
LELY VECTOR
Automaatne söödasüsteem

innovators in agriculture

www.lely.com



Ettevalmistused Teie 
äritegevuse tulevikuks

Selgitused meie toodete kasutajatelt kogu maailmas
Frank Murphy (Iirimaa) põllumajanduse uuest ajastust tema farmis

Václav Dub (Tšehhi Vabariik) rahulolevast karjast

M. Nicolas Roybin (Prantsusmaa) nelja täiendava piimakilo lüpsmisest

Nicolaas Zeldenrijk (Kanada) erinevate gruppide söötmisest

Kari Paavola (Soome) töö planeerimise vabadusest

Lars ja Simon Andersson (Rootsi) palgatööjõu kasutamise sõltumatusest

Ola Kvarberg (Norra) söödajäätmete vähendamisest

Corne van den Berg (Madalmaad) söömusest ja piimatoodangust 

Jan Borgman (Madalmaad) suletud energiasüsteemiga farmi loomisest

Corjan ja Sandra Doornenbal (Kanada) Lely Vectori andmetest 

Carsten Geßler (Saksamaa) usaldusväärsusest alustamise perioodil

Steen Kildahl Hansen (Taani) Lely Centeri pakutavast hooldusest 

5

7

8

11

13

14

17

18

21

24

29

31

LEHEKÜLG

2



Põllumajandusel on ees suurimad väljakutsed: toita maailma kiiresti kasvav 

elanikkond, mis on 2050. aastaks eeldatavalt üle üheksa miljardi; toota parema 

kvaliteediga toitu, mis vastab järjest karmimatele eeskirjadele ja pakkuda seda 

kasvavatest kuludest hoolimata konkurentsivõimelise hinnaga. Peale selle tuleb 

see kõik saavutada jätkusuutlikul viisil. 

Õnneks on põllumees pühendunud ja uuenduslik ettevõtja, keda 

iseloomustab kindel teadmine, et tema ettevõte peab jääma tema tulevastele 

põlvedele. Lely on samasugune. Jätkame pidevalt oma teadmiste ja toodete 

edasiarendamisega, pidades silmas praeguseid olusid ja mõeldes tulevikule, 

et uute väljakutsetega edukalt toime tulla.

EVOLVE.

3



Lely põllumajandus-
praktika –  
    üks mees, kaks miljonit

Toetame optimaalselt tõhusat 

piimakarjakasvatust. Me näeme ette 

tulevikku, kus on kahe miljoni liitri 

lehmapiima lüpsmiseks aastas vaja vaid 

ühte inimest. Me investeerime pidevalt 

uurimis- ja arendustegevusse, et saavutada 

seda loomasõbralikul viisil. Vastuseks 

meie klientide kasvavale nõudmisele 

luua lahendus söötmise optimeerimiseks 

– söötmine on täna piimafarmides kõige 

aeganõudvam tegevus – oleme välja 

töötanud ainulaadse uue viisi, kuidas sööta 

lehmi võimalikult väikese tööjõukuluga – 

Lely Vectori automaatne söödasüsteem. 
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Vähendage tööjõukulu
Tõhusa ja kvaliteetse piimatoodangu jaoks on vaja pidevat, õigeaegset ja optimaalset 

söötmist. Ainulaadne Lely Vectori automaatne söödasüsteem saab hakkama selle ja 

palju enamaga. Süsteem tagab lehmade täpse, kuid paindliku, ööpäevaringse värske 

söötmise, võimalikult väikese tööjõukuluga. See võimaldab teil saavutada 

optimaalsed tulemused, samal ajal kui austus lehmade vastu on maksimaalne. 

Lely Vectori automaatne söödasüsteem vajab sisestust ainult iga 3 päeva järel.

Söötke kompromissideta
Peale selle on teil Vectori süsteemiga täielik paindlikkus kasutada oma eelistatud 

söötmisstrateegiat. Ideaalne lahendus iga farmi jaoks, mis laieneb koos teie 

ettevõttega. 

„Lely Vectori saabumine Glen South farmi 

tähistas meie jaoks põllumajanduses uue 

ajastu algust. Seda on lihtne kasutada ja 

ma saan seda juhtida oma nutitelefonist.”

Frank Murphy, Iirimaa
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Võtke omaks 

jätkusuutliku 
piimakarjakasvatuse väljakutsed
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„Meie jaoks on Lely Vector midagi palju 

enamat kui lihtsalt tööjõudu säästev süsteem. 

Terve vats, kvaliteetne piim ja rahulolev kari – 

need on meie tõelised autasud”.

Václav Dub, Tšehhi Vabariik

Jätkusuutlikkus tähendab, et me tagame, et tänased tegevused ei sea ohtu tulevaste 

põlvkondade suutlikkust rahuldada nende vajadusi. Sellel on piimakarjakasvatuses üha olulisem 

roll. Loomade tervis ja heaolu ning ressursside ökoloogiliselt teadlik ja tõhus kasutamine on 

peamised aspektid. Tarbijad nõuavad looma- ja keskkonnasõbralikke tootmisviise. Lehmadel 

peaks olema pikem ja tervislikum elu ning suurem eluaegne piimatoodang. Piimatootjate 

ülesandeks on vastata nendele nõudmistele kasumlikul viisil. Hoolikal söötmisel on 

jätkusuutlikkuse parandamisel oluline osa.

TÄPPISSÖÖTMISE KUUS TEGURIT
Optimaalne söödajuhtimine ühendab endas paljusid 

peamisi toiduvalikuga seotud ja muid tegureid. 

Farmi tulemusi ja tootlikkust saab optimeerida 

nende kuue teguri optimeerimise kaudu. 

Võimaldage piiramatut 
juurdepääsu põhivajadustele
Lely usub, et lehmadel peaks olema vaba juurdepääs 

söötmisele ja lüpsile. Selleks, et lehmad saaksid 

regulaarselt käia söötmis- ja lüpsiseadmete juures, 

peavad lehmad saama piisavalt puhata ja lõõgastuda 

jalgadele ning sõrgadele tekkinud survest. Ühe või 

mitme nimetatud põhivajaduse piiramine mõjutab 

lehma käitumist ja seega ka piimatoodangut. Lely 

lähtub põhimõttest, et piiramatu juurdepääs nende 

põhivajaduste rahuldamisele on jätkusuutliku 

põllumajanduse oluline osa. 

Hoidke terved loomad tervislikus 
keskkonnas
Lehmasööt ei mõjuta mitte ainult söötmis- ja 

lüpsmistõhusust, vaid suuresti ka lehma üldist tervist, 

paljunemist ja ainevahetushäirete vältimise võimet. 

Õige söötmine on ülioluline. Lely Vectori kasutamine 

parandab söödajuhtimist, mis suurendab lehmade eluiga, 

laktatsioonide arvu ja vähendab loomaarstikulusid. 

Kasutage ressursse 
vastutustundlikult
Jätkusuutlik söötmine tähendab ka jäätmete, 

energiakasutuse ja muude ressursside kasutamise 

vähendamist ning puhtama ja vaiksema laudakeskkonna 

loomist. Lely Vector aitab kõike seda saavutada.
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Lely Vector – 

   paindlik ja 

värske söötmine

„Tänu täiustatud  

söödasüsteemile  

lüpsame nüüd  

neli kilogrammi rohkem piima.”

M. Nicolas Roybin, Prantsusmaa

Lely Vectori automaatset söödasüsteemi 

tutvustati 2012. aastal ja sellest sai 

murranguline uus vahend lehmade 

paindlikuks ja värskeks söötmiseks. Süsteemi 

on saatnud üleilmselt tohutu edu ja see on 

tavapõllumajandusse toonud ööpäevaringse 

täppissöötmise ning väikesed tööjõukulud. 

Süsteemi on kasutusele võtnud farmerid üle 

terve maailma.
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LISAKS PIIMAKARJAKASVATUSELE 
Lely Vectori hüved ulatuvad piimakarjakasvatusest 

kaugemale. Paindlik ja värske söötmine on tähtis ka 

lihakarja kasvatamisel. Söödasüsteemide kasutamine 

avaldab karja kasvamisele ja arenemisele suurt mõju. 

Selles sektoris moodustab sööt kuludest märkimisväärse 

osa ja on väga tähtis, et kõiki söödakomponente ning 

laudaaega kasutatakse tõhusalt. Lely Vector muudab selle 

võimalikuks hõlpsalt.
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ARVESTATUD KOGUS
Lüpsilehmadel on teistsugused 

toitumisvajadused kui kinnislehmadel. 

Kinnislehmade vajadused erinevad etapi 

järgi. Iga grupi jaoks tuleks välja arvutada 

vastav kogus.

Paindlikud sööt-
misrutiinid
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Kiire ja lihtne kohandamine
Lely Vectori süsteemi söödaköök koosneb avatud ruumist, kus saab hoida iga liiki 

sööta. Iga söödaliiki saab köögis hoida selleks ettenähtud kohas. Söödaliike on väga 

lihtne eraldada ja ka söödaliigi muutmine ning uue asukoha määratlemine on 

hõlpus. See pakub lisapaindlikkust ja võimaldab segatud kogust vastavalt 

kontsentraadi muutustele hõlpsalt kohandada. Mikseri täitmine söödahaaratsi või 

silotorniga võimaldab segada erinevaid söödaliike, seda isegi väikestes kogustes 

väikeste lehmagruppide jaoks.

Täpsem söötmine
Söödahaaratsiga täitesüsteem võimaldab süsteemi laadida erinevaid söödaliike. 

Õige koguse saamiseks saab reguleerida haaratsi mahutavust, kõrgust ja sulgumist, 

mis muudab söötmise veelgi täpsemaks. Süsteem hindab iga söödaliigi kohta 

viimase haaratsitäie kaalu ja korrigeerib söödahaaratsit automaatselt. Niimoodi 

saavad ühe grupi lehmad just neile vajalikku sööta. Peale selle teate te täpselt, 

mida söödeti.

Gruppide paindlikkus 

Lely Vectori tarkvara vajab koguse kohta ainult põhilist teavet. Seetõttu on lihtne 

süsteem uue grupi jaoks ümber kohandada. Te saate lehmi hõlpsalt teise gruppi üle 

viia, lisada gruppi mullikaid või moodustada täiesti uue grupi. 

Ideaalne koos karjatamisega
Koguste koostist ja hulka on lihtne muuta. Automaatne söötmine sobib ideaalselt 

kokku ka karjatamisega. Vihma- või kuumaperioodil lähevad karjatatavad lehmad 

lauta varjule, kus neile saab pakkuda lisasööta.

Lely Vector pakub enneolematut paindlikkust. Kasutada saab mis 

tahes söötmisstrateegiat, sööta võib mitu korda päevas, kasutada 

erinevaid koguseid või asetada lehmi erinevatesse gruppidesse. 

Tõhus söötmisstrateegia parandab lehma tervist ja suurendab 

piimatoodangut.

„Vectoriga saab sööta  

paljusid erinevaid gruppe  

suure täpsusega.”

Nicolaas Zeldenrijk, Kanada
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8
Vectori söödakööki tuleb täita ainult iga kolme päeva 

järel. Meie praegused kliendid on teavitanud rohkem 

kui kaheksa töötunni säästmisest nädalas, võrreldes 

kord päevas söötmise ja sööda korduva sättimisega. 

Aasta jooksul on see 416 säästetud tundi.

Paindlikkus 
                igapäevatöös 

Vabadus nii töö- kui ka vaba aja 
planeerimisel
Lely Vectori söödaköögis saab hoida kolme päeva sööta. 

See tähendab, et tööd saab pikalt ette planeerida. 

Kuna köögis jätkub sööta rohkem kui nädalavahetuseks, 

on teil vaba aja veetmiseks rohkem võimalusi.

Sõltumatus välistööjõust
Lehmade söötmine on tähtis töö. Te saate seda teha ise 

või palgata välistööjõudu. Kuid kas saate alati kindel 

olla, et teised õigesti söödavad? Lely Vectoriga saate 

eelnevalt määrata soovitud söötmisrežiimi ja sisestada 

kogused, marsruudid ja seadistada söödaköögi. 

Köögi täitmine on lihtne ja selle võib vajaduse korral 

usaldada ka kellelegi teisele.

Arukas söötmine 
Lely Vector teab ööpäevaringselt, kuhu ja millal on vaja 

värsket sööta, ning viib selle kohale. Söödakõrguse 

andur on uuenduslik omadus, mis mõõdab täpselt 

ära söödalaval oleva söödakoguse. Anduri abil teab 

süsteem ilma farmeri või halduri abita, kus ja millal 

vajatakse värsket sööta. Süsteem saab sööta sättida 

ka söötmisaegade vahel ja mõõta samal ajal ka 

söödajääkide kogust.

„Varem pidi alati mõtlema,  

millal lehmi sööta, nüüd hoolitseb 

söötmise eest Vector.”

Kari Paavola, Soome

Lely Vector säästab tööjõukulusid ja vähendab ka stressi. Ainukesed nõuded on söödiköögi 

täitmine ja korraline puhastamine. Süsteem jätab teile aega juhtida farmi teie soovi järgi.

SÄÄSTETUD TÖÖTUNDI 

NÄDALAS
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Paindlikkus igale 
    farmile – nii praegu kui 

   ka tulevikus 

Sobib igasse lauta
Autonoomse seadmena ei vaja Lely Vector lisatoestust või 

paneele ega elektrijuhtmeid või rööpaid. Saate 

automaatse söötmise käivitada kohe. Süsteemi jaoks on 

vajalik söödakäigu minimaalne laius, kuid praegu on 

tavapärased söödakäigud üldiselt palju laiemad. 

Kitsamad söödakäigud võimaldavad oluliselt vähendada 

ehituskulusid ja lisada lehmakohti. 

Palju lautu – üks söödasüsteem
Kasutades induktiivseid andureid suudab Lely Vector 

sööda jagada erinevates lautades. Kui noorloomad või 

kinnislehmad on eraldi kohtades, saab Vectorit hõlpsalt 

programmeerida nii, et see viiks sööta ka nendele 

gruppidele. Ilmastikukindlus tähendab, et Vector saab 

väga hästi hakkama ka väljaspool liikumisega.

Laiendatav 

Lely Vector on moodulsüsteem, mis tähendab, et vajaduse 

korral saab seda laiendada. Üks segu- ja söödarobot 

suudab sööta kuni kolmsada looma. Söötmisvõime 

suurendamiseks võib lisada teise roboti. Kui üks seade 

söödab, saab teist laadida. Niimoodi saab süsteemi 

suutlikkust suurendada.

Töötab igasugustes tingimustes
Lely Vectorit on katsetatud ja tunnustatud paljudes 

riikides üleilmselt. Praegu kasutatakse seda rohkem kui 

kahekümnes riigis ja see sobib erinevatesse kliima- ja 

keskkonnatingimustesse. Süsteem töötleb igasuguseid 

söödaliike ja -koguseid. Söödahaarats suudab haarata 

kandilisi, ümmargusi ja ruudukujulisi palle ning haarab 

täpselt isegi kastist. Vectorit saab täita ka silotornist. 

Vector sobib igale farmerile ja peaaegu igasugustesse 

tingimustesse. 

Lautu on erinevaid, igal on oma füüsilised eelised ja ka puudused. Seetõttu oli investeering 

automaatsesse söödasüsteemi kompromisside küsimus. Lely Vector pakub suurepärast füüsilist 

paindlikkust, seda on lihtne paigaldada ja tööks vajalikud eeltingimused on peaaegu olematud. 

Süsteem sobib praktiliselt iga farmipaigutusega ja seda saab paigutuse muutumisel kohandada, 

isegi kui muudatused on suured. 

„Söödamikser ja traktor  

maksaksid peaaegu sama palju  

kui Vector, kuid ei annaks meile  

sellist sõltumatust.” 

Lars ja Simon Andersson, Rootsi
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Lely Vector
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Värske sööt korralikult segatud ja 
tasakaalustatud 
portsjonitena

Korralik ja kiire segamine 
Lely Vector laadib erinevad söödamaterjalid parimas 

võimalikus järjekorras. Seetõttu vajavad kogused ainult 

kerget ja lühiajalist segamist ning osakesed on 

optimaalse pikkusega, mis toetab tervislikku mäletsemist. 

See koos suurema kuivainete tarbimisega toob kaasa 

kõrgema piimatoodangu.

Kõik maitseb hästi
Kõik lehmad söövad kõigepealt ära kõige maitsvama 

sööda. Kuid koguse sortimine söödalava juures põhjustab 

suuremaid kõikumisi vatsavedeliku happesuses (pH) ning 

väheneb söömus, mis võib viia terviseprobleemideni. 

Andes värsket toitu mitu korda päevas viiakse sortimine 

miinimumini. Selle tulemusena tarbib lehm kuivaineid 

rohkem ning jääke tekib vähe. Maitse säilib paremini, kui 

sööta mitu korda päevas väiksemaid koguseid, mis aitab 

vältida koguse oksüdeerumist ja kuumenemist, mis 

juhtub suuremate ja harvemate koguste korral.

Suurem söömus
Terve lehm sööb tavaliselt kaheksa kuni kaksteist einet 

päevas. Pidevalt etteantav hästisegatud ja värske sööt 

Lely Vectori süsteemilt soodustab lehmade suuremat 

söömust ning annab ka hierarhias madalalal asuvatele 

lehmadele piisava võimaluse süüa. See omakorda 

mõjutab piimatoodangut positiivselt.

Turvaline hoidmine mitmeks päevaks
Lely Vectori süsteem suudab anda lehmadele värsket 

sööta ööpäev läbi, aastaringselt. Korralikult sileeritud 

koresööt jõuab kööki optimaalses seisukorras. Sööt säilib 

värskena mitu päeva, kuna seda hoitakse plokkides. 

See aitab vältida oksüdeerumist, pärsib hallitusseente ja 

bakterite kasvu ning kaitseb sööda kvaliteeti.

„Pärast Vectoriga söötmise alustamist on 

söödajäätmed oluliselt vähenenud. Ma 

puhastan söödalava kaks korda nädalas, kuid 

eemaldamist vajavat sööta praktiliselt pole.” 

Ola Kvarberg, Norra

TERVEMAD JA ÕNNELIKUMAD LEHMAD. 
KAS TEATE, MIKS?

1.  Suurem süljeeritus ja korraga väiksem kogus 

sööta (kg/min)

2.  Vatsavedeliku pH väiksem langus

3.  Tõhusam mäletsemine

4.  Vähem ootamist ja võitlemist koha pärast 

söödalava juures

5.  Lehmadele rohkem vabadust ja vaba liikumist

Kui lehmade tervis on hea, toodavad nad 

rohkem piima. Korralik söötmine on selle 

saavutamiseks väga oluline. Lely Vector 

annab värske sööda ette korralikult segatud 

ja tasakaalustatud kogustena, mis hoiab 

lehmad parimas vormis. 
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   Muutke oma  
söötmisstrateegia 

     kasumlikuks

„Pärast Vectoriga söötmise 

alustamist on söödakulu paranenud 

ja toodang on suurenenud 1,50 liitrit 

lehma kohta. Lehmi lüpstakse nüüd 

3,2 korda päevas.”

Corne van den Berg, Madalmaad

Kasumlikkuse seisukohast on kõige olulisem tagada piimatootmise ja lüpsmise suurem tõhusus 

ning vähendada samas tegevuskulusid. Piimalehmade tervise ja kõrge tootlikkuse ning madalate 

loomaarstikulude tagamiseks on oluline, et loomadele söödetakse järjepidevalt parimaid 

koguseid. Kõigi lehmade, kaasa arvatud noorte mullikate, suurem söömus toob kaasa karja, 

ja eriti just hierarhias madalamal olevate lehmade, parema tootlikkuse. 

Sagedasem söötmine
Kui lehmad saavad söödalava juures mitu korda päevas 

värsket sööta, suureneb nende aktiivsus. Lehmad 

külastavad söödarobotit sagedamini ja vajavad rohkem 

lüpsikordi. Robotlüpsisüsteemide kasutamisega väheneb 

tööjõu vajadus veelgi. 

Väikesed jooksvad kulud
Lely Vectori süsteemi jooksvad kulud on väga madalad ja 

kokkuhoid on tavaliste süsteemide kasutamisega võrreldes 

suur. Tänu Vectori ainulaadsetele elektrimootoritele pole 

vajadust energiakulukate elektriliinide järele.

Tõhusam söötmine
Piimakarja pidaja peab teadma, kui palju sööta igale 

grupile antakse ja millised on gruppide tulemused. 

Söötmistõhususe analüüsimine algab täpse 

aruandlusega. Lely Vectoriga saab aruandlust koostada 

erinevate söödaliikide kohta ja iga söödaliigi osakaalu 

kohta segatud koguses.

Lely Vector
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SÖÖDA KÄTTESAADAVUS
Sööt peab olema kättesaadav ööpäev läbi. Selleks tuleb sööta 

sättida mitu korda päevas. 
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Tarbib vähem energiat
Lely Vector kasutab vähem energiat, kuna sööt lastakse 

segamisseadmesse väikestes kogustes ja muutuvas 

järjekorras ning segamine võtab vähem energiat.

Energiasäästlik režiim 
Kui segada on vaja ainult väikesi söödakoguseid, saab 

Lely Vectori segu- ja söödaroboti lülitada energiasäästlikule 

režiimile. See vähendab segamiseks kuluvat aega.

Ei müra, ei reostust
Lely Vectori süsteem töötab elektri jõul. See on müravaba 

ja ei häiri karja ega inimesi. Samuti on see heitme- ja 

saastevaba. Kari harjub süsteemiga ära väga kiiresti. 

MÄRKIMISVÄÄRNE KÜTUSE 
KOKKUHOID
Madalmaades jälgiti kahe aasta 

jooksul kahe farmi elektri- ja 

kütusekulu – üks aasta enne ja üks 

aasta pärast Lely Vectori paigaldamist. 

Arvud näitavad, kui palju säästeti 

Lely Vectori kasutamisega. 

   Puhas, vaikne, 
energiasäästlik 
      ja ohutu süsteem

 Väiksem kütusekulu Suurem elektrikulu

Farm A 5811 liitrit aastas 8030 kWh aastas

Farm B 3728 liitrit aastas 7760 kWh aastas

Jälgimisperioodi hindade juures säästis farm A peaaegu 6500 eurot ja 

farm B rohkem kui 3500 eurot.

Lely Vector
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Maksimaalne kasu igast kilovatist
Meie laialdased kogemused autonoomsete seadmete 

väljatöötamisel, nagu Lely Juno söödasättija, aitasid meil 

välja töötada Lely Vectori süsteemi. Me kasutasime 

Vectori väljatöötamisel ära ennast tõestanud teadmisi 

ülekannetest, akudest jms ning koostasime süsteemi, 

mis kasutab maksimaalselt ära iga energiakilovatti. 

Ohutusfunktsioonid
Uue süsteemi väljatöötamisel pöörati erilist tähelepanu 

loomade ja inimeste ohutusele. Süsteem vastab rangetele 

rahvusvahelistele normidele. Ohutusfunktsioonid on 

süsteemi lahutamatu osa, näiteks saab söödakööki avada 

ainult siis, kui see vajab täitmist. Olenevalt iga farmi 

paigutusest saab paigaldada täiendavaid turvauksi ja/või 

turvatarasid.

„Minu eesmärk on luua suletud energiasüsteemiga 

farm. Investeeringuga Lely Vectorisse astusime 

suure sammu selle eesmärgi suunas. Meie 

päikesepaneelid varustavad meid vajaliku 

energiaga, Vector kasutab päevas 21 kWh.” 

Jan Borgman, Madalmaad
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HEA SEGAMISE NELI REEGLIT

Laadige pikad põllukultuurid enne lühikesi 

ja kuivad põllukultuurid enne märgi.

Vältige liigset ja liiga vähest laadimist.

Kohandage segamise aega 

põllukultuuri seisundi järgi. 

Mõelge, millal on parim aeg lisandite 

või vee lisamiseks.

Segu- ja söödarobot
Lely Vectori süsteemi segu- ja söödarobot on iseseisev 

akutoitel töötav seade, mis on söödab automaatselt 

isesegatud koguseid.

Söödaköök
Söödaköök on ala, kus sööta hoitakse, valitakse ja 

laaditakse segamiseks robotisse. Köögis on 

söödahaaratsiga tõstekonstruktsioon, mis liigub köögi 

kohal õige söödaplokini. Olenevalt köögi laiusest ja 

sügavusest mahub sinna kuni kolme päeva sööt.

* Võib erineda farmi ja koguse järgi.

Tehnilised andmed

Segu- ja söödaroboti mõõtmed
Pikkus 246 cm
Laius 162 cm
Kaal 1485 kg
Kõrgus avatud/suletud liuguksega 278 cm/193 cm
Mikseri maht 2 m3

Söödakäigu minimaalne laius
Kahepoolne söötmine 325 cm
Ühepoolne söötmine (tagasitulekuga) 310 cm
Ühepoolne söötmine (ilma tagasitulekuta) 260 cm
Söötmiseta koridor 275 cm

Võimsus ja nõuded
Max võimsus ühe roboti kohta (loomi)* 250 – 300
Max võimsus kahe roboti kohta (loomi)*  500
Max gruppide arv 16
Põrand Tasane
Max kalle 5%

Silohoidla

Söödaköök

Lüpsilehmade laut

Noorloomade ja kinnislehmade laut

Kontsentraadid ja mineraalained

Segu- ja söödarobot
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Strateegia
Lely T4C töölaud saab strateegiliste sätete ja pikaajaliste 

analüüside jaoks luua ulatuslikke ja samas selgeid 

aruandeid, mis aitavad teil hinnata söötmise täpsust, 

tõhusust ja haldamist. See on eriti kasulik, kui peate 

olulise personali või nõustajatega arutama ja planeerima 

söötmisstrateegiaid.

Igapäevane kasutamine 
Lely T4C koos Lely Controliga võimaldab söötmist 

igapäevaselt hallata. Saate luua ja määrata koguseid, täita 

söödakööki või kohandada segu- ja söödaroboti marsruuti 

otse rakendusest. Tootlikkuse põhinäitajad (KPI-d) annavad 

vahetult teavet kuivainete tarbimise, söötmise tõhususe ja 

erinevate söödakoguste kohta karja erinevates gruppides. 

Selle teabega saate oma söötmisstrateegiat jooksvalt 

ladusamaks muuta.

Söödaköök
Karja erinevad grupid vajavad erinevaid koguseid ja 

söödaliike. Söödaliigid salvestatakse süsteemi arhiivis, 

mis lihtsustab söödaköögi täitmist. Õige koha jaoks õige 

söödaliigi saate valida vaid ühe puudutusega. Määrata 

saab ka lisateabe, nagu kuivainete protsendi ja sööda 

hinna. 

Ideaalne segu
Karjale parima koguse söötmiseks on segamine väga 

tähtis, kuid see erineb koguse järgi. Seetõttu saab 

laadimise järjestust, haaramise sügavust, segamise 

aega ja vastunoa kohandamist määrata koguse järgi. 

See omakorda võimaldab sööta optimaalset kogust 

karja vajaduste järgi. Segu- ja söödaroboti saate ühe 

puudutusega igal ajal seisata ja käivitada.

Söötmistõhusus
Lely T4C annab teile täieliku kontrolli ja võimaldab teil 

mõista, kuidas talu töökorraldust parandada. T4C 

kombineerib Lely Vectori kaudu saadavad tarbitud 

koresööda kogused piimaanniga ja annab pidevalt teavet 

söödatõhususe kohta.

„Meile meeldib väga teave, mida me 

saame T4C kaudu Vectorist.” 

Corjan ja Sandra Doornenbal, Kanada

Kasutades ära rohkem kui kahekümne aastast kogemust on Lely välja töötanud maailma esimese 

tervikliku farmihaldussüsteemi robotlüpsiks ja -söötmiseks: Lely T4C (Time for Cows), mis ühendab 

kogu Lely seadmestiku ja annab farmeritele tervikliku teabesüsteemi. Peale selle annavad 

Lely Control ja Lely T4C InHerd mobiilile või tahvelarvutile teavet seadmestiku sätete, karja 

jälgimise ja analüüside kohta. See esitab selget, hõlpsalt kasutatavat ja kasulikku teavet, mis aitab 

teil teha otsuseid kergemini ja kiiremini.

Kontorist 
     karja

Lely Vector
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Automaatne lüpsisüsteem 
Lely Astronaut

Automaatne söödasüsteem 
Lely Vector

Ühendatud    seadmed

LELY T4C – LIHTSAM MOODUS KAASAEGSE  
FARMI JUHTIMISEKS

Benchmark
Lely T4C programm võimaldab võrrelda 

teie farmijuhtimise teavet kolleegide 

farmidega üle kogu maailma.

T4C sidevahendid
• T4C kontoriarvuti

• T4C roboti juhtpaneel (kasutaja mudel)

 Juhi mudel

• Telefon/tahvelarvuti T4C InHerd

Analüüsitud teave
- Lehma tervis

- Piimatoodang

- Piima kvaliteet

- Lehma aktiivsus

Lely Vector
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Jõusöödakiosk 
Lely Cosmix

Karjamaavärav 
Lely Grazeway

Vasikate automatiseeritud 
söödaseade Lely Calm

Teave Lely Astronauti kohta
• Piima värv (iga udaraveerandiku kohta eraldi)
• Piimarasva/-valgu andmed
• Piima laktoosiandmed
• Piima elektrijuhtivus (iga udaraneljandik 

kohta eraldi)
• Piima temperatuur
• Somaatiliste rakkude sisalduse tase 

lehmade kaupa
• Lehma kaal
• Piimatoodang
• Söödakulu
• Sööda jääk
• Lüpsi/tühilüpsi aeg
• (Maksimaalne) lüpsikiirus
• Lüpsikordade arv
• Keeldumiste arv

Teave Lely Qwesi kaelarihmadest
• Mäletsemise aeg minutites lehma kohta
• Lehma aktiivsus

Lely Cosmixi andmed
• Söödakulu
• Sööda jääk

Teave Lely Vectorile

• Hõlbus koguste sisestamine

• Seadme sätted

Lely Vectori andmed
• Koresööta toidetud grupi kohta
• Sööda efektiivsus

Lely Grazewayst pärinev teave
• Viimasest lüpsist möödunud aja alusel 

suunatakse lehm teatud piirkonda
• Kliendi vajaduste ja farmi töökorralduse 

alusel suunatakse lehm teatud piirkonda

Lely Calmi söödaseadmest pärinev teave
• Piimatarve
• Kaal

Ühendatud    seadmed

Tervise ja reproduktsiooni 
järelevalvesüsteem Lely Qwes
Ainulaadne kaelarihma külge monteeritud 

lehma identifitseerimise ja aktiivsuse andur 

lehma terviseprobleemide ja kehatemperatuuri 

määramiseks varases etapis. 
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1. 2. 3.

7. 8. 9.
Süsteemi paigaldamine Põhikoolitus ja alustamine Vectoriga farmi juhtimiskoolitus

   Sammud  
eduka  
 automaatse söötmiseni 

Kui olete otsustanud investeerida Lely Vectorisse, aitab meie asjatundjate meeskond teid 

süsteemi paigaldamise ja kasutamise iga aspektiga.

Sellel lehel esitatud ajakava näitab eduka käivitamisetapi ideaalset sündmuste kulgu.

Ostulepingu  üksikasjad Köögi seadistamise ja farmi 
marsruutimise nõuanded

Söötmise ja lehmahalduse nõuanded

Lely Vector
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4. 5. 6.

10. 11. 12.

29

Vectoriga farmi juhtimiskoolitus Kontrollitud: kliendi rahulolu Kestev tugi ja nõustamine Kestev analüüsimine ja nõustamine

„Me poleks osanud arvatagi, 

et Lely Vector on juba algusest 

peale nii usaldusväärne.” 

Carsten Geßler, Saksamaa

Söötmise ja lehmahalduse nõuanded Arutelu, kuidas ühtlustada 
 ehitustööde ja ohutuse ettevalmistusi

Farmi ja seadmete ettevalmistus Kontrollitud: ohutus, ehitustööde ja 
logistika kava
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Lely Vector

Dairy farming 
   is something we  
 live for

  Elame 
piimakarjakasvatuse 
  nimel

Seadmete ainulaadne valik
Sööda kvaliteedist ja kogusest oleneb suuresti, kui 

tervislikult ja tõhusalt saab piima toota. Lely on ainuke 

tootja, kes pakub söödakoristusmasinate terviklikku 

tootevalikut ja ka lüpsi-, söötmis- ja laudatehnikat. 

See kogemus aitas meil välja töötada Lely Vectori.

Oleme ise talust pärit ja teame, mis tunne on ärgata varahommikul. Teame, mida tähendab 

veeta laudas iga päev pikki tunde ja tegutseda karja optimaalse juhtimise nimel. Mõistame, 

kuidas ja mille nimel töötate. 

Hooldus lisaks mutritele 
ja tarkvarale
Lely ekspert-konsultandid on pühendunud tagamisele, 

et te saate meie toodete ja teenuste kasutamisel 

optimaalse kasu. Kuigi kvaliteetse Lely Vectori garantii 

kestab ühe aasta, on meie hooldusinsenerid saadaval 

ööpäev läbi. Meie uuendustekirg ulatub toodete 

tehniliste omaduste täiustamisest kaugemale, hõlmates 

teie farmi kõiki praktilisi ja juhtimisega seotud aspekte. 

Lely tagab, et kõik tema hooldusinsenerid tunnevad 

uusimaid tehnoloogiaid. Inseneride koolitamist 

ja kontrollimist organiseerib Lely akadeemia. 

Lely Vector
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„Lely Vectoriga toitmise  

alustamisel on ilmnenud üllatavalt  

vähe probleeme. Paar tekkinud  

probleemi leidsid Lely inimeste  

abiga kohe lahenduse.” 

Steen Kildahl Hansen, Taani

Lely Centeri kontseptsioon – 
pühendunud ja nutikas
Lely Group on välja arendanud Lely Centeri 

kontseptsiooni, et Lely toodete professionaalne müük ja 

teenindus oleks saadaval üle maailma. Tagame, et kõik 

meie hooldusinsenerid tunnevad uusimaid tehnoloogiaid. 

Insenere koolitatakse igal aastal ja kontrollitakse nende 

tegelikke teadmisi Lely akadeemia nõudmiste kohaselt. 

Muidugi nad on teie teenistuses kakskümmend neli tundi 

ööpäevas ja seitse päeva nädalas.
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Kirglik põllumajanduse edendaja

Lelyl on tänase põllumajandustootja vajaduste mõistmiseks seljataga pikk ja ulatuslik ajalugu. Meie 

toodete väljatöötamise lähtepunktiks on lehma heaolu. Püüame lasta lehmal meile näidata, mida ta vajab, 

ja pakume põllumehele tooteid, mis sellele kaasa aitavad, alates lahendustest söödakoristustehnika kuni 

loomapidamisruumide, energiavarustuse, söötmis-, hooldus- ja lüpsiseadmete jaoks. Lisaks oleme uhked 

teadmiste, asjatundlikkuse ja kogemuste üle, mis aitavad põllumajandustootjatel saada seadmetega parimaid 

tulemusi. Meil on põhjalikud teadmised kogu farmitsükli kohta, millele ei ole põllumajandusäris võrdset. 

Oleme pühendunud jätkusuutlikule, kasumlikule ja nauditavale tulevikule põllumajanduses.

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 on Lely Groupi registreeritud kaubamärgid. Ainukasutuse õigus 

kuulub Lely Groupi ettevõtetele. Kõik õigused kaitstud. Teave selles väljaandes on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja tegemist ei ole 

müügipakkumisega. Teatud tooted ei pruugi olla saadaval igas riigis ja tarnitavad tooted võivad erineda joonistel esitatutest. Ühtki selle 

väljaande osa ei tohi kopeerida ega avaldada trükimeedias, paljundada, pildistada ega töödelda muul moel ilma ettevõtte Lely Holding S.à.rl 

eelneva kirjaliku loata. Kuigi selle väljaande sisu on koostatud võimalikult täpselt, ei vastuta Lely kahju eest, mis võivad tekkida selles 

dokumendis esinevate vigade või puuduste tõttu.

Lely hoolib keskkonnast. Teie Lely edasimüüja


