Dávkovač krmiva Lely
Dávkovač krmiva pro dávkování
negranulovaného krmiva v robotu
Lely Astronaut

Objevte nové možnosti krmení
Koncentráty jsou důležitou součástí procesu automatického dojení. Koncentráty podávané
v robotu Lely Astronaut motivují krávy k pravidelným návštěvám dojicího robotu. S klasickým
dávkovačem krmiva jste odkázaní k používání granulí. Dávkovač krmiva pro krmení
zemědělskými plodinami otevírá na vaší farmě nové možnosti pro krmení koncentrátem.
Chytré farmaření je vaší volbou

www.lely.com

Optimalizujte své podnikání
Používejte v krmné dávce větší rozsah koncentrátů
a optimalizujte tak na své farmě náklady na krmivo.
Jak víte, náklady na krmiva představují přibližně 50 % celkových nákladů na
produkci mléka. Schopnost krmit své stádo správným krmivem ve správný čas
zlepšuje účinnost krmiva, snižuje náklady na krmivo a zvyšuje tak ziskovost.
90 % všech farem s dojicími roboty používá granulované krmivo, aby zajistilo
co nejlepší dávkování koncentrátu.
Zemědělské plodiny jsou mnohem náchylnější k ucpávání nebo uváznutí
v násypce krmiva, což způsobuje nesprávné dávkování. To může způsobit
ztrátu mléka nebo zdravotní problémy. Toto dříve omezovalo vaši volbu
při optimalizaci krmné dávky pouze s použitím granulí namísto širšího
sortimentu všech dostupných komodit.
Chcete-li odhalit potenciál krmení různými krmivy v robotu Lely Astronaut,
Lely představuje nový Dávkovač krmiva.

Kukuřičný koncentrát

Lněná semínka

Důkladně odzkoušeno
Dávkovač krmiv byl pečlivě vyzkoušen a ověřen velkým množstvím uživatelů
robotu Astronaut.
Několik příkladů zemědělských plodin, kterými lze krmit pomocí
Dávkovače krmiva
• Ječmen
• Oves
• Kukuřice
• Lněná semínka
• Produkty ze sóji
• Ostatní krmiva
Přidáním Dávkovače krmiv do nabídky robotu Lely Astronaut můžete zvolit
dokonalé řešení krmení na vaší farmě. Můžete si zvolit dávkování na základě
potřeb vaší farmy.

Krmiva specifická pro farmu

Dávkovač peletizovaných koncentrátů:
Tento dávkovač krmiva se používá na granulovaná krmiva.
Dávkovač šrotovaného koncentrátu: 
Tento dávkovač krmiva se používá na ostatní krmiva.
Dávkovač tekutých koncentrátů (Titania):
Tento dávkovač krmiva se používá na tekutá krmiva.
Dávkovač krmiva je dostupný pro všechny nové roboty Astronaut ve volbě
výbavy Krmení a lze ho také zpětně instalovat do všech robotů Astronaut
vyrobených od července 2013.

Granulované krmivo

Chcete své krmení optimalizovat a získat větší přehled nad svými náklady na krmení?
Kontaktujte své místní zastoupení Lely Center a zjistěte, jaké výhody může nový Dávkovač
krmiva vaší farmě nabídnout.
Můžeme také u vás provézt test, abychom zjistili, zda je Dávkovač krmiva vhodným řešením pro
specifická krmiva, která máte k dispozici. Neváhejte a obraťte se na místní zastoupení Lely Center.

www.lely.com

