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 LELY סיפורה של
סיפור של 60 שנה

LELY  העולמית חגגה לא מזמן 60 שנה להיווסדה.

בדף העטיפה בספר שיצא לכבוד האירוע והנקרא "עם הפנים לעתיד", כתוב כך: "אנחנו ממציאים המצאות 
שיעשו את חיי החקלאים קלים יותר. זה מה שהביא אותנו להיות מה שאנחנו. אנו רוצים לעזור לחקלאים 
לחיות את חייהם כמו שהם צריכים להיות, ונמשיך לעשות הכול בשביל שזה יקרה". הססמה של ללי היא, 
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הכול התחיל בתחילת המאה ה-20, כאשר שני נערים אחים: קורנלוס 

וארי ואן דר ללי ישבו ליד האח, בחווה של ההורים שלהם וניסו, בעזרת 
של  הקשה  הפיזית  לעבודה  תחליפיים  רעיונות  לבנות  מכנו,  משחקי 

הוריהם והחברים שלהם.

הצעד  היה  זה  שלהם.  הראשון  הפטנט  את  רשמו  הם  ב-15.4.1948 

הראשון של ללי כחברה, כחברה הממציאה פטנטים בחקלאות. הפטנט 

השנים  במשך  עשתה  הייצור  את   - מכירים  שכולנו  שמש  מגוב  היה 

חברת ויקו. המגובים נמכרו בכל העולם וגם בישראל.

מרכזי  באתר  בהולנד  הייצור  החל  ב-1958  יותר,  מאוחר  שנים  עשר 

בעיירה מסלנד, האתר שהיה ענק ועסק היום, זה משמש כמרכז הלימוד 

LELY בהכשרת אנשי שירות לרובוטי 
מוצר חדש נכנס לליין הייצור - מפזרת הדשן עם שיטת פיזור ייחודית 

היום  עד  שלה.  במקוריות  דופן  יוצאת  הייתה  הזו  המדשנת  ומשקל. 

המדשנת, על בסיס אותו פטנט, מיוצרת ונמכרת באמריקה. גם במושב 
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אחיסמך עוד עובדת מדשנת כזו, כמפזרת פצלי שמן ברפת.

ההמצאות החלו לצוץ , האחת אחר השנייה.

ב-1965 ללי הוציאה לשוק, את המגובים הרחבים, עם השיניים המיוחדות, 

המאפשרות להפוך את הירק במהירות ובדרך מיוחדת, שהירק יהיה נקי 

זריעה,  ומכונות  המתחחת  כמו  חדשים  כלים  נכנסו  ב-1968  מאדמה. 

ההיקפים והכמויות העלו את ללי על המפה כיצרן גדול.

הפיתוח אמנם נעשה באירופה, אבל ללי שמה דגש על כך שההתפתחות 

תהיה עולמית. ואכן החלו לקום מרכזי שיווק של ללי בכל העולם, דבר 

שהביא ל"בום" גדול יותר במכירות.

ב-1983 נכנס מוצר חדש שהגדיל שוב את הפעילות, מדובר על המקצרה 

המודולרית. זו שיכולה לקצור מימין לטרקטור, או משמאל לטרקטור, 

או מלפניו, או מאחוריו.

המהפכה הרובוטית
קפיצה גדולה מאד קדימה עשתה ללי ב-1992 שבה הוצג ונמכר לראשונה 

רובוט החליבה. הרעיון מאחוריו, כמו תמיד, היה למצוא פתרון לעבודה 

האינטנסיבית והשוחקת של חליבה ברפת. הצגת הרובוט, אפשר לומר, 

הייתה ההמצאה ב-הא הידיעה, במאה העשרים, למשק החלב.

כבר כ-25 שנה החברה מנוהלת ע"י הדור השני, האחים קורנלוס וארי 

ואן דר ללי, אותם נערים חולמים, הלכו לעולמם, והדור הצעיר קיבל 
את המושכות. גם בתפיסתם של ממשיכי הדרך יש אותו מוטיב שיש 

להקל את החיים של הרפתן, בכל אשר סובב לרפת - בהיבט החברתי 

כמו גם בהיבט הכלכלי.

המוצרים  קו  כל  את  לסגור  ללי  החליטה  ה-2000  שנות  בתחילת 

הפשוטים: מדשנות, מתחחות, מעגלות וכו', כל אותם מוצרים שאפשר 

לחקות בכל מסגרייה באיטליה או בספרד, ולהתמקד ברפת. קו מוצרים 

לרפת מבוסס הייטק, הכול למען הפרה והרפתן. 

FROM GRASS TO GLASS
קו המגובים והמקצרות הולך ומתרחב, תרתי משמע, והיום המגוב של 

המקצרות.  דבר  אותו  הכביש,  על  צר  והכי  בשדה  רחב  הכי  הוא  ללי 

המכבשים מיוצרים במפעל של ללי בגרמניה והוא מכיל ליין של חבילות 

גדולות, בינוניות וקטנות, חבילות עגולות עטופות ברשת או חבילות 

שחמיץ עטופות בניילון.

קטנים,  מוצרים  של  רחב  קו  ולמכבשים,  ולמגובים  למקצרות  בנוסף 

הרפתן  חיי  את  הופכים  והם  האחרונות  בשנים  לשוק  יצא  לכאורה, 

לקלים יותר. הרועה האלקטרוני, גורף הזבל הרובוטי לטפחות ולאחרונה 

המכניסים  מוצרים  אותם  וכל  פיתוח  אותו  כל  המזון.  מקרב  ה-יונו 

אוטומטיזציה בכל פעולה ברפת, במקום כוח האדם היקר .

כמה  עוד  מתווספים  שנה  ומדי  רשומים,  פטנטים  כ-10,000  לחברה 

עשרות.

עם חגיגות ה- 60 מכריזים בללי, "אנחנו רק בתחילת הדרך, יש מוצרים 
חדשים בקנה מתאימים לתפיסה של הקלה בעומס העבודה על הרפתנים 

  ."בכל העולם
יש למה לחכות......
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