
Lely Center info
Zuidwolde

Alweer de eerste Lely Center 
Info van 2022 om jullie op 
de hoogte te brengen van de 
laatste ontwikkelingen binnen 
ons Lely Center Zuidwolde.

Het voorjaar komt eraan, de 

werkzaamheden op het land zijn 

alweer volop bezig. Ook wij zijn 

gestart met het organiseren van 

diverse evenementen; een inloopdag 

voor automatisch melken en voeren, 

daarnaast is er een kennisdag 

geweest in de Smart Feeding Truck. 

We zijn blij dat we jullie weer kunnen 

ontmoeten. We volgen  nauwlettend 

de (zuivel)marktontwikkelingen en 

de gebeurtenissen wereldwijd. Dit 

heeft ook impact op het leveren van 

diensten en producten en de daaraan 

gekoppelde grondstofprijzen. Graag 

willen we in contact met jullie blijven, 

dus aarzel niet om ons te contacten.

Arend Harink

Lely Center Manager Zuidwolde

Op de hoogte blijven van Lely Center Zuidwolde?
Volg ons Facebook en Instagram 
@lelycenterzuidwolde

Sticker 
storingsdienst

Om u soepeler van 
dienst te kunnen zijn. 

'Zonder moeite voeren we beter' 
Ynze Oenema  - Maatschap Oenema in Wapse

€ 1.000,- euro 
extra inruilwaarde

Deze actie is wegens 
succes verlengd.

Juno &
vers gras

Een ijzersterke 
combinatie.

Beste Lely 
veehouder



Sticker storingsdienst

Plak deze sticker op uw computer, in de robotkast/laadpaal of een 

andere plek waar u deze, tijdens het doorgeven van de storing, snel 

bij de hand hebt. Op de sticker staat het storingsdienstnummer, 

uw klantnaam en klantnummer. Heeft u een storing, dan belt u 

ten alle tijde het storingsnummer, 010 - 591 29 91.  U wordt direct 

doorgeschakeld naar één van onze medewerkers. 

Hoe werkt het :

1.  U belt het storingsnummer en heeft uw klantnaam en 

-nummer bij de hand. Deze staan vermeld op de sticker.

2.  Kies uit het keuzemenu voor welk product de melding is.

 1. Astronaut of Compressor

 2.  Vector, Discovery, Juno of Calm

 3. PC / T4C

U wordt na deze keuze teruggebeld 

door een servicemonteur.

Storingsdiensten

De storingsdienten zijn overdag van 07.00 - 16.00 uur  en 's nachts 

van 16.00 - 07.00 uur. Wanneer u in de ochtend een monteur nodig 

heeft, kunt u het beste na 07.00 uur bellen. Tijdens de nachtdienst 

wordt enkel de stilstand opgelost, overdag worden ook klussen 

uitgevoerd.

Mocht het zijn dat het storingsnummer onbereikbaar is, dan kunt  

u buiten kantoortijden contact opnemen met ons vaste nummer 

(0528 - 37 20 30). Deze is ingesteld als back-up.

Extra aandacht voor het storingsnummer

Overzicht bereikbaarheid storingsdienst

Een ijzersterke combinatie
JUNO & VERS GRAS

EEN STICKER OM OP UW COMPUTER OF LAADPAAL TE PLAKKEN

Een storing is altijd een onaangename verrassing. Ons team staat gereed om stilstand te voorkomen en uw machine zo 
snel mogelijk operationeel te krijgen. Om u nog sneller en soepeler van dienst te kunnen zijn, vindt u bij deze Lely Center 
Info twee stickers en een extra uitleg over het storingsnummer. 

Hieronder ziet u een overzicht van de bereikbaarheid van de storingsdienst voor de verschillende producten.

Vaker voerschuiven betaalt zich terug. Koeien komen vaker naar het voerhek om te vreten, dag en nacht. Hierdoor 
vergroot de ruwvoeropname bij de dieren. Dit heeft niet alleen een positief effect op koegezondheid. Het verbetert ook de 
vruchtbaarheid, de melkproductie en uiteindelijk de financiële resultaten van je bedrijf. Maar wist je dat  de Juno krachtig 
genoeg is voor het aanschuiven van vers gras?
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Product Werkdagen Zaterdag Zon-/feestdag

Astronaut 24 uur 24 uur 24 uur

Vector 24 uur 24 uur 24 uur

Collector 24 uur 24 uur 24 uur

Discovery (dichte vloer) 07.00 - 22.00 uur 07.00 - 22.00 uur 07.00 - 22.00 uur

Discovery (roostervloer) 07.00 - 17.00 uur 07.00 - 17.00 uur 07.00 - 17.00 uur

Juno 07.00 - 17.00 uur 07.00 - 17.00 uur -

Calm 24 uur 07.00 - 22.00 uur 07.00 - 22.00 uur

Compressor 24 uur 24 uur 24 uur

Cosmix 07.00 - 17.00 uur 07.00 - 17.00 uur -

Grazeway 07.00 - 17.00 uur 07.00 - 17.00 uur -

Walkway 07.00 - 17.00 uur 07.00 - 17.00 uur -

Laag energieverbruik

Het laadstation, dat aan de  

wand of op de vloer in de voergang  

kan worden gemonteerd, dient voor elke 

voerroute als vertrek- en aankomstpunt. 

Het opladen van de Juno gebeurt snel en 

gemakkelijk en de uiterst energiezuinige 

motor verbruikt gemiddeld 102 kWh per 

jaar. In vergelijking met een tractor of 

shovel worden op deze manier veel 

brandstofkosten bespaard.

Ontworpen voor elk staltype

Omdat de Lely Juno een autonome  

machine is, zijn er zelden aan -

passingen aan de stal nodig en is de 

machine in bijna elk staltype inzetbaar. 

De Lely Juno kan alle soorten 

voerhekken met gemak aan en 

is daardoor geschikt voor alle 

stalsoorten. Zelfs voor stallen 

met een smalle voergang.

Veiligheid

De Lely Juno is actief op de 

voergang, een gemakkelijk 

te bereiken deel van de 

stal. Daarom is veiligheid 

uitermate belangrijk. Om die 

reden is de automatische 

voerschuiver voorzien van 

een botsbeveiliging. Deze zorgt 

ervoor dat de automatische voerschuiver 

stopt zodra deze een obstakel raakt.

Hoe het werkt

De Lely Juno beweegt automatisch  

door de voergang en volgt daarbij het 

voerhek. De door de vloer aangedreven 

draaiende rok duwt het ruwvoer naar 

het voerhek. Een zwaar stalen blok 

vormt de basis van de voerschuiver en zorgt 

ervoor dat de machine voldoende massa heeft 

om het ruwvoer aan te schuiven.

Vers gras

Onze accountmanagers krijgen regelmatig de vraag of de Juno geschikt is om vers gras aan te schuiven. Onze accountmanager 

Kees van der Broek beantwoord graag deze vraag: "De Juno heeft voldoende capaciteit om het zwaardere gras aan te duwen, ook  

al is de samenstelling vochtiger en compacter. De Juno en vers gras is een ijzersterke combinatie." Mocht u de Juno een keer in 

werking willen zien? Plan dan een afspraak met onze accountmanagers. Lely.com/zuidwolde
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Op het melkveebedrijf van Ynze en 

zijn vader worden de 130 melkkoeien, 

het jongvee én de droge koeien sinds 

acht maanden gevoerd met een Vector 

voerrobot. 'Toen ik uitkeek naar een nieuw 

voersysteem heb ik bewust gezocht naar 

meer flexibiliteit in arbeid, mijn vader 

is 70 jaar.' Daarbij was ook de kwaliteit 

van het voeren heel belangrijk voor de 

jonge ondernemer. De koeien produceren 

gemiddeld zo'n 40 liter melk per dag, bijna 

13.000 liter per lactatie. 'Het voeren moet 

goed', verwoordt Ynze die koos voor de Lely 

Vector. 'Ja, het is wel een investering, maar 

als je er maar lang genoeg mee voert dan 

haal je er zeker rendement uit.' 

De investering omvatte niet alleen de 

Vector, maar ook een voerkeuken waar 

het voer opgeslagen ligt. 'We hebben met 

een aannemer naar een mogelijke opzet 

gekeken, maar kwamen uiteindelijk bij 

ID Agro terecht', beschrijft Ynze. 'ID Agro 

werkt nauw samen met Lely. Ze weten 

precies hoe die voerkeuken eruit moet 

zien om optimaal met de Vector te kunnen 

werken. Hun ervaring en betrouwbaarheid 

hebben de doorslag gegeven, ze hebben ons 

in de bouw ontzorgd.'

Arbeidsbesparend en fris voer

Wat arbeidsbesparing betreft voldoet de 

Vector geheel aan de verwachtingen. 'In het 

weekend hoef ik niet te voeren. We melken 

de koeien en dan is het werk klaar, dat 

scheelt behoorlijk.' Twee tot drie keer in de 

week heeft Ynze een paar uur nodig om de 

voerkeuken vol te zetten. 'De maïs zetten 

we in één keer voor de hele week erin', 

vertelt Ynze die van collega's vaak vragen 

krijgt over de kwaliteit van het voer. 'Het 

voer blijft koud en fris. Als het broeivrij 

uit de kuil komt, komt het ook koud voor 

het voerhek. De voerkeuken heeft een 

geïsoleerd dak en dankzij windbreekgaas 

ventileert het prima en ja, ook in de 

zomer bij hoge temperaturen blijft de 

voerkwaliteit goed.' Dagelijks zorgt hij 

ervoor dat de voerkeuken er netjes bij ligt 

en het voerpad van de koeien maakt hij ook 

elke dag schoon.   

'Zonder moeite voeren we beter'
YNZE OENEMA  - MAATSCHAP OENEMA IN WAPSE

Een hogere voerefficiëntie, betere biest en minder arbeid. Zo vat melkveehouder Ynze Oenema uit Wapse de voordelen van 
de Vector voerrobot op zijn bedrijf samen.  

Minder restvoer

Met de komst van de Vector is de hoge 

melkproductie prima op peil gebleven. 'Hij 

mengt het rantsoen super, daar had ik 

eerst best wat zorgen over', vertelt Ynze 

eerlijk. 'Het rantsoen is niet verandert, 

maar de bereiding wel wat.' Eerder stond 

het krachtvoer een nacht voor te weken in 

water, met de Vector worden krachtvoer 

en water afzonderlijk toegevoegd. 'Het 

rantsoen wordt mooi gehusseld, de koeien 

selecteren niet.' Wat hem wel opvalt is dat 

de hoeveelheid restvoer nagenoeg nihil 

is, zowel bij de koeien als bij het jongvee. 

'De voerefficiëntie is zeker weten beter 

geworden. Bij duur voer levert dat meteen 

een besparing op.' Vooral in de zomer, 

wanneer de koeien weiden, is dat efficiëntie 

voordeel groot. 'Eerder voerde ik dan te 

veel of te weinig, want het blijft altijd lastig 

om in te schatten hoeveel gras de koeien in 

de wei vreten. De Vector ziet hoeveel voer 

er voor het voerhek ligt en draait er pas 

een nieuwe portie voor wanneer het op is.' 

De besparing die de voerrobot levert zit 'm 

niet alleen in een efficiënter gebruik van 

het voer, maar ook in minder verbruik van 

diesel. 'Ik mengde altijd lang, dus er ging 

wel wat brandstof door. Nu verbruikt het 

voeren stroom, maar die kosten zijn niet zo 

hoog als die van de diesel.'

Beter rantsoen, betere biest

Naast de melkkoeien voert de Vector ook 

het jongvee en de droge koeien. Ook daar 

ziet Ynze de voordelen van meer efficiëntie, 

minder voerresten en bovenal een beter 

rantsoen. 'Bij het jongvee kwakten we 

eerlijk gezegd gewoon blokken kuilvoer 

voor het voerhek. Dat was gewoon 

tijdgebrek.' Nu worden ze beter naar 

behoefte gevoerd en dat geldt al helemaal 

voor de droge koeien die dankzij de Vector 

een beter uitgebalanceerd rantsoen 

krijgen, vertelt Ynze enthousiast. 'De biest 

is van een betere kwaliteit, de kalveren zijn 

gezonder en de koeien starten makkelijker 

op.' Met een voermengwagen is dat ook wel 

te realiseren, voegt hij toe. 'Maar met de 

Vector hoef ik daar zelf niets aan te doen en 

het kost geen enkele moeite.' 

Wilt u meer informatie over de Vector?

Of over de voerkeuken? Neem contact op 

met één van onze vertegenwoordigers.  

Bel 0528 - 37 20 30 of mail  

info@zui.lelycenter.com
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Graag stellen we ons Feed & Barn team voor. Deze gecertificeerde servicemonteurs verzorgen de technische support en 
onderhoud voor de Vector, Discovery, Juno en overige kleinere stalproducten. Ze staan voor je klaar met vakkundige 
service en advies. 
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Michel Buitenhuis 
komt het FMS 
team versterken

100ste gebruiker
Lely Horizon

Per 1 maart is Michel Buitenhuis het 

Farm Management Support Team 

gaan versterken. Vanuit zijn rol als 

servicemonteur heeft Michel veel ervaring 

opgedaan in het veld. "Mijn uitdaging is 

om de veehouder voor, tijdens en na de 

opstart goed te begeleiden. En zo optimaal 

te ondersteunen in de klantbehoefte." aldus 

Michel.  Michel hoopt u snel te ontmoeten.

Begin maart is de 100ste klant, Oegema 

uit Dalfsen, gestart met Lely Horizon. 

De afgelopen maanden zijn er veel 

verbeteringen uitgevoerd door de alertheid 

van de eerste gebruikers in onze regio. 

Binnenkort organiseren we diverse 

trainingen voor de Lely Horizon gebruikers.

Gert Pruim
Servicemonteur 
Vector, Discovery, 
Juno

Rick Schotman
Servicemonteur 
Vector, Discovery, 
Juno

Erwin Trompetter
Servicemonteur 
Vector, Discovery, 
Juno

Marc Jonk
Servicemonteur 
Vector, Discovery, 
Juno

Henk Boeve
Servicemonteur 
Vector, Discovery, 
Juno

Ruben Kamphuis
Servicemonteur 
Vector, Discovery, 
Juno

Specialisten van de voer- en stalproducten 
Maak kennis met Feed&Barn team

Ons Feed & Barn team staat gereed 

om onderhoud en service uit te voeren 

aan de Lely Vector, Juno, Discovery en 

andere stalproducten. Zij staan garant 

voor persoonlijke assistentie, uiterst 

snelle reactietijden en een professionele 

onderdelenservice.

Service & onderhoud 

Goede service en onderhoud aan alle 

apparaten en machines, die dagelijks 

een cruciale rol spelen in de processen in 

en om de stal, is onmisbaar. Lely Center 

Zuidwolde heeft geïnvesteerd in een 

compleet team, gespecialiseerd in de Voer- 

en stalproducten.

Meer zekerheid door onderhoud 

Regelmatig uitvoeren van onderhoud 

zorgt voor een maximale zekerheid. Op 

deze manier doen we er alles aan om 

de levenscyclus van onze producten te 

garanderen.

Opstart & installatie

We begeleiden u tijdens de opstart en 

installatie van uw product. Tijdens de 

opstart van de Vector werken we nauw 

samen met de Lely FMS bedrijfsadviseur. 

Zij adviseren en trainen in het gebruik 

van onze automatische stalapparatuur 

met betrekking tot de koe, arbeid en 

managementsystemen.

Ook na installatie en opstart kunt u blijven 

terugvallen op het Feed & Barn team voor 

vragen over het gebruik en technische 

optimalisatie. We geven adviezen en tips 

die helpen om ons doel; een duurzame, 

winstgevende en aangename toekomst 

voor uw melkveebedrijf te realiseren.

Persoonlijk contact

Samenwerken met u als veehouder is 

voor ons zeer belangrijk. Servicemonteurs 

denken persoonlijk met u mee voor een 

optimaal onderhoudsplan passend binnen 

uw bedrijfssituatie. Het gaat immers 

om de koegezondheid en een efficiënte 

bedrijfsvoering van uw veehouderij. 

Voor duurzame melk- en vleesproductie. 

Vandaag en morgen.

Terugblik oriëntatiedag 
automatisch melken 7 maart
Op 7 maart organiseerden we in Meppel bij het melkveebedrijf van de familie 
Stapel het event ‘oriëntatie automatisch melken’. Voor deze dag hadden wij 
een mooie ruimte ter beschikking, namelijk de Smart Feeding Truck. 

De truck reist op dit moment door 

heel Europa en op 8 maart hebben 

wij hier een groep geïnteresseerden 

mogen ontvangen, met als onderwerp: 

automatisch voeren. Ondanks het mooie 

weer en het pas gestarte mestseizoen, 

hadden meerdere veehouders zich 

opgegeven. Het programma voor deze 

dag, was om uitleg te geven over het Lely 

bedrijf, kennismaking met Lely Center 

Zuidwolde en uitleg te geven over de Lely 

Astronaut A5 melkrobot. Er was na het 

theoretische gedeelte gelegenheid om 

de Lely Astronaut in de praktijk te gaan 

bekijken. 

Onderwerpen tijdens de presentatie 

waren onder andere:

• Lage operationele kosten

• Betrouwbaarheid 

• Gebruiksgemak

Ook het lage energiegebruik van de 

Astronaut A5 is besproken. Door de 

hybride arm van de Astronaut A5 is 

het energie verbruik laag. Onlangs is 

de Astronaut A5 getest door het Duitse 

onafhankelijke DLG, zij schreven: “De 

Astronaut A5 is het meest zuinige 

automatische melksysteem dat DLG ooit 

in opdracht van Profi heeft gemeten. Dat 

resultaat zet je toch aan het denken.”

Een klant van ons die onlangs 

overgestapt is naar twee Astronaut A5 

melkrobots ervaarde het lage verbruik 

met eigen ogen. Hij zag een daling van 

60kwh per dag ten op zichtte van zijn 

melkrobots uit 2007. Op jaarbasis brengt 

dat een besparing van 22.000kwh met 

zich mee.

Na de presentaties was er de gelegenheid 

om Rudolf Stapel vragen te stellen over 

zijn ervaringen met de melkrobots en 

Lely Center Zuidwolde, daarnaast heeft 

hij verteld over zijn bedrijf. Familie Stapel 

melkt sinds 2019 met drie Lely Astronaut 

A5 melkrobots. Twee melkrobots zijn 

geïnstalleerd in een nieuw gebouwde  

0-4-0 stal. De andere Astronaut 

melkrobot is geïnstalleerd in de  

bestaande stal en melkt daar een 

vaarzengroep. De 0-4-0 stal is voorzien 

van diepstrooisel boxen met een 

zandbedding. Achter de stal is een 

bezinkput gebouwd voor de verwerking 

van de mest en het zand.

We blikken terug op een interactieve dag, 

waarin we het gesprek mochten aangaan 

met elkaar. Onderstaand een mooie 

impressie van deze dag.

Wilt u ook meer weten van de Astronaut 

A5 melkrobot? Neem dan contact op met 

ons verkoopteam.Scan de 

QR-code

om het hele

duitstalige 

artikel te lezen.



Lely Center Zuidwolde
www.lely.com/zuidwolde

Loopt u wel eens rond met de gedachte om opnieuw te investeren in een nieuwe Lely Discovery S of SW? Dan is dit misschien wel 

het juiste moment. Tijdens de Lely Discovery inruilactie ontvangt u nu € 1.000,- extra inruilwaarde op uw huidige Discovery.  

Wilt u meer weten over deze actie en de voorwaarden, neem dan contact op met één van onze verkoopadviseurs, 0528 372 030

Lely Center Zuidwolde groeit en is op zoek 

naar de juiste mensen om te kunnen blijven 

werken aan een duurzame, winstgevende en 

aangename agrarische sector. 

- Service & onderhoudsmonteur

- Manager afdeling Services

- Magazijnmedewerker

Vacatures

Actuele vacatures

Ruil nu je gebruikte Lely Discovery in voor een nieuwe en 
ontvang maar liefst € 1.000,- extra inruilwaarde.

NU € 1000,- EXTRA INRUILWAARDE!

Slim boeren is een keuze

Let’s make it legendairy!


