
Lely Horizon este disponibilă pentru 

fermierii care dețin un sistem 

automat de muls Lely Astronaut sau 

un sistem automat de hrănire Lely 

Vector. Descoperiți pachetele Lely 

Horizon: Basic și Control. Aflați care 

vi se potrivește cel mai bine. Pachetul 

Basic este disponibil exclusiv pentru 

utilizatorii T4C actuali.

Informațiile din această publicație sunt furnizate 
numai în scop informativ și nu constituie o ofertă de 
vânzare. Anumite produse ar putea să nu fie disponibile 
în anumite țări și produsele furnizate pot fi diferite de 
cele ilustrate. Lely își rezervă dreptul de a modifica 
fereastra de achiziție în orice moment. Toate drepturile 
asupra textelor, imaginilor, logourilor, animațiilor, 
videoclipurilor, sunetelor, graficelor utilizate, precum și 
asupra configurării acestora pe paginile de internet sunt 
rezervate Grupului Lely. Este interzisă reproducerea 
sau publicarea vreunei părți din această publicație 
prin tipărire, fotocopiere, microfilm sau în orice alt 
mod fără permisiunea prealabilă scrisă a societății Lely 
Holding S.à r.l.

Pachetele 
Lely 
Horizon

Lely Horizon

*Este necesar hardware 
Lely suplimentar

Management

Tabloul de bord KPI personalizat • •
Rapoarte personalizate • •

Cartelă vacă • •
Marjă per vacă •

Previziuni producție de lapte •

Sănătate

Raportul de sănătate • •
Temperatura laptelui • •

Număr celule uger (MQCC2)* • •
Greutate* • •

Monitorizarea rumegării* • •

Mulsul

Solide din lapte • •
Pornire personalizată •

Reproducere

Înregistrare automată a 
perioadei de călduri

* •
Analiză reproducere •

Confirmare automată a gestației* •

Hrănire

Monitorizarea mâncării* • •
Tabele de hrănire • •

Rație mixtă Vector* • •
Flux de lucru persoane

Înregistrări loturi • •
Gestionare utilizatori • •

Rutine pe baza sarcinilor • •
Verificarea reproducerii • •

Prezentare generală rutare • •
Planuri de tratament • •

Gestionare schimb • •
Localizator vacă* • •

Alarme robot • •
Notificări push pe mobil •

Conectat

Actualizări automate • •
PC • •

Schimb de date local • •
Smartphone și tabletă (Wifi/4G) •

Schimb de date în cloud •
Funcție chat •

Sfat terță parte •
Prezentare generală dispozitive conectate •

Basic
Basic

Control

Control


