sínum eigin takti
• 4% aukin afköst með I-flæði
• I-flæðið og rúmgóði klefinn gerir mjaltirnar aðlaðandi fyrir kýrnar
• Þægindi kúnna er afgerandi vegna nákvæmra og hljóðlátra hreyfinga armsins
• Betra júgurheilbrigði vegna sérsniðinna mjalta fyrir hvern júgurfjórðung
• Mjaltir í samræmi við mjaltaskeið
• Notendavænn og fullkominn Lely Horizon bústjórnar hugbúnaður
Afhending haustið 2023
Verð eru miðuð við gengi EUR 140

• Nú þegar uppsettur í 40 fjósum á Íslandi
• Vinnur bæði á lokuðum flórum og steinbitum
• Sogar mykjuna upp í sig og sleppir henni í brunn eða niður um steinbita
• Úðar vatni á undan sér og eftir sem gerir flórana stamari
• Hagkvæm lausn í eldri fjós með steyptum flórum
• Tækið vinnur allan sólarhringinn
• Sveigjanlegt leiðarkerfi. Mismunandi leiðir
• 340 lítra mykjuhólf
• Lengd: 1411 mm. Breidd: 1188 mm. Hæð: 606 mm
• Annar allt að 500 m² af flórnum
• Stjórnað með „appi“ í snjallsímanum
Innifalið:
Flutningur heim á bæ
Uppsetning á hleðslustöð frá Lely
Frágangur við losunargat
Forritun fyrstu leiðar
Símaaðstoð í framhaldi af uppsetningu
Afhending á tímabilinu nóv 2022 - feb 2023

Flórgoðinn fæst fjármagnaður hjá helstu tækja
fjármögnunaraðilum.
Verð eru miðuð við gengi EUR 140

LELY KÚABURSTINN
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LELY DISCOVERY 90/SW
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Lely Discovery 90SW flórgoðinn

Hreinsar sjálfvirkt allan sólarhringinn

Dekraðu nú aðeins við kýrnar þínar

SÝNINGARTILBOÐ 3.450.000- kr + vsk (6 stk í boði)
Fullt verð 3.620.000.- kr + vsk

SÝNINGARTILBOÐ 459.000- kr + vsk (10 stk í boði)
Fullt verð 540.000.- kr + vsk
• Kýrnar elska Lely Luna kúaburstann
• Hámarks þægindi fyrir kýrnar
• Heldur kúnum hreinum
• Hljóðlátari hjörð
• Skiptir um snúningsátt eftir hverja kú til að halda
burstahárunum beinum
• Einföld uppsetning (Uppsetning ekki innifalin en
mjög auðveld og einföld)
Afhending á tímabilinu nóv 2022 - feb 2023

Discovery 90 og 90/SW í 140 fjósum – löngu búinn
að sanna sig sem besta tækið á markaðnum

Frábært alhliða hreinsiefni
Mikil hreinsivirkni
Kemst vel inn á milli erfiðra staða
Öruggt á flest efni t.d. ál og hentar því vel á bíla, vélar og tæki
Smýgur vel inn í ryðgaða og tærða hluti
Leysir upp erfið óhreinindi

Lely froðudæla
SÝNINGARTILBOÐ 72.250.- kr + vsk (10 stk í boði)
Fullt verð 85.000.- kr + vsk
Notar vatnsþrýsting
Ekkert rafmagn eða loft
Froðudælan hentar einkar vel til þvotta á hverju sem hugurinn
girnist sem þörf er á að þrífa á auðveldan hátt
Afhending á tímabilinu nóv 2022 - feb 2023

• Þinn eigin ræstitæknir
• Vinnur allan sólarhringinn
• Úðar vatni á undan sér og mýkir upp skítinn
• Steinbitarnir eru alltaf þurrir og stamir
• Sveigjanlegt leiðarkerfi
• Stjórnað með „appi“ í snjallsímanum
Innifalið er flutningur heim á bæ, uppsetning á hleðslustöð frá Lely, forritun fyrstu leiðar
og símaaðstoð í framhaldi af uppsetningu
Afhending á tímabilinu nóv 2022 - feb 2023

Flórgoðinn fæst fjármagnaður hjá
helstu tækja fjármögnunaraðilum.
Verð eru miðuð við gengi EUR 140

LELY L4C FJÓSLÝSING

LELY JUNO
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L4C LELY FJÓSLÝSING

Lely Juno fóðursópurinn
Afhverju að fjárfesta í L4C lýsingu frá Lely?
Kýr verða virkari þegar passað er upp á æskilega skiptingu milli dags- og næturljóss. Með L4C kerfinu getur bóndinn
sett upp sjálfvirka 16 klst dagstíma og 8 klst næturtíma áætlun fyrir mjólkurkýr og svo annað kerfi fyrir aðra hópa. Þegar
það er næg náttúruleg dagsbirta úti slekkur kerfið á sér og kveikir svo á sér aftur þegar hún minnkar, til að tryggja rétt
birtustig.
• Jöfn dreifing lýsingar og þar með bætt yfirsýn bónda
• Fullsjálfvirkt kerfi
• Orkusparandi
• Sérhannað fyrir aðstæður hverju sinni
• Kerfi gerir ráð fyrir mismunandi birtuskilyrðum innan sama fjóss
• Rétt birtuskilyrði fyrir hvern hóp hjarðarinnar
• Rauða næturlýsingin auðveldar eftirlit með gripum
• Öll Lely ljós eru seld með Lely stjórnstöð

Hvernig er ferlið?
Sendið okkur teikningu af fjósi, þar sem kemur fram stærð húss og gripafjöldi.
(Ef teikning er ekki til staðar getum við komið og mælt breidd,lengd og lofthæð)

Minni vinna, meiri sveigjanleiki, betri fóðurnýting og
meiri mjólk. Eykur nyt og minnkar fóðurafganga
SÝNINGARTILBOÐ 3.250.000- kr + vsk (4 stk í boði)
Fullt verð 3.449.000.- kr + vsk
• Sópar fersku fóðri að kúnum allan sólarhringinn
• Gríðarlegur vinnusparnaður
• Aukin gróffóðurneysla
• Rólegri hjörð
• Jafnari og virkari fóðrun
• Eykur nyt
• Stjórnað með „appi“ í snjallsímanum
Innifalið:
Flutningur heim á bæ,
Uppsetning á hleðslustöð frá Lely
Frágangur leiðara í gólf
Forritun leiða
Símaaðstoð í framhaldi af uppsetningu
Afhending á tímabilinu nóv 2022 - feb 2023

Fáðu Lely Juno lánaðan í 3 mánuði
Teikning er send til Lely sem reiknar út ljósmagn til þess að skapa kjöraðstæður í
viðkomandi fjós

Lely sendir okkur nákvæmt ljósaplan til baka, með upplýsingum um þær vörur
sem mælt er með fyrir viðkomandi fjós

Ljósaplan og tilboð er sent til bónda

(Greiðist eingöngu kr. 98.000 + vsk. fyrir uppsetningu)
Lely Center sér um að flytja hann á staðinn, setja hann upp
og forrita. Ef ekki er áhugi fyrir því að kaupa tækið eftir
prufumánuðina þrjá sækir Lely Center Junoinn að þeim
loknum.

Það hefur aldrei verið auðveldara að auka fóðurneysluna
Fóðursópurinn fæst fjármagnaður hjá
helstu tækja fjármögnunaraðilum.
Verð eru miðuð við gengi EUR 140
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VEFVERSLUN - LCI.IS

VEFVERSLUN - LCI.IS
Kíkið við í vefverslun okkar lci.is
Við erum alltaf að bæta við vörum og vinnum að því að uppfæra
síðuna okkar enn frekar á næstu mánuðum

Vörulínur
• Heima matvinnslutæki
• Reykofnar og fylgihlutir
• Hnífar fyrir atvinnumenn

• Leikföng
• Fatnaður
• Útsöluhorn

• Kerruhlutir
• Aukahlutir dráttarvéla
• Ljós og raftæki

• Nautgripavörur
• Sauðfjárvörur
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ATH! Lely Center Ísland áskilur sér allan rétt til að leiðrétta gagnvart viðskiptavinum verð sem reynist ekki rétt.
T.d. vegna misprentunar, ef útreikningur verðs reynist rangur, hækkun/lækkun gengis.

