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Sefydlwyd Byerley Technologies Ltd yn 2015 gyda chefnogaeth Llywodraeth 
Cymru, pan oedd yn rhaid creu cwmni newydd ar ôl i SPS Ltd ddyfeisio’r 
cynnyrch. Mae Byerley Technologies yn creu ac yn gwerthu cynnyrch monitro ar 
gyfer y diwydiant rasio ceffylau sy’n rhoi’r wybodaeth y mae hyfforddwyr ei angen 
rhag i geffylau anafu rhannau isaf eu coesau a’u helpu i adfer ar ôl eu hanafu. 

Yn 2015, lansiodd SPS Ltd y 
cynnyrch ‘Tendon Manager’ 
gyda chefnogaeth arian 
arloesedd Llywodraeth Cymru a 
chyllid yr Undeb Ewropeaidd. 
Mae hyfforddwyr yn cerdded 
eu ceffylau i mewn i’r ddyfais 
sy’n defnyddio delweddau 
thermal i ganfod niwed i 
gyhyrau a gewynnau coesau’r 
ceffylau. Mae’r camerâu 
delweddau thermal o’r 
ansawdd gorau, yn gallu 
dangos 19,000 picsel ar 
100 ffrâm yr eiliad. 

Defnyddir y peiriant i ganfod pa 
mor gyflym y mae cyhyrau’r 
ceffylau’n oeri ar ôl ymarfer.  
Os byddan nhw’n cymryd yn hir 
i oeri ar ôl ymarfer, mae 
hynny’n dangos straen neu 
ddifrod. Gall yr hyfforddwyr 
ceffylau gorau un ganfod, fel 
rheol, wahaniaeth o tua tair 
gradd mewn coes ceffyl. Ond 
mae’r peiriant yn fwy cywrain 
ac yn gallu canfod gwahaniaeth 
o 0.2 gradd. Mae’r peiriant 
soffistigedig hefyd yn gallu 
canfod a hysbysu’r defnyddiwr 
o symudiadau di-angen gan 
geffyl a allai gymylu’r 
darlleniad. 

Bydd yr hyfforddwr yn 
defnyddio’r wybodaeth i 

benderfynu a yw’r ceffyl wedi 
adfer yn llwyr o’i anafiadau. 
Mae’r cynnydd enfawr mewn 
manyldra a geir gan Tendon 
Manager wedi ennyn cryn 
ddiddordeb ymysg y gymuned 
rasio ceffylau. 

Cododd diddordeb yn Tendon 
Manager yn yr Almaen, 
Awstralia a Dubai ac mae 
unedau eisoes yn gweithio yng 
Nghymru, yr Iwerddon ac yn 
Newmarket yn Lloegr. Y 
rheswm pam y cododd cymaint 
o ddiddordeb yw bod ceffylau 
rasio’n gallu bod yn werth 
degau o filiynau o bunnau a 
bod cynnyrch Byerley’n gallu 
lleihau’r risg bob tro y mae 
ceffyl gwerthfawr yn cael ei 
hebrwng i’r maes rasio. 

Mae Byerley Technologies hefyd 
wedi derbyn arian i ddechrau ar 
gyfnod ymchwil a datblygu 
cynnyrch newydd. Mae’n 
gweithio ar hyn o bryd ar 

gynnyrch newydd a fydd yn 
helpu hyfforddwyr rhag 
gorweithio ceffylau wrth eu 
hyfforddi a hefyd i fonitro 
effeithau’r sesiynau hyfforddi 
arnyn nhw. 

Meddai Steve Hudd, rheolwr 
gyfarwyddwr Byerley 
Technologies Ltd: “Roedd yn 
wych cael arian Llywodraeth 
Cymru, ac, o’r holl grantiau 
rydw i erioed wedi’u cael, y 
grant ymchwil a datblygu yn 
sicr yw’r gorau. Mae’n ein 
galluogi ni i gynnal ymchwil 
trylwyr a phwrpasol ac i feddwl 
y tu hwnt i’r ffiniau.” 

I wybod rhagor am gyllid a chymorth 
gan Lywodraeth Cymru:
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