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Maatalous kohtaa suuremmat haasteet kuin koskaan aiemmin: Elintarvikkeita 

on tuotettava nopeasti kasvavalle väestömäärälle, jonka odotetaan 

saavuttavan yhdeksän miljardin rajan vuonna 2050. Entistä laadukkaampia 

ja entistä tiukemmat vaatimukset täyttäviä elintarvikkeita on tuotettava 

kilpailukykyiseen hintaan samalla, kun kustannukset kasvavat. Haasteisiin on 

lisäksi vastattava kestävää kehitystä tukevalla tavalla. 

Onneksi maatalousalalla työskentelevät yrittäjät ovat työlleen omistautuneita 

ja innovatiivisia. He ovat tottuneet ajatukseen, että heidän liiketoimintansa 

siirtyy tuleville sukupolville. Lely ei ole tästä poikkeus. Lely kehittää jatkuvasti 

osaamistaan ja tuotteitaan nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämiseksi, jotta 

voit vastata menestyksekkäästi uusiin haasteisiin.

EVOLVE.
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Lelyn tapa tuottaa 
maitoa yksi työntekijä,  
    kaksi miljoonaa

Tuemme mahdollisimman tehokasta 

maidontuotantoa. Arviomme mukaan 

yksi työntekijä pystyy tulevaisuudessa 

lypsämään kaksi miljoonaa litraa maitoa 

vuodessa. Panostamme jatkuvasti tutkimus- 

ja kehitystyöhön, jossa painotus on tämän 

tavoitteen saavuttamisessa eläinystävällisellä 

tavalla. Vastauksena optimaalisen 

ruokintaratkaisun kasvavaan kysyntään 

– ruokinta on nykyään eniten aikaan 

vievä työ maitotiloilla – Lely on kehittänyt 

ainutlaatuisen uuden tavan huolehtia 

lehmien ruokinnasta mahdollisimman 

pienellä työmäärällä. Ratkaisu on 

nimeltään Lely Vector -automaattinen 

ruokintajärjestelmä. 
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Minimoi työmäärä 
Tehokkaan ja laadukkaan maidontuotannon edellytyksenä on johdonmukainen, 

oikea-aikainen ja optimaalinen ruokinta. Ainutlaatuinen Lely Vector 

-automaattiruokintajärjestelmä varmistaa sen ja paljon muuta. Järjestelmän avulla 

ruokinta tapahtuu tarkasti ja joustavasti ja lehmät saavat tuoretta rehua vuorokauden 

ympäri minimaalisella työmäärällä. Voit saavuttaa optimaaliset tulokset lehmien 

kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Kun käytössä on Lely Vector 

-automaattiruokintajärjestelmä, optimaalisesti toimiva ruokinta vaatii käyttäjältä 

toimia vain joka kolmas päivä.

Tinkimätön ruokinta
Vector-järjestelmän avulla voit ottaa joustavasti käyttöön juuri haluamasi 

ruokintastrategian. Se on täydellinen ratkaisu kaikille tiloille ja laajennettavissa 

liiketoiminnan kasvun mukaan. 

“Lely Vector on merkinnyt meille Glen 

South -tilalla uuden aikakauden alkua 

tuotannonhallinnassa. Järjestelmä on 

hyvin helppokäyttöinen, ja voin ohjata sitä 

älypuhelimellani.”

Frank Murphy, Irlanti

Lelyn tapa tuottaa 
maitoa yksi työntekijä,  
    kaksi miljoonaa
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Kohtaa kestävän  
    maidontuotannon 
           haasteet
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”Meille Lely Vector tarkoittaa pienemmän 

työmäärän lisäksi paljon muuta. Terve 

pötsi, laadukas maito ja tyytyväinen karja 

ovat meidän palkintomme”.

Václav Dub, Tšekki

Kehitys on kestävää silloin, kun toiminta ei vaaranna tulevien sukupolvien tarpeiden täyttymistä. 

Kestävän kehityksen tärkeys korostuu jatkuvasti yhä enemmän maidontuotannossa. Eläinten 

terveys ja hyvinvointi sekä tehokas ja ekologinen resurssien käyttö ovat perustavan tärkeitä. 

Asiakkaat vaativat, että tuotantomenetelmät ovat eläinystävällisiä ja säästävät ympäristöä. 

Lehmien on saatava elää terveinä ja pitkään samalla, kun lehmän elinaikanaan tuottama 

maitomäärä kasvaa. Maidontuotannon haasteena on täyttää nämä vaatimukset kaupallisesti 

kannattavalla tavalla. Huolellisella ruokinnalla on tärkeä merkitys, kun kestävää kehitystä pyritään 

tukemaan entistä enemmän.

KUUSI TEKIJÄÄ TÄSMÄRUOKINNASSA
Ihanteellisessa ruokinnan hallinnassa on 

kiinnitettävä huomiota moniin tekijöihin. Maatilan 

tuloksia ja tuottavuutta voidaan parantaa 

optimoimalla kuusi keskeistä tekijää. 

Anna vapaa pääsy perustarpeiden 
tyydyttämiseen
Me Lelyllä uskomme, että lehmän on päästävä vapaasti 

syömään rehua ja lypsylle. Jotta lehmät voivat käydä 

säännöllisesti ruokinta- ja lypsylaitteissa, niiden on 

saatava levätä riittävästi ja niiden on voitava vähentää 

jalkoihin kohdistuvaa painetta. Näiden perustarpeiden 

rajoittaminen vaikuttaa lehmän käyttäytymiseen 

ja maitotuotokseen. Lelyn mielestä vapaa pääsy 

perustarpeiden täyttämiseen on ratkaisevan tärkeä osa 

kestävää tuotannonhallintaa. 

Huolehdi eläinten terveydestä 
terveessä ympäristössä
Lehmien ravitsemus vaikuttaa rehuhyötysuhteen 

ja maitotuotoksen lisäksi lehmän yleiseen terveyteen, 

hedelmällisyyteen ja aineenvaihduntahäiriöiden 

estymiseen. Oikea ruokinta on ehdottoman tärkeää. 

Lely Vector -järjestelmän käyttö voi tehostaa ruokinnan 

hallintaa, pidentää lehmien elinikää, lisätä tuotoskausia 

ja vähentää hoitokustannuksia. 

Käytä resursseja vastuullisesti
Kestävää kehitystä tukeva ruokinta tarkoittaa myös 

rehujätteen, energiankulutuksen ja muiden resurssien 

kulutuksen vähentämistä sekä puhtaan ja hiljaisen 

ympäristön luomista navetassa. Lely Vector auttaa 

saavuttamaan kaikki nämä tavoitteet.
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         Pääsy  
             Määrä         

    
 Se

os
 

   
   

   
   

   
K

ui
tu

7



Lely Vector –  

 jatkuvasti 
 tuoretta rehua

”Lypsämme tällä hetkellä 

neljä kilogrammaa enemmän maitoa 

kuin aiemmin pelkästään tehostuneen 

ruokinnan ansiosta.”

M. Nicolas Roybin, Ranska

Automaattinen Lely Vector 

-ruokintajärjestelmä esiteltiin vuonna 2012, 

kun markkinoille haluttiin tuoda mullistava 

uusi työkalu lehmien ruokkimiseksi 

jatkuvasti tuoreella rehulla. Se on 

saavuttanut valtavan suosion eri puolilla 

maailmaa ja tehnyt vuorokauden ympäri 

minimaalisella työmäärällä tapahtuvasta 

täsmäruokinnasta arkea useimmilla tiloilla. 

Karjatilalliset eri puolilla maailmaa ovat 

toivottaneet järjestelmän tervetulleeksi.
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KÄYTTÖ MUUSSA MAIDONTUOTANNON 
LISÄKSI 
Lely Vector -järjestelmää voidaan hyödyntää 

maidontuotannon lisäksi myös muussa. Jatkuva tuoreen 

rehun saanti on tärkeää myös lihakarjan kasvatuksessa. 

Tiheillä ruokintakerroilla on suuri vaikutus karjan kasvuun 

ja kehitykseen. Tällä sektorilla rehu on suuri 

kustannustekijä. Rehun kaikki ravintoaineet sekä viljelijän 

työaika on sen takia pystyttävä käyttämään tehokkaasti. 

Lely Vector mahdollistaa sen helpolla tavalla.
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LASKETTU ANNOS
Lypsävien lehmien ravinnontarve poikkeaa 
ummessa olevien ravinnontarpeesta. 
Ummessa olevien lehmien ravinnontarve 
vaihtelee tiineysvaiheen mukaan. 
Optimaalisessa tilanteessa kaikkien ryhmien 
annokset lasketaan erikseen.

Joustavat ruokin-
tarutiinit
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Nopea ja helppo käyttää
Lely Vector -järjestelmän rehukeittiö on avoin tila, jossa voidaan säilyttää 

kaikentyyppisiä rehuja. Jokaista rehua varten on oma paikkansa keittiössä. 

Rehutyyppien lajittelu on helppoa, rehutyyppi voidaan vaihtaa vaivatta ja rehutyypin 

paikkaa voidaan muuttaa tarvittaessa. Tämä lisää joustavuutta ja mahdollistaa 

sekoituksen helpon säädön muuttamalla väkirehuja. Sekoituksessa voidaan käyttää 

useita erityyppisiä rehuja lisäämällä rehua kahmarilla tai rehutornista. 

Pienille lehmäryhmille voidaan tarvittaessa sekoittaa pieniä annoksia.

Entistä tarkempaa täsmäruokintaa
Järjestelmässä voidaan käyttää laajasti erityyppisiä rehuja kahmarin avulla. Kahmaria 

voidaan säätää määrittämällä oikea määrä, oikea pituus, oikea korkeus ja oikea 

sulkeutuminen, kun ruokinnan tarkkuutta halutaan parantaa. Kun kahmari ottaa 

viimeisen kerran tiettyä rehutyyppiä, järjestelmä arvioi painon ja säätää 

automaattisesti kahmaria. Ryhmän lehmät saavat tarkasti tarvitsemansa annoksen. 

Pysyt tarkasti selvillä annetuista rehuista.

Ryhmien joustava ruokinta 

Lely Vector -ohjelmisto tarvitsee annoksesta vain perustiedot. Säätöjen tekeminen 

uusia ryhmiä varten on sen ansiosta helppoa. Voit helposti siirtää lehmiä ryhmästä 

toiseen, lisätä ryhmään ensikoita tai perustaa kokonaan uuden ryhmän. 

Ihanteellinen ratkaisu yhdistettynä laiduntamiseen
Annosten koostumusta ja määrää on helppo muuttaa. Automaattinen ruokinta on 

ihanteellinen ratkaisu myös yhdistettynä laiduntamiseen. Sateisten tai lämpimien 

jaksojen aikana laiduntavat lehmät hakevat suojaa navetasta ja voivat saada siellä 

ylimääräisen rehuannoksen.

Lely Vector -järjestelmä on ylivoimaisen joustava. Voit toteuttaa 

haluamasi ruokintastrategian ja esimerkiksi ruokkia karjan useita 

kertoja päivässä, jakaa vaihtelevan kokoisia annoksia tai 

mukauttaa ruokinnan eri ryhmille. Tehokas ruokintastrategia 

parantaa lehmien terveyttä ja tuottavuutta.

”Vector-järjestelmän avulla voin  

ruokkia suuren määrän erilaisia  

ryhmiä erittäin täsmällisesti.”

Nicolaas Zeldenrijk, Kanada
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8
Vector-keittiö on täytettävä kolmen päivän välein. 

Asiakkaamme ovat kertoneet, että heiltä säästyy yli 

kahdeksan työtuntia viikossa verrattuna aikatauluun, 

jossa ruokinta tapahtuu kerran päivässä ja rehua 

työnnetään lähemmäs monta kertaa päivässä. 

Vuoden mittaan työntunteja säästyy siten 416.

Joustavat  
    päivittäiset rutiinit 

Vapaus suunnitella työ- ja vapaa-
aika
Lely Vector -rehukeittiöön mahtuu kolmen päivän 

rehuvarasto. Voit sen ansiosta suunnitella työt hyvin 

etukäteen. Rehua riittää keittiössä yli viikonlopun, 

mikä voi avata uusia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia.

Riippumattomuus ulkopuolisesta 
työvoimasta
Lehmien ruokkiminen on tärkeää työtä. Voit huolehtia siitä 

itse tai palkata ulkopuolisia työntekijöitä. Voitko kuitenkaan 

aina luottaa, että muut ruokkivat karjan oikein? Lely Vector 

-järjestelmässä ruokinta-aikataulun voi ohjelmoida ja 

annokset, reitit ja keittiön toiminnan voi määrittää 

etukäteen. Rehun lisääminen keittiöön on helppo tehtävä, 

jonka voit tarvittaessa antaa muiden tehtäväksi.

Älykäs ruokinta 
Lely Vector tietää ympäri vuorokauden, missä ja milloin 

rehua tarvitaan ja huolehtii sen jakelusta. Rehuanturi 

mittaa ruokinta-aidalla olevan rehun tarkan määrän 

kasan korkeuden perusteella. Se ilmaisee, missä ja milloin 

tuoretta rehua tarvitaan lisää vaatimatta viljelijältä tai 

karjanhoitajalta toimia. Järjestelmä voi lisäksi työntää 

rehua lähemmäksi aitaa ruokintakertojen välillä ja mitata 

samalla jäljellä olevan rehumäärän.

”Aiemmin piti aina miettiä, teenkö 

rehua vai en. Nyt Vector ottaa 

vastuun ruokinnasta.”

Kari Paavola, Suomi

Työmäärän lisäksi Lely Vector vähentää myös stressiä. Vain keittiön täyttäminen ja puhdistaminen 

edellyttävät ajoittain toimia. Järjestelmän ansiosta saat käyttöösi lisää aikaa, jonka voit hyödyntää 

hallitsemalla tuotantoa haluamallasi tavalla.

TYÖTUNNIN 

SÄÄSTÖ VIIKOSSA
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Joustavuutta kaikille 

  tiloille – nyt ja tule-
vaisuudessa 

Sopii kaikkiin navettoihin
Automaattisesti toimiva Lely Vector -järjestelmä ei 

edellytä ylimääräisten tukien, profiilien, sähköjohtojen tai 

kiskojen asentamista. Voit aloittaa heti automaattisen 

ruokinnan. Jotta järjestelmä toimisi, käytävien leveyden 

on täytettävä minimivaatimus. Useimpien käytävien 

leveys on kuitenkin nykyään reilusti minimileveyttä 

suurempi. Kapeat käytävät vähentävät 

rakennuskustannuksia, minkä lisäksi tilaa jää entistä 

useammalle lehmälle. 

Monta navettaa – yksi 
ruokintajärjestelmä
Induktiivisten anturien avulla Lely Vector voi siirtyä 

navetasta toiseen jakamaan rehua. Jos nuori karja tai 

ummessa olevat lehmät sijaitsevat erillään muista, Vector 

voidaan helposti ohjelmoida jakamaan rehua myös niille. 

Vector-robotti kestää myös sään vaikutuksia ja kulkee 

ulkona ilman ongelmia.

Laajennettava järjestelmä 

Lely Vector on modulaarinen järjestelmä, jota voidaan 

tarvittaessa laajentaa. Yksi sekoitus- ja ruokintarobotti voi 

ruokkia jopa kolmesataa eläintä. Ruokintakapasiteettia 

voidaan lisätä ottamalla käyttöön toinen robotti. 

Kun toinen jakaa rehua, toiseen voidaan kuormata sitä. 

Näin järjestelmän kapasiteettia voidaan lisätä.

Toimiva ratkaisu kaikissa 
olosuhteissa
Lely Vector on testattu ja hyväksytty monissa maissa eri 

puolilla maailmaa. Järjestelmä on käytössä tällä hetkellä 

yli 20 eri maassa. Se toimii hyvin laajasti erilaisissa 

ilmasto-olosuhteissa ja ympäristöissä. Järjestelmä 

soveltuu kaikentyyppisten rehujen ja annosten 

käsittelyyn. Kahmarilla voidaan käyttää rehukakkuja ja 

pyörö- ja kanttipaaleja. Se toimii tarkasti heti asennuksen 

jälkeen. Vector-järjestelmään voidaan lisätä rehua myös 

rehutornista. Vector on hyödyllinen kaikille karjatilallisille 

ja sopii käyttöön lähes kaikissa olosuhteissa. 

Navettoja on monenlaisia. Niillä kaikilla on fyysisiin olosuhteisiin liittyvät vahvuutensa ja 

rajoituksensa. Automaattiseen ruokintajärjestelmään investoiminen vaati sen takia aiemmin 

kompromisseja. Lely Vector voidaan asentaa joustavasti millaiseen fyysiseen ympäristöön 

tahansa, järjestelmä on helppo asentaa ja järjestelmän toiminta asettaa vain vähäisiä vaatimuksia. 

Järjestelmä toimii käytännöllisesti katsoen aina, olipa pohjapiirustus millainen tahansa. Se voidaan 

myös mukauttaa pohjapiirustuksen muutoksiin – vaikka muutokset olisivat suuria. 

”Apevaunu ja traktori olisivat 

lähes samanhintaiset kuin Vector, 

mutta niillä emme saisi  

samaa vapautta.” 

Lars ja Simon Andersson, Ruotsi
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Lely Vector
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Tuoretta rehua hyvin sekoitettuina, 

tasapainoisina 
annoksina

Erinomainen ja nopea sekoitus 
Lely Vector lisää rehut parhaassa mahdollisessa 

järjestyksessä. Annosta tarvitsee sen jälkeen enää sekoittaa 

kevyesti lyhyen aikaa niin, että rehupartikkelien pituus on 

ihanteellinen ja tukee terveen pötsin toimintaa. Kun lehmät 

lisäksi syövät enemmän kuiva-ainetta, maitotuotos kasvaa.

Kaikki maistuu hyvältä
Lehmät syövät mieluusti maukkaan rehun ensin. Annoksen 

valikointi ruokinta-aidalla aiheuttaa kuitenkin suuria 

happamuuden (pH) vaihteluja pötsissä ja vähentää rehun 

syöntiä. Seurauksena voi olla terveysongelmia. Kun 

tuoretta rehua jaetaan useita kertoja päivässä, valikointi on 

minimaalista. Lehmät syövät entistä enemmän kuiva-

ainetta ja rehuhävikkiä jää entistä vähemmän. Useita 

kertoja päivässä annetut pienet annokset ehkäisevät myös 

hapettumista ja lämpenemistä, jotka voivat aiheuttaa 

harmia suurissa ja harvemmin jaetuissa annoksissa.

Entistä suurempi rehun kulutus
Terve lehmä syö 8–12 kertaa päivässä. Hyvin sekoitetun 

tuoreen rehun jatkuva jakelu Lely Vector -järjestelmässä 

tukee rehun entistä suurempaa kulutusta ja lisää 

hierarkiassa alimpana olevien eläinten mahdollisuuksia 

syödä. Se vaikuttaa myönteisesti maitotuotokseen.

Turvallinen säilytys useita päiviä
Lely Vector -järjestelmä jakaa tuoretta rehua ympäri 

vuorokauden koko vuoden ajan. Oikein säilötty 

karkearehu saapuu keittiöön erinomaisessa kunnossa. 

Rehu säilyy tuoreena useita päiviä, kun sitä säilytetään 

rehukakkuina tai paaleina. Se ehkäisee hapettumista ja 

home- ja bakteerikasvustoja sekä varmistaa rehun laadun.

”Rehujätteen määrä on vähentynyt paljon Vector-

järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Puhdistan 

ruokintapöydän kaksi kertaa viikossa, mutta siellä 

on aina hyvin vähän pois korjattavaa.” 

Ola Kvarberg, Norja

TERVEET JA ONNELLISET LEHMÄT. 
TIEDÄTKÖ, MIKSI NÄIN?

1.  Entistä suurempi syljeneritys ja pienempi 

syöntinopeus (kg/min)

2.  Entistä pienempi pH-arvon lasku pötsissä

3.  Pötsin tehostunut toiminta

4.  Vähemmän odottelua ja kamppailua paikasta 

ruokintapöydälle

5.  Entistä suurempi vapaus lehmille ja entistä 

parempi lehmäliikenne

Lehmien maitotuotos on suurin silloin, 

kun niiden terveys on hyvä. Hyvä ruokinta auttaa 

tämän tavoitteen saavuttamisessa. Lely Vector 

jakaa tuoretta rehua hyvin sekoitettuina, 

tasapainoisina annoksina, mikä auttaa sinua 

pitämään lehmät erinomaisessa kunnossa. 
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   Tee  
ruokintastrategiasta  

     kannattava

”Kun Vector-järjestelmä otettiin käyttöön 

ruokinnassa, rehua alkoi kulua enemmän 

ja maitotuotos kasvoi 1,50 litraa lehmää 

kohden. Lehmät lypsetään nyt 3,2 kertaa 

päivässä.”

Corne van den Berg, Alankomaat

Maitotuotoksen ja rehuhyötysuhteen parantaminen ja operatiivisten kustannusten karsiminen ovat 

ratkaisevia kannattavuudelle. Parhaiden mahdollisten annosten jatkuva jakelu on tärkeää lehmien 

terveydelle ja tuottavuudelle ja vähentää eläinlääkärin palvelujen käytöstä aiheutuvia kustannuksia. 

Kun kaikki lehmät mukaan lukien nuoret hiehot syövät entistä enemmän rehua, koko karjan 

suorituskyky paranee. Vaikutus on erityisen voimakas hierarkiassa alimpana olevilla lehmillä. 

Entistä tiheämpi ruokinta
Kun lehmille jaetaan useita kertoja päivässä tuore annos 

rehua ruokintapöydälle, niiden aktiivisuus lisääntyy. Lehmät 

käyvät useammin lypsyrobotilla ja niiden lypsytarve kasvaa. 

Lypsyrobottiratkaisu vähentää työmäärää entisestään. 

Alhaiset käyttökustannukset
Lely Vector -järjestelmän käyttökustannukset ovat 

erittäin alhaiset ja tuottavat valtavia säästöjä verrattuna 

perinteisten järjestelmien käyttökustannuksiin. Vector-

järjestelmässä on käytössä ainutlaatuiset suorat 

sähkömoottorit, joten energiankäytön kannalta 

tehottomia voimansiirtojärjestelmiä ei tarvita.

Tehostunut ruokinta
Maitotilallisen on tiedettävä, kuinka paljon rehua 

jaetaan eri ryhmille ja mikä ryhmien suorituskyky on. 

Rehuhyötysuhteen analysointi perustuu tarkkaan 

raportointiin. Lely Vector -järjestelmässä voidaan seurata 

tietoja eri rehutyypeistä ja niiden osuudesta sekoituksissa.

Lely Vector
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REHUN SAATAVUUS
Rehua on oltava saatavilla ja sen luo on päästävä ympäri 

vuorokauden. Rehun työntäminen useita kertoja päivässä 

auttaa saavuttamaan tämän tavoitteen. 
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Kuluttaa vähän energiaa
Lely Vector kuluttaa vähän energiaa, koska rehua 

pudotetaan sekoitusyksikköön vähän kerrallaan 

vaihtelevassa järjestyksessä ja sekoitus kuluttaa vähän 

energiaa.

Eco-tila 
Lely Vector -järjestelmä sekoitus- ja ruokintarobotti voidaan 

kytkeä energiaa säästävään Eco-tilaan, kun sekoitettava 

rehumäärä on pieni. Se lyhentää sekoitusaikaa.

Ei melua eikä saasteita
Lely Vector -järjestelmä toimii sähköllä. Toiminnasta 

ei aiheudu melua eikä järjestelmä häiritse karjaa tai 

ihmisiä millään tavoin. Myöskään päästöjä tai saasteita 

ei synny. Karja tottuu nopeasti järjestelmään. 

MERKITTÄVÄT 
POLTTOAINESÄÄSTÖT
Sähkön ja polttoaineen kulutusta 

seurattiin kahdella maatilalla 

Alankomaissa kahden vuoden ajan – 

vuosi ennen Lely Vector -järjestelmän 

asennusta ja vuosi sen jälkeen. 

Taulukossa on esitetty Lely Vector 

-järjestelmän tuottamat säästöt. 

   Puhdas, hiljainen, 
energiatehokas 
   ja turvallinen järjestelmä

 Vähentynyt polttoaineen kulutus Kasvanut sähkön kulutus

Tila A 5 811 litraa/vuosi 8 030 kWh/vuosi

Tila B 3 728 litraa/vuosi 7 760 kWh/vuosi

Seurantajakson aikana vallitsevien hintojen mukaisesti tila A säästi 

miltei 6 500 euroa ja tila B yli 3 500 euroa.

Lely Vector
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   Puhdas, hiljainen, 
energiatehokas 
   ja turvallinen järjestelmä

Jokainen kW tehokäytössä
Lelyn laaja kokemus automaattisten laitteiden 

kehitystyöstä, kuten Lely Juno -rehunsiirtäjästä, 

on auttanut meitä kehittämään Lely Vector -järjestelmää. 

Vaihteiden, akkujen yms. kokeilusta ja testauksesta saatu 

asiantuntemus hyödynnettiin Vector-järjestelmän 

suunnittelussa, jotta jokainen kW saadaan tehokäyttöön. 

Turvaominaisuudet
Uuden järjestelmän suunnittelussa painotettiin 

voimakkaasti eläinten ja ihmisten turvallisuutta. 

Järjestelmä täyttää tiukat kansainväliset standardit. 

Turvaominaisuudet ovat erottamaton osa rakennetta. 

Esimerkiksi rehukeittiötä ei voi avata muuta kuin 

täyttämistä varten. Pohjapiirustuksen mukaan vaihdellen 

maatilalle voidaan asentaa lisää turvaovia tai turva-aitoja.

”Tavoitteenani on luoda suljettu energia-

järjestelmä maatilalle. Investointi Lely Vector 

-järjestelmään oli iso harppaus kohti tätä 

tavoitetta. Aurinkopaneelit tuottavat tarvittavan 

energian, ja Vector käyttää 21 kWh/päivä.” 

Jan Borgman, Alankomaat
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Kokonaisvaltainen ja 

 älykkäästi 
  suunniteltu järjestelmä
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HYVÄN SEKOITUKSEN NELJÄ SÄÄNTÖÄ

Lisää pitkä materiaali ennen lyhyttä ja 

kuiva ennen märkää.

Älä lisää liian vähän tai liian paljon 

materiaalia.

Säädä sekoitusaika materiaalin 

mukaan. 

Määritä oikea aika väkirehun ja 

kivennäisten tai veden lisäämistä 

varten.

Sekoitus- ja ruokintarobotti
Lely Vector -järjestelmän sekoitus- ja ruokintarobotti on 

erilleen asennettava akkukäyttöinen laite, joka sekoittaa 

ja jakelee annoksen automaattisesti.

Rehukeittiö
Rehukeittiö on alue, jolla rehua säilytetään, valitaan, 

poimitaan ja lisätään robottiin sekoittamista varten. 

Keittiössä on nosturirakenne, johon kiinnitetty 

rehukahmari siirtyy oikean rehulohkon kohdalle keittiön 

yläpuolella. Keittiön leveyden ja syvyyden mukaan 

vaihdellen keittiössä voidaan helposti säilyttää 

kolmen päivän rehuvarasto.

* Voi vaihdella tilan ja annoksen mukaan.

Tekniset tiedot

Sekoitus- ja ruokintarobotin mitat
Pituus 246 cm
Leveys 162 cm
Paino 1 485 kg
Korkeus purkuluukku auki/kiinni 278 cm/193 cm
Sekoittimen tilavuus 2 m3

Käytävän vähimmäisleveys
Ruokinta molemmilla puolilla 325 cm
Ruokinta yhdellä puolella (paluu) 310 cm
Ruokinta yhdellä puolella (ei paluuta) 260 cm
Käytävä, ei ruokintaa 275 cm

Kapasiteetti ja vaatimukset
Yhden robotin maks.kapasiteetti (eläimet)* 250 – 300
Kahden robotin maks.kapasiteetti (eläimet)*  500
Ryhmiä enintään 16
Lattiapinta Tasainen
Maks.kallistus 5%

Säilörehuauma

Rehukeittiö

Navetta, jossa lypsävät lehmät

Navetta, jossa nuori karja ja ummessa olevat

Väkirehut ja mineraalit

Sekoitus- ja ruokintarobotti

23



Strategia
Strategisia määrityksiä ja pitkän aikavälin analyyseja varten 

Lely T4C -ohjelmisto voi luoda tietokoneessa laajoja, mutta 

yksiselitteisiä raportteja. Ne auttavat sinua arvioimaan 

ruokinnan tarkkuuden, tehokkuuden ja hallinnan. 

Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun keskustelet 

ruokintastrategiasta ja suunnittelet sitä yhdessä keskeisten 

työntekijöiden tai neuvojien kanssa.

Päivittäinen käyttö 
Käyttämällä Lely T4C -ohjelmistoa yhdessä Lely Control 

-sovelluksen kanssa voit hallita suoraan päivittäisiä 

ruokintatoimia – voit luoda ja määrittää annoksia, täyttää 

rehukeittiön tai muuttaa sekoitus- ja ruokintarobotin reittiä 

suoraan tällä sovelluksella. Mittariston tunnusluvut ilmaisevat 

suoraan kuiva-aineen kulutuksen, rehuhyötysuhteen 

ja rehumäärät eri ryhmien osalta. Tiedot auttavat sinua 

virtaviivaistamaan ruokintastrategiaa joka päivä.

Rehukeittiö
Annosten ja rehutyyppien tarve vaihtelee karjan eri 

ryhmissä. Rehutyyppejä säilytetään järjestelmän kirjastossa, 

mikä helpottaa rehukeittiön täyttämistä. Voit valita 

oikean rehutyypin oikeasta sijaintipaikasta yhdellä käden 

kosketuksella. Tarvittaessa voit määrittää lisätietoja, kuten 

kuiva-ainepitoisuuden ja rehun hinnat. 

Täydellinen sekoitus
Jotta annos on karjallesi paras mahdollinen, sekoituksen on 

oltava juuri oikea jokaista annosta varten. Lisäysjärjestys, 

kahmarin poimintasyvyys, sekoitusaika ja vastaterän 

asento voidaan määrittää annosta kohden. Näin voit jakaa 

lehmille optimaalisen annoksen niiden tarpeiden mukaan. 

Voit pysäyttää tai käynnistää sekoitus- ja ruokintarobotin 

milloin tahansa yhdellä kosketusliikkeellä.

Rehuhyötysuhde
Lely T4C -ohjelmiston avulla voit hallita täysin maatilan 

toimintaa ja saada siitä erilaisia tietoja. Rehuhyötysuhde 

saadaan vertaamalla Lely Vector -järjestelmän jakaman 

karkearehun määrää maitotuotokseen T4C-järjestelmässä.

”Arvostamme tietoja, jotka saamme 

Vector-järjestelmästä T4C-ohjelmistossa.” 

Corjan ja Sandra Doornenbal, Kanada

Yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksen perusteella Lely on kehittänyt maailman 

ensimmäisen erikseen asennettavan ja kokonaisvaltaisen tuotannonhallintajärjestelmän 

robottilypsyä ja ruokintaa varten: Lely T4C (Time for Cows) yhdistää kaikki Lely-laitteet ja toimii 

maanviljelijöiden kokonaisvaltaisena tietojärjestelmänä. Lisäksi Lely Control- ja Lely T4C Inherd 

-sovellukset antavat matkapuhelimessa tai tabletissa tietoja laitteiden asetuksista ja karjan 

suorituskyvystä. Saat käyttöösi yksiselitteiset, helppokäyttöiset ja hyödylliset tiedot, jotka 

auttavat tekemään päätökset helposti ja nopeasti.

Toimistosta  
   lähemmäs lehmiä

Lely Vector
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Automaattinen Lely Astronaut 
-lypsyjärjestelmä

Automaattinen Lely Vector 
-ruokintajärjestelmä

Yhdistetyt    laitteet

Benchmark
Lely T4C -tuotannonhallintajärjestelmän 

benchmarkin avulla voit verrata tilasi 

tuloksia muiden tuottajien tuloksiin eri 

puolilla maailmaa.

T4C-laitteet
• T4C – toimiston tietokone

• T4C – robotin ohjauspaneeli 

 (Manager-malli)

• T4C InHerd – puhelin/tabletti

Analyysit ja raportit
- Lehmän terveys

- Maitotuotos

- Maidon laatu

- Lehmän aktiivisuus

LELY T4C – NYKYAIKAISTA 
TUOTANNONHALLINTAA HELPOSTI

Lely Vector
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Lely Cosmix 
-ruokintakioski

Lely Grazeway 
-laidunnusportti

Lely Calm 
-vasikanjuottoautomaatti

Tietoja Lely Astronaut -järjestelmästä
• Maidon väri (neljänneskohtaisesti)
• Maidon rasva- ja valkuaispitoisuus
• Maidon laktoosipitoisuus
• Maidon sähkönjohtavuus 

(neljänneskohtaisesti)
• Maidon lämpötila
• Somaattisten solujen määrän luokittelu 

lehmäkohtaisesti
• Lehmän paino
• Maitotuotos
• Rehun syönti
• Rehujäännös
• Lypsyaika/tyhjälypsyaika
• (Maks.) lypsynopeus
• Lypsyjen määrä
• Ohikulkujen määrä

Tietoja Lely Qwes -kaulapannoista
• Märehtimisminuutit
• Lehmän aktiivisuus

Tietoja Lely Cosmix -ruokintakioskista
• Rehun syönti
• Rehujäännös

Tiedot Lely Vector -järjestelmään

• Annoksen helppo merkintä

• Koneen asetukset

Tietoja Lely Vector -ruokintajärjestelmästä
• Syötetyn karkearehun määrä ryhmittäin
• Rehuhyötysuhde

Tietoja Lely Grazeway -laidunnusportista
• Edellisestä lypsystä kuluneen ajan 

perusteella lehmä ohjataan tietylle 
alueelle

• Asiakkaan tarpeiden ja tilan asetusten 
perusteella lehmä ohjataan tietylle 
alueelle

Tietoja Lely Calm -vasikanjuottoautomaatista
• Juotu maitomäärä
• Paino

Yhdistetyt    laitteet

Lely Qwes -terveyden- ja 
kiimanseurantajärjestelmä
Ainutlaatuisessa Qwes-järjestelmässä lehmän 
kaulapantaan asennetaan tunnistin, jonka 
perusteella lehmä tunnistetaan. Tunnistimessa 
olevan anturin avulla lehmän aktiivisuutta 
voidaan seurata. Näin terveysongelmat ja kiima 
havaitaan jo varhaisessa vaiheessa. 
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1. 2. 3.

7. 8. 9.
Järjestelmän asennus Peruskoulutus ja käytön aloitus Vector-tuotannonhallintakoulutus

Vaiheet onnistuneen 
automaattiruokintajärjestelmän 
toteutusprojektissa

Kun olet päättänyt investoida Lely Vector -järjestelmään, asiantuntijatiimimme voi auttaa 

kaikissa järjestelmän asennukseen ja käyttöönottoon liittyvissä asioissa maatilallasi.

Tällä sivulla olevassa aikajanassa on esitetty onnistuneen projektin eteneminen.

Ostosopimus  Neuvonta keittiöratkaisusta ja reitistä 
maatilalla

Neuvonta ruokinnasta ja 
karjanhallinnasta

Lely Vector
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4. 5. 6.

10. 11. 12.

29

Vector-tuotannonhallintakoulutus Asiakastyytyväisyyden tarkistus Jatkuva tuki ja neuvonta Jatkuva analysointi ja neuvonta

”Emme olisi voineet kuvitellakaan, 

että Lely Vector toimii heti alusta alkaen 

näin luotettavasti.” 

Carsten Geßler, Saksa

Vaiheet onnistuneen 
automaattiruokintajärjestelmän 
toteutusprojektissa

Neuvonta ruokinnasta ja 
karjanhallinnasta

Keskustelu rakennustöiden ja 
 turvatoimien oikea-aikaisista 

valmisteluista

Maatilan ja laitteiden valmistelu Kaksoistarkistus: turvallisuus, 
rakennustyöt ja 

logistiikkasuunnitelma
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Lely Vector

Dairy farming 
   is something we  
 live for

Olemme olemassa 
      maitotiloja 
varten

Ainutlaatuinen laitevalikoima
Rehun laatu ja määrä määräävät suurelta osin sen, 

kuinka terveellisesti ja tehokkaasti maitoa voidaan 

tuottaa. Lely on ainoa valmistaja, jonka valikoima kattaa 

laitteet nurmenkorjuulaitteista lypsy-, ruokinta- ja 

pihattolaitteisiin. Lely on kehittänyt sille kertyneen 

kokemuksen perustalta Lely Vector -järjestelmän.

Lelyn juuret ovat maatilalla. Tiedämme, millaista on nousta varhain joka aamu ja työskennellä 

monta tuntia navetassa, jotta lehmät varmasti saisivat parhaan mahdollisen hoidon. 

Ymmärrämme, miten teet työtä ja miksi. 

Palvelua pulttien ja ohjelmistojen 
lisäksi
Lelyn asiantuntijat ovat sitoutuneet varmistamaan, että 

saat täyden hyödyn irti Lelyn tuotteista ja palveluista. 

Lely Vector on laadukas järjestelmä, jolle Lely myöntää 

vuoden takuun. Lisäksi huoltoasentajamme 

on käytettävissä kellon ympäri. Lelyn intohimoinen 

suhtautuminen innovaatioihin ei rajoitu tuotteidemme 

teknisiin ominaisuuksiin. Suhtaudumme samalla 

intohimolla tilasi kaikkien käytännön yksityiskohtien 

ja tuotannonhallinnan kehittämiseen. Lely varmistaa, että 

kaikki sen huoltoasentajat ovat perillä uusista tekniikoista 

kouluttamalla asentajia ja testaamalla heidän 

osaamistaan järjestelmällisesti Lely Academy -ohjelmassa. 

Lely Vector
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”Ruokinnan aloitusvaiheessa 

Lely Vector -järjestelmässä on ilmennyt 

hämmästyttävän vähän virheitä, jotka 

nekin on saatu välittömästi korjattua Lelyn 

henkilöstön avulla.” 

Steen Kildahl Hansen, Tanska

Lely Center -konsepti – erikoistunut 
ja asiantunteva
Lely Group on luonut Lely Center -konseptin 

varmistaakseen Lely-tuotteiden ammattimaisten myynti- 

ja huoltopalvelujen paikallisen saatavuuden eri puolilla 

maailmaa. Vakuutamme, että kaikki huoltoasentajamme 

ovat perillä uusista tekniikoista. Koulutamme asentajia 

ja testaamme heidän osaamistaan vuosittain Lely Academy 

-ohjelman mukaisesti. He ovat palveluksessasi 

vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä.
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Intohimoinen suhtautuminen maanviljelyyn

Lely on perehtynyt nykyaikaisten viljelijöiden tarpeisiin pitkän historiansa aikana. Tuotteidemme 

kehitystyön lähtökohtana ovat olleet lehmät. Tavoitteenamme on tukea lehmän tuotosta toimittamalla 

viljelijöille ja aliurakoitsijoille laitteita ja palveluja nurmenkorjuulaitteista ruokinta-, parsi-, hoito-, lypsy- ja 

energiaratkaisuihin. Lisäksi jaamme erikoisosaamista ja kokemusta auttamalla viljelijöitä saamaan kaiken 

irti laitteistaan. Lelyn syvällinen tuotantoprosessin tuntemus – nurmesta maitolasiin – on vertaansa vailla 

maidontuotannossa. 

Lely on sitoutunut tukemaan maanviljelyn kestävää, kannattavaa ja innostavaa kehitystä.

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, 

Grazeway, Hibiscus, Hubble, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo, 

Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway ja Welger ovat Lely-ryhmän rekisteröityjä tuotemerkkejä. Näiden tuotemerkkien 

käyttöoikeus kuuluu yksinomaan Lely-ryhmään kuuluville yhtiöille. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä esite on ainoastaan tiedotusta varten, 

eikä sitä voida pitää myyntitarjouksena. Tietyt tuotteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa ja tuotteet voivat olla erilaisia kuin edellä on esitelty. 

Tätä esitettä ja sen osia ei saa kopioida painettuna, kopioina, mikrofi lminä tai missään muussakaan muodossa ilman etukäteen saatua 

kirjallista lupaan Lely Holding S.à r.l.- yhtiöltä. Vaikka tämä esite on koottu huolellisesti, Lelyä ei voida pitää vastuullisena, eikä näin ollen 

korvausvelvollisena, julkaisussa esiintyvistä virheistä ja puutteista.

Lely todella välittää ympäristöstä. Lely-edustajasi


