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«Jeg kan nå bruke mer tid på
andre aktiviteter på gården.»

Fôringsstrategien påvirker resultatene dine i høy grad
Fabio Cantù
Zevio, Italia
«Jeg har brukt Vector i over et år og sparer
inntil tre timer om dagen på å fôre besetningen
min. Vector laster og doserer rasjonen mer
nøyaktig, og fôrer oftere. Kjøttfeet er roligere og
vekstratene har forbedret seg nå som fôret er
ferskere og mer smakfullt. Vi sparer også mye
på drivstoffkostnader. Før kjøpet hadde jeg mine
tvil om påliteligheten, men systemet har fungert
perfekt fra første dag.»

Hyppigere fôring og fôrskyving
lønner seg virkelig. Det
stimulerer til at besetningen
tar opp fôr oftere i løpet av
dagen og natten, noe som fører
til høyere fôropptak. Dette har
en positiv effekt på dyrehelse,
fertilitet, produksjon og ikke
minst på økonomien.

Opptak av store mengder lettfordøyelig fôr medfører et
ekstremt fall i pH‑nivåer, noe som kan resultere i en subklinisk
vomacidose (sur vom). Vomacidose skader vomveggen. Fôret
kan gå for raskt gjennom vomma, siden bakteriene som
fermenterer de rå fibrene er inaktive når pH‑nivået er for lavt,
noe som resulterer i dårlig fordøyelse av grovfôr.
Det ideelle for kyr er å spise 10 til 14 mindre porsjoner per
24 timer. Dette vil opprettholde riktige og stabile pH‑nivåer,
noe som sikrer optimal anvendelse av fôret. Hvis både
fôringshyppigheten og hyppigheten på fôrskyvingen økes,
vil det stimulere kyrne til å gå til fôrbrettet oftere.

Det å tilby mindre porsjoner reduserer muligheten for at
kyr velger fôr, noe som også har en positiv innvirkning på
pH‑stabiliteten i vomma. I tillegg betyr det et mer hyppig
opptak av ferskt og smakfullt fôr på fôrbrettet.
Automatisering av dette repetitive arbeidet sørger for
regelmessig fôring og fôrskyving. Dette gjør de daglige rutinene
mer fleksible, fôringsprosessen mer effektiv og virksomheten
din mer vellykket.
Smart fôring fungerer
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«Konkurransen ved fôrbrettet
har endret seg fullstendig fordi
kyrne nå vet at ferskt fôr er
tilgjengelig 24 timer i døgnet.»
Claas Tiedemann, Tyskland

Både du og kyrne
dine drar nytte av
hyppigere fôring
Alltid ferskt fôr ved fôrbrettet

Bra for vomhelsen

Kyrs melkeproduksjon er tett knyttet til hvor
sunne de er, og det å kunne spise 10 til 14 ganger
per dag er et grunnleggende krav til god helse. Det
er derfor hyppig fôring er så viktig. I tillegg vil det
å tilby fôr hyppigere, betyr at fôret alltid er ferskt
og smakfullt, noe som reduserer utvelging og
øker fôropptak.

Hypping fôring fører til et stabilt pH‑nivå i vomma
og god vomhelse. En ku får mer enn halvparten
av sitt energibehov fra fettsyrer som er rester
etter fermenterte karbohydrater. Hvis pH‑nivået
i vomma er lavt, vil disse mikroorganismene bli
ineffektive. Flere og mindre måltider hver dag
holder pH‑nivåene stabile, noe som betyr at kyrne
bruker fôret de får i seg mer effektivt.

Optimalt fôropptak
Hvis det alltid er ferskt fôr ved fôrbrettet, kan en
ku selv bestemme når hun ønsker å spise. Hvert
dyr vil få ferskt fôr, inkludert kyr med lavere
rangering, som ellers kanskje ville spise mindre
fôr, og ikke så raskt, på grunn av mulig aggresjon
ved fôrbrettet. Hyppig opptak av ferskt fôr er bra
for vomma. Det gjør en ku mer aktiv og det øker
melkeproduksjonen.

Bra for sunne klauver
Hyppig fôring har også en positiv innvirkning på
klauvhelsen. Siden fôr bokstavelig talt er innenfor
rekkevidden til alle kyr, trenger de ikke lenger
strekke seg etter fôret. Dette reduserer presset
på klauvene foran og nakkene deres. Når det er
en begrenset fôrtilførsel blir ofte lavere rangerte
kyr jaget bort, noe som gjør at de svinger raskt,
som også setter press på klauvene deres.

Fôring til riktig tid

7,28 liter

Det er andre medvirkende
faktorer til melkeproduksjon,
som rasjonsberegninger
og genetikk.
(Kilde: Dohme, 2008)

Forskning blant 47 besetninger viser
at melkeproduksjon kan variere
med inntil 13 liter med melk per ku
per dag. 56 % av denne variasjonen
kan direkte tilskrives faktorer som
fôrhyppighet, fôrskyving, lengden på
fôrbrettet osv.

Hyppigere fôring handler ikke om jevnlig fôring
til faste tider. Det handler om å gi fôr til riktig tid
basert på hvor mye fôr som spises, så det aldri er
for mye eller for lite fôr ved fôrbrettet.
Hvor mye fôr som spises kan variere på grunn av
uvanlige spisevaner eller beiting for eksempel.
Kyr med muligheten til å beite ute vil spise mindre
ved fôrbrettet. Justering av fôringstider fører til
mindre restfôr og tap av smak.

Hyppigere besøk til melkeroboten
Hyppigere fôring stimulerer kyrnes
aktivitetsnivåer. Hvis det brukes en melkerobot,
vil kyrne besøke den oftere.
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Tilpassede rasjoner
for hver gruppe
+ 92 %
Livstidsproduksjon

Fôring i henhold til behov er fordelaktig for alle typer
storfe, både melkekyr og kjøttfe. I tillegg har hvert dyr
sine egne fôrbehov, avhengig av deres livstrinn.

Ekstra livstidsproduksjon når en
ku kalver ved 23 måneder i stedet
for 27 måneder.
(Kilde: Van Amburgh, 2000)

Ungdyr

Kjøttfe

Melkekyr

Sinkyr

Jo raskere et ungdyr vokser til sin
ideelle vekt, jo raskere er hun klar for
inseminering og melkeproduksjon. Ved
å gi ungdyr oftere ferskt fôr, tilpasset
deres behov, øker opptaket av grovfôr
og disse ungdyrene utvikler seg raskt
til kraftige kyr. Forskning har vist at
kalver som fôres med ferskt, tilpasset fôr,
flere ganger om dagen, kan insemineres
4 til 6 uker tidligere enn kalver som
fôres konvensjonelt.

Fordelene med hyppig fôring av kalver
gjelder også de som avles opp til kjøttfe.
Sammenlignet med konvensjonell
fôring, legger også kalver som avles
opp til kjøttfe på seg vekt raskere hvis
de fôres hyppigere. Som resultat av
dette øker kjøttproduksjonen betydelig,
og kostnader til oppdrett av kalver
reduseres. Kjøttprodusenter vil også dra
nytte av hyppigere fôring.

Når en kalv har vokst til å bli en
melkeku, vil dens energibehov forandre
seg, ettersom opptak av tørrstoff blir
spesielt viktig for melkeproduksjon.
Hyppigere fôring betyr at kyrne alltid
har fôr ved fôrbrettet, som holder
fôret smakfullt: mindre porsjoner
ved fôrbrettet forhindrer oksidering,
oppvarming, og at kyrne foretar en
utvelging av fôret. Smakfullt ferskt fôr
øker opptak av grovfôr og gir energien
som kreves for høy melkeproduksjon.

Fôring av sinkyr er én av de viktigste
delene av en fôringsstrategi, ettersom
ernæring i denne fasen er avgjørende
for den neste laktasjonsfasen.
Kapasiteten til opptak av tørrstoff
i overgangsperioden fastslår
opptaket av tørrstoff i begynnelsen
av den neste laktasjonen, som har
en direkte innvirkning på kuhelse og
melkeproduksjon. Hyppigere fôring
holder opptak av tørrstoff konstant og
maksimerer opptakskapasiteten.
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Dine lokale eksperter på melking og fôring
Ditt lokale Lely Center er din partner innen
gårdsautomatisering. Gjennom årene har Lely
bygd opp et omfattende nettverk av spesialister.
Disse spesialistene kombinerer sin erfaring
innen automatisering med lokal kunnskap.
Hovedmålet er å hjelpe deg med å få mest
mulig ut av utstyret som Lely tilbyr.

Trygghet

Regional kunnskap og erfaring

Følelsen av trygghet er avgjørende i det daglige arbeidet. Det
betyr å kunne ha tillit til sine medarbeidere, maskiner og en
stabil partner når det gjelder vedlikehold og brukerstøtte. Det
er godt å vite at bak Lely Vector står en organisasjon som du
kan stole på.

Du har også tilgang til pålitelig kunnskap, hjelp og støtte fra
Farm Managent rådgiverne ved det nærmeste Lely Center. De
sørger for at din Vector spiller sin rolle i å optimere gårdens
produktivitet og lønnsomhet.

Storfeavl ligger i blodet vårt
Sertifiserte serviceteknikere
Du vil ha full tilgang til Lelys sertifiserte teknikere via ditt
lokale Lely Center. De sørger for en perfekt installasjon, setter
opp ruter etter ditt ønske og besørger de riktige tjenestene for
en lang og problemfri driftstid.

Mange av våre ansatte har bakgrunn fra landbruk, så
de forstår problemene storfeprodusenter står overfor.
De gjennomgår også opplæring og tester for å sørge for at
de er pålitelige spesialister som kan gi støtte til både nye og
eksisterende kunder. Takket være deres omfattende erfaring
med andre systemer i området, har lokale serviceteknikere og
rådgivere alle fakta tilgjengelig.

Mest erfaring innen automatisering av
melkeproduksjon
Vi er markedslederen innen automatisering av
melkeproduksjon. Vi har også omfattende erfaring med
automatisk fôring og fôrskyving. I 2008 introduserte vi Lely
Juno‑fôrskyver, og i 2018 ble det 500. Lely Vector automatiske
fôringssystemet solgt. Vi har brukt all den kunnskapen vi
har ervervet gjennom årene innen automatisk fôring til å
perfeksjonere Lely Vector.
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Automatisk fôring
for deg og dine dyr
Lely Vector tar automatisk fôring til neste nivå. En utvikling som
omfatter alt vi har lært siden den ble innført i 2012. Vi har studert
storfe og lyttet til våre kunder. Vi støtter oss på velprøvde prinsipper,
men har forbedret en stor del av systemet. Kombinasjonen av
velprøvde prinsipper for automatisk fôring, og vårt fokus på
dyrehelse, pålitelighet og kostnadseffektivitet, har resultert i et
automatisk fôringssystem for deg og dine dyr.

Mer robust

Mer servicevennlig

Sikrere

Mer dyrevennlig

Lely Vector MFR er nå enda mer robust ettersom vi har brukt
alternative materialer til de vesentlige delene. For eksempel er
miksekammeret og skruen laget helt i rustfritt stål.

Utformingen har blitt gjort mer servicevennlig i mange
aspekter. Motorer‑ og elektriske komponenter har blitt gjort
mer tilgjengelig. Dette gjør systemet raskere og enklere å
vedlikeholde.

Støtfangeren er galvanisert og har blitt fullstendig utformet på
nytt for ekstra sikkerhet og mindre risiko for skade.

Forbedret distribusjon av kniver og skruens konstante
rotasjonshastighet skaper en mer konsekvent blandet og
balansert rasjon. Det har også blitt lagt til en magnet til MFR,
som fjerner metallpartikler fra fôret.
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Bedre fôring takket
være automatisering
Hyppigere fôring er bra for kuhelsen, fertilitet og
melkeproduksjon, og forbedrer også fôreffektiviteten
fordi kyrne får met ut av fôret sitt. Automatisk fôring
med Lely Vector fôringssystem går ett skritt videre og
tilbyr mange fordeler.

Lave driftskostnader

Fleksibel bruk

Spar tid

Presisjonsfôring

Fôring i kontrollerte doser

Sammenlignet med konvensjonelle
fôringssystemer, er Lely Vector veldig
effektiv når det gjelder energikostnader.
Du vil spare på drivstoffkostnader, fordi
du ikke lenger vil trenge traktoren som
ellers ville brukes til å dra fôrvognen.
Kunder sparer inntil 5500 liter diesel
i året.

Lely Vector er utviklet for alle typer
fôrings‑ og fjøsutforminger, og om du
har storfe i ulike fjøs kan det automatiske
fôringssystemet kjøre mellom dem
uavhengig. Lely T4C‑programvaren for
Vector lar deg enkelt tilpasse rasjoner
og grupper.

Du sparer verdifull tid hver dag, fordi du
ikke lenger trenger å ta deg av fôringen
selv. Helt fra øyeblikket da Lely Vector
tar over, blir din daglige tidsplan mer
fleksibel. I gjennomsnitt sparer våre
melkekunder omtrent 8 timer i uka.
Kjøttprodusenter sparer enda mer tid. Du
kan bruke denne tiden på enda viktigere
ting som krever din oppmerksomhet. På
gården eller i privatlivet ditt.

Automatisk fôring gir deg forsikringer
om at hver dyregruppe vil få den riktige
mengden av det riktige fôret. De spesifikke
behovene til hver gruppe kan håndteres
ved å legge inn rasjonens sammensetning
per gruppe i programvaren. Dette øker
fôropptaket, noe som betyr du får mer
ut av dyrene dine. Du forbedrer også
fôreffektiviteten sammenlignet med
konvensjonell fôring.

Lely Vector er også ideelt når kontrollert
dosering er viktig. Det er mulig å begrense
utmaterdørens åpning under installasjon
for en mer presis dosering. Dette er en
merverdi, spesielt ved fôring av kalver og
storfe til kjøttproduksjon, som mottar en
rasjon med korte fôrtyper. Du kan også
justere mengden med fôr per innhegning,
slik at Vector fôrer kjøttfe nøyaktig i
henhold til deres behov.

Spar 5500 liter drivstoff
Sammenlignet med fôring
med en traktor.

Spar 416 timer i året
i gjennomsnitt
Sammenlignet med fôring én
gang per dag med fôrskyving
flere ganger.
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Velprøvd ﬂeksibilitet
Lely Vector tilbyr en enestående fleksibilitet. Enhver fôringsstrategi kan
implementeres, enten fôring er foretrukket flere ganger per dag, kreves i varierende
rasjoner, eller er forskjellig for grupper av kyr. En effektiv fôringsstrategi vil forbedre
både kuhelse og produksjon.
Hvordan fôrkjøkkenet fungerer
Fôrkjøkkenet er rommet der fôret oppbevares, blir valgt, plukket
opp og lastet inn i mikse‑ og fôringsroboten. Kranenheten med
fôrgrabben installert i fôrkjøkkenet beveger seg fram og tilbake
over fôret, og plukker det opp etter behov. I fôrkjøkkenet kan de
ulike fôrtypene enkelt skilles og suppleres. Der er også plass for
en dispenser for mineral eller tilsetningsstoffer, hvis disse skal
tilsettes rasjonen.

Avhengig av værforhold og størrelsen på fôrkjøkkenet, kan du
lagre fôr til inntil 3 dagers bruk. Forkjøkkenet har nok plass
for enhver ønsket fôringsstrategi, og kan utvides ettersom en
gård vokser.
Rådgivere fra Lely Technical Service Support gir råd om
hvordan konvertere eksisterende områder på gårdene
til fôrkjøkken.

Lely BC blokkuttaker
Lely BC blokkuttaker er en velprøvd
løsning for å fylle fôrkjøkkenet.
Blokkuttakerens kuttekapasitet er høy,
og takket være pakkedybden kan Lely BC
enkelt plassere fôr i fôrkjøkkenet.

3 dager

Det gjennomsnittlige antallet
dager mellom fylling av
fôrkjøkkenet.

Blokkuttakerens kniver maksimerer
kuttekapasiteten til både tørrfôr og fast
surfôr, og kan kutte både rundballer og
firkantede blokker. Lely BC kan tilpasse
seg kravene til ethvert tidspunkt,
uavhengig av hvor kompakt fôret
kan være.

«Lely BC 180 XL kutter store blokker, noen
som forbedrer fôrkvaliteten. Fôrkjøkkenet
trenger å etterfylles sjeldnere. Dette sparer tid
og penger.»

Tårnsiloer
Lely Vector er et ekstremt allsidig system. Mikse‑ og
fôringsroboten kan fylles med enten en fôrgrabber eller
en tårnsilo, noe som plasserer automatisk fôring innen
rekkevidde for alle typer kvegavl i alle omstendigheter.
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Presisjonsgrabb
En kranenhet med fôrgrabb er installert i fôrkjøkkenet før
Lely Vector brukes. Den flytter automatisk til den riktige
blokken av surfôr eller fôr som trengs til å veie og blande
den riktige rasjonen. Fôrgrabben skanner fôrets høyde
med en laser for å gripe fôret fra det høyeste punktet.
Selvlærende styringsprogramvare hjelper fôrgrabben
å fastslå dybden den trenger for å plukke opp den
ønskede vekten.

Perfekt blandet
Fordi fôrgrabben griper tak i en ulik fôrtype for hver bevegelse, er
ingrediensene allerede godt blandet i mikse‑ og fôringsroboten. Dette
reduserer tiden og energien som kreves for å blande godt. Blandetiden og
motstålene kan stilles inn per rasjon for å sikre en homogen blanding av fôret.

Fôrskruer for kort fôr
Kjøttfe er hovedsakelig fôret med kort fôr ,så Vector kan utstyres med en kort
fôrskrue og en andre doseringsarm. Dette sikrer en jevn distribusjon av fôr
per meter, noe som er vesentlig for å tilberede rasjoner til kjøttfe.

98 %
Den oppnåelige nøyaktigheten av
lasting av fôr med Vector-systemet
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Basert
på opptak
Systemet vet når og hvor
det er nødvendig med fôr.

Transport av fôret til
riktig sted
Etter blandingen beveger mikse‑ og
fôringsroboten seg uavhengig til fjøset
der rasjonen distribueres nøyaktig
i kontrollerte doser. I fjøset følger
fôringsroboten fôrbrettet eller veggen.
Utenfor fjøset finner systemet veien¨ved
å følge metallister på gulvet. Uansett
værforhold, kjører Vector uavhengig fra
sted til sted for å levere ferskt fôr til hver
eneste ku.
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Åpning og lukking av dører

Fôrskyving, måling og fôring

Enkel kontroll

Klimaet er viktig for alle typer storfeavl,
enten det gjelder melkekyr, kjøttfe
eller kalver. For å holde klimaet i
fjøset optimalt, kan Vector åpne ulike
elektriske dører via Bluetooth eller
sjalusidører og klaffer via et trykksett.

Under fôrskyving måler Vector
fôrmengden på fôrbrettet med
en fôrhøydesensor. Hvis den
gjennomsnittlige fôrhøyden faller under
et forhåndsangitt nivå, laster Vector
den nødvendige rasjonen og leverer den
til stedet der ferskt fôr er nødvendig.
Fôring basert på fôrhøyder i stedet for
fôringstider forhindrer overdreven eller
utilstrekkelig fôring på fôrbrettet.

Lely Vector kan styres med «Lely
Control»‑appen via en Bluetooth‑kobling.
Dette betyr at du kan styre Lely Vector
fra én eller flere smarttelefoner. Du
kan kontrollere alt gjennom denne
brukervennlige applikasjonen.

LELY VECTOR
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Mer innsikt om fôring
Automatisk fôring med Lely Vector gir deg mer innsikt
om effektiviteten til fôringsstrategien. Lely Time‑for‑Cows
(T4C)‑styringssystemet indikerer gjennomsnittlig fôropptak
på både individuelt kunivå og gruppenivå.

Ta de riktige beslutningene
Lely T4C er verdens første komplette styringssystem
til melking og fôring, og kan kobles til forskjellige typer
Lely‑utstyr. Det gir gårdbrukere en fullstendig innsikt over
gårdsdriften. Lely Control og Lely T4C gir også opplysninger om
enhetsinnstillinger, overvåkning av besetningen og analyser.
De hjelper deg å ta de riktige beslutningene basert på de riktige
opplysningene.

Fôringsstrategi
Lely T4C gir strategiske innstillinger og langsiktige analyser
oppsummert i klare og tydelige rapporter, som hjelper deg til å
vurdere effektiviteten og administrasjonen av fôringssystemet.
Dette er nyttig når man diskuterer og planlegger
fôringsstrategien med ansatte eller rådgivere.

Daglig bruk
Sammen med Lely Control, gir T4C deg en daglig kontroll over
fôringsadministrasjonen, lar deg spesifisere og organisere
rasjoner, fylle fôrkjøkkenet, eller forandre rutene til mikse‑ og
fôringsroboten. Nøkkelindikatorer (KPI) gir innsikt i sanntid om

Fôringstabeller for kjøttfe
Oppfôring av kjøttfe har som hensikt å oppnå
vektøkning. Den daglige rasjon må justeres
tilsvarende. Med Lely Vector er det enkelt å ha
en fôringsplan per gruppe med kjøttfe. Hvis en
dyregruppe bytter til en annen rasjon, justerer Lely
Vector rasjonen og gir dyrene det rette fôret i den
rette dosen.

opptaket av tørrstoff, og ulike fôrmengder for de ulike gruppene
i besetningen, noe som lar deg justere fôringsstrategien til de
rådende forhold hver dag.

Fôreffektivitet
Styringsprogramvaren kan også opprette rapporter om
fôreffektivitet. Disse rapportene gir et klart bilde på forholdet
mellom den leverte rasjonen og produksjon. Ved å angi kostnad
per fôrtype i systemet kan du optimere rasjonen basert på
margin, i stedet for kilo.

En passende rasjon for hver gruppe
Det er enkelt å stille inn T4C til å sørge for at hver gruppe
med dyr får en passende rasjon. Det betyr at det er enkelt å
flytte kyr fra gruppe til gruppe uten å endre de grunnleggende
innstillingene for rasjonen, og en enkel handling er alt som skal
til for å velge riktig rasjon for riktig gruppe på gården din.
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Basert på vår erfaring innen gårdsautomatisering, har Lely Farm Management Support utviklet
retningslinjer og protokoller som gradvis vil få deg oppdatert. I denne fasen vil vi gi deg den riktige
informasjonen til rett tid. Alle relevante emner blir sett på, og du har også muligheten til å følge et
opplæringskurs. Alt dette gjør overgangen til automatisk fôring problemfritt, og begrenser stress
på alle sider.
I løpet av en 6‑månedersperiode følger du og din Farm
Management‑rådgiver de forhåndsbestemte trinnene og
handlingene som er anbefalt før, under og etter den faktiske
oppstarten. I denne perioder vil vi møtes seks ganger for å
diskutere ulike emner som dine rutiner, T4C‑styringssystemet
og fôring.
Etter hvert besøk vil du motta en digital rapport og tilhørende
faktakort. Dette lar deg se gjennom handlingspunkter og
informasjon når du ønsker det.

Inntak og gårdsstyring
Vi begynner med å introdusere Farm Management Support.
Hva kan vi forvente fra hverandre i løpet av de neste
6 måneder? Hva er målsetningene dine? Vi diskuterer emner
som dyrehelse, fôring og rutiner på gården din, i kombinasjon
med automatisk fôring.

T4C og oppstartsforberedelser

Ta riktige trinn
til riktig tid

Vi går gjennom fôringsrutinene, forklarer deg hvordan T4C‑
styringssystemet fungerer, og i kronologisk rekkefølge vil
gå gjennom oppstartsdagen for å diskutere de nødvendige
forberedelsene.

Oppstartsdagen
Vi tar en siste kontroll sammen, går gjennom fôringsrobotens
rutiner, angir alle innstillingene i styringsprogrammet og
starter fôringen.

Administrasjon av Lely Vector
Kyrne blir raskt vant til Vector‑enheten. Sammen finjusterer vi
T4C‑styringsprogrammet og går gjennom alle rutinene.

Overvåking
Farm Management‑rådgiveren ser på ytelsen til Lely Vector‑
systemet og gårdens resultater for å se om det er noen punkter
som kan optimeres.

Fremskritt og utvikling
Vi tar en runde på gården, kontrollerer T4C og diskuterer den
aktuelle situasjonen. I tillegg går vi gjennom rutinene dine og
alle tilgjengelige verktøy. Vi går gjennom oppstartsprosessen
for å se om du oppnådde målene dine, at alt er klart og du
er fornøyd.

Optimering
Det neste trinnet følger konklusjonen til oppstartsperioden, da
vi vil kontakte deg for å diskutere optimeringen av gården din
sammen, med et servicenivå som du velger.

Trinn 6

4 uker etter
oppstart

12 uker etter
oppstart

24 uker etter
oppstart

Fremskritt og
utvikling

Oppstart

Trinn 5

Overvåking

4 uker før
oppstart

Trinn 4

Administrasjon av
Lely Vector

12 uker før
oppstart

Oppstartsdagen

Trinn 2

T4C og oppstartsforberedelser

Et skifte fra konvensjonell fôring til automatisk fôring med
Lely Vector er et stort skritt, ettersom det betyr å plassere
dette repetitive daglige arbeidet i hendene på en robot og
programvaren som styrer den. Det er ikke en beslutning som
det bør tas lett på, noe vi helt forstår hos Lely. For å hjelpe
deg har vi utviklet en standard trinnvis plan for å hjelpe deg
i oppstartsfasen.

Trinn 1

Inntak og gårdsstyring

Trinn 3
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«Vektøkningen har virkelig forbedret seg siden
jeg begynte å fôre besetningen hyppigere.»
Fabio Cantù, Italia

Smart fôring fungerer med Lely Vector
Hyppig fôring og fôrskyving hele dagen og natten stimulerer opptaket av tørrstoﬀ i besetningen.
Dette optimerer vomhelse, fôreﬀektivitet og produktivitet. Ved å automatisere dette repetitive arbeid
får du en lettere tilværelse, mer eﬀektiv produksjon og mer vellykket gårdsdrift. Finn ut mer om
smart fôring på www.lely.com/feeding

Bedre gårdsdrift - ditt valg!

Ta i bruk smart fôring med nærmeste Lely Center
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