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Door te kiezen voor automatisch

Voor elke melkveehouder geldt

Stel je voor hoe je bedrijf op zijn best

melken kun je meer tijd aan je koeien

dat investeringen winst moeten

zou kunnen draaien. Wat is belangrijk

besteden.

opleveren. Houd daarbij de vijf regels

voor jou en je bedrijf?

van winstgevend melken in het oog.

Automatisch melken
“Ik breng minder tijd ‘onder’ de
koeien door en meer tijd ‘ertussen’.”

Maak het
verschil
www.lely.com
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“ Ik heb nu meer tijd
voor de koeien die mijn
aandacht nodig hebben.”

Tijd besteden aan zaken die waarde toevoegen
Klaas Pieter Mulder
Houwerzijl, Nederland
“We hebben gekozen voor automatisch melken
omdat het minder belastend is, waardoor je
meer tijd en aandacht hebt voor de koeien
die het echt nodig hebben. Om winstgevend
melk te kunnen produceren is een individuele
benadering van de koe noodzakelijk. Het kunnen
sturen op de indivuele koe gaf voor ons de
doorslag. Iedere koe is er een, als je die goed kan
voorzien in wat zij nodig heeft dan levert dat
uiteindelijk meer op.”

Je vaardigheden als melkveehouder kun je elders beter
benutten. Waar het om draait is dat je inziet waar je goed in
bent – en wat je leuk vindt. Wat zijn jouw talenten en jouw
passies? Misschien ligt je hart bij graslandbeheer. Of je houdt je
graag bezig met de fokkerij, van het selecteren van stieren en
het opsporen van tochtige koeien tot het managen van droge
koeien en het afkalven. Sommige veehouders houden zich het
liefst bezig met het experimenteren met rantsoenen en met het
optimaliseren van de voerefficiëntie.

En stel je dan de extra arbeidsvreugde voor wanneer dat
wat oplevert en de efficiëntie verbetert. Je kunt een bedrijf
opbouwen waar je trots op bent.

Stel je eens voor dat je meer tijd kunt besteden aan die zaken
waar je kansen ziet – misschien zijn dit de dingen waar je goed
in bent of waar je echt plezier aan beleeft.

Waar maak jij het verschil?

Met de flexibiliteit om mensen - of je dat nu zelf bent of je
personeel - daar naartoe te sturen waar ze het meest gewenst
zijn en waar het toevoegen van waarde essentieel is. Werk kan
opnieuw worden verdeeld en de aanpak kan gerichter zijn en
worden toegespitst op de behoeften van je kudde en bedrijf.
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“Het gaat niet om meer of
minder werken, hiermee kan
ik slimmer werken.”

Een dag uit het leven
van Marcel Wolthuis
Donderdagochtend
7:30 uur
15 minuten
• Controleren of in de stal alles in orde is.
• Taken van Lely T4C InHerd controleren op koeien
die aandacht vragen.
• Drie koeien ophalen om te melken en de boxen
uitmesten.
• Het melkfilter vervangen en de robot snel
schoonmaken.
• Aandacht geven aan twee attentiekoeien.

8:00 uur

Vaste routines voor
slimmer boeren

50 minuten

• De koeien voeren.
• Nieuw ligbedstrooisel in de boxen brengen.
• De kalveren voeren.

9:00 uur

10 minuten

• Droogzetten en insemineren van de koeien die
inmiddels gesepareerd zijn.

Met automatisch melken hoef je geen apparaten
onder te hangen of andere handmatige
werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn
als je met een melkstal melkt. Je hebt meer
tijd om aandacht aan je koeien te besteden.
Meer tijd voor je koeien
Met automatisch melken creëer je een betere workflow
doordat je niet twee of drie keer per dag een aantal uur achter
elkaar hoeft te melken. Je hebt tijd om je bezig te houden
met het management van specifieke koeien en je kunt meer
tijd besteden aan andere zaken waar je echt waarde kunt
toevoegen. Je kunt gerichter managen. Je tijd beter besteden.
En beter voor je koeien zorgen.
Wanneer je begint met je werk, zie je direct hoe de
melkopbrengst zich verhoudt tot het wekelijkse gemiddelde en
kun je de opname van voer controleren. Je ziet direct welke
koeien tochtig zijn en welke koeien problemen hebben. Daarom
kun je een planning maken van je werkdag en prioriteit geven
aan de koeien die aandacht nodig hebben.

Actuele informatie
Al deze informatie is beschikbaar via Lely T4C InHerd, zelfs
voordat je je huis uitgaat. De hele dag door ervaar je de
voordelen van Lely T4C InHerd. Alles wat met je koeien te
maken heeft, zie je op je smartphone. Je hoeft er niet voor op
kantoor te zijn – je boert niet met een toetsenbord. Doordat je
toegang hebt tot deze informatie wanneer je bij de koeien bent,
weet je wat je moet doen en kun je het meteen uitvoeren op je
smartphone. De details hoef je niet te onthouden; via InHerd op
de smartphone staan ze al in het systeem.

Verbeterde efficiëntie van de kudde
Met deze informatie is een betere diagnose mogelijk – doordat
eventuele problemen snel worden vastgesteld, kunnen jij en
de veearts snel reageren. Het resultaat is een gerichtere en
‘proactieve’ verzorging van de koeien. En als de verzorging
van de koeien verbetert, neemt ook de productiviteit toe.
Op de lange termijn verbetert dan ook de efficiëntie van de
melkveestapel.

Tijd voor andere activiteiten.

16:30 uur

60 minuten

• Controleren of in de stal alles in orde is.
• Taken van Lely T4C InHerd controleren op koeien
die aandacht vragen.

Woensdagavond
18:00 uur
<5 minuten
• Marcel Wolthuis heeft in Lely T4C een planning
gemaakt voor zijn behandelkoeien en deze koeien op
separeren gezet. Koeien die aandacht nodig hebben,
worden dan op een specifieke dag en specifiek
tijdstip automatisch naar de separatieruimte geleid.

• Drie koeien ophalen om te melken.
• Melkfilter vervangen en robotarm schoonmaken.
• Boxen schoonmaken en attentiekoeien in de
separatieruimte behandelen.
• T4C controleren en de volgende dag plannen.
• De kalveren voeren.

op dit moment vertoont een koe de eerste tekenen

Donderdagavond
22:00 uur
15 minuten

van tochtigheid, daar wordt ook de separatie voor

• Controleren of in de stal alles in orde is.

gepland zodat ze geinsemineerd kan worden.

• Melkfilter vervangen.

Morgen worden een aantal koeien drooggezet. En

LELY ASTRONAUT
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“De productie van de koeien
is gemiddeld met zo‘n
2.000 liter toegenomen sinds
we met de robots melken.”

De vijf
regels voor
winstgevend
melken
Door geautomatiseerd te melken
hebben producenten controle
over de kosten van het melken.
Dat zijn vaste kosten – er zijn
geen variabelen, zoals arbeid of
defecten. Ze zijn voorspelbaar,
en dat is essentieel voor
kostenbeheersing en een goede
financiële planning.

1

Vrijheid en keuze
voor koeien

Controleer de input,
optimaliseer de output
Je ziet het terug in de prestaties

Verbeterde diergezondheid en -welzijn

Voor elk melkveebedrijf moet een investering in nieuwe
apparatuur en de invoering van een nieuw systeem
verantwoord zijn. Als producent moet je er zeker van zijn
dat je investeringen daadwerkelijk wat opleveren. Met
een automatisch melksysteem neemt de melkproductie
doorgaans toe en veehouders mogen per koe de hoogste
levensduurproductie verwachten. Dit omdat koeien door
een automatisch melksysteem vaker worden gemolken
– gemiddeld 2,7 keer per dag. De hogere inkomsten uit
de melkveestapel zijn mogelijk doordat er minder werk
nodig is terwijl de hoeveelheid melk toeneemt. Met een
Lely Astronaut stijgt de productie met zo‘n 10 tot 20%,
terwijl het aantal koeien gelijk blijft.

Hogere inkomsten kunnen ook het resultaat zijn van een hogere
verkoop van vee, met name de verkoop van overtollige pinken.
Dit is mogelijk als het vervangingspercentage van de kudde lager
is als gevolg van een betere koegezondheid; er hoeft dan ook
minder vee te worden afgevoerd. Een Astronaut draagt bij aan
een betere diergezondheid en welzijn; er zijn minder koeien met
problemen als kreupelheid, verwondingen en uierontsteking.
Op de langere termijn zorgen deze voordelen voor een hoger
rendement op de investering in een Lely Astronaut.

2
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Koeien houden
van consistentie

3

Individuele
behandeling

Consistente input en output
Door minder uit te gaan van arbeid en bekend te zijn met de
operationele kosten van de Astronaut, dit in combinatie met
een consistentere en voorspelbare melkopbrengst, ontstaat
voor het bedrijf een regelmatige kasstroom.

Optimaliseer
koegezondheid

5

Ga zorgvuldig
met melk om

Bied de koeien een rustige
omgeving zonder stress,
zodat ze hun natuurlijke
gedrag kunnen vertonen.

Laat je koeien hun
eigen individuele ritme
ontwikkelen, dat past bij hun
behoeften en lactatiefase.

Elke koe en zelfs elk van haar
spenen is uniek en vraagt
daarom om een individuele
behandeling.

Koeien presteren optimaal
wanneer ze gezond zijn. Aan
de gezondheidsvoorwaarden
moet worden voldaan.

Melk is een waardevol maar
bederfelijk goed en moet
zorgvuldig worden behandeld
zodat de kwaliteit behouden
blijft.

Met vrij koeverkeer bepaalt
de koe wanneer ze eet,
drinkt, gaat liggen en wordt
gemolken. Daarom moet
er rond de melkrobot veel
ruimte zijn zodat de koe vrij
toegang heeft en ze wordt
gemotiveerd om er naar toe te
gaan en zich laat melken. Ze
moet worden ‘gestimuleerd’ –
niet gedwongen.

Koeien houden niet van
verandering, dus een stabiel
en zelflerend melksysteem is
een belangrijk onderdeel van
winstgevend melken. Met
automatische melksystemen
kan elke koe een consistente
routine ontwikkelen die past
bij haar individuele ritme,
behoeften en lactatiefase.

Het optimale melkproces
voldoet aan de behoeften
van elke afzonderlijke koe,
elke uier en elk kwartier. Met
geautomatiseerd melken
kan het melken eenvoudig
worden aangepast om aan
verschillende behoeften te
voldoen.

Bij geautomatiseerd
melken worden eventuele
afwijkingen in de melk of het
koegedrag die kunnen wijzen
op gezondheidsproblemen
snel vastgesteld. Door deze
‘vroegtijdige waarschuwing’
kunnen direct preventieve
stappen worden genomen
en behandelingen worden
gestart – voordat de problemen
daadwerkelijk optreden.

Wanneer het op melken
aankomt, is timing essentieel,
zo verzeker je dat de
melkkwaliteit qua vet- en
eiwitgehalte optimaal is. Ook
komt er meer melk in de tank
wanneer je melkverlies tijdens
het melken beperkt. De melk
moet dezelfde hoge kwaliteit
hebben als wanneer deze uit
de uier komt.

7

LELY ASTRONAUT

8

“Voor elke melkveehouder heeft
‘optimaal ’ een andere betekenis.”

Profiteer van lokale kennis
en 24 uur per dag, 7 dagen
per week ondersteuning
Het Lely Center in jouw regio is je lokale partner
in bedrijfsautomatisering. In de loop der
jaren heeft Lely een uitgebreid netwerk van
specialisten opgebouwd, die hun ervaring in
automatisering combineren met lokale kennis.
Hun voornaamste doel is om jou erbij te helpen
alle voordelen uit je Lely apparatuur te halen.

Vanaf het begin alles in orde

Regionale kennis en ervaring

De melkveehouderij zit in ons bloed

Alle Lely Center-vestigingen wereldwijd worden ondersteund
door nationale of regionale organisaties die de kwaliteit van de
geboden service bewaken en die kunnen worden geraadpleegd
wanneer het Lely Center je vraag zelf niet kan beantwoorden.
Je vraag wordt door de juiste mensen snel en effectief
beantwoord. Ze bezitten de vaardigheden en ervaring zodat
alles direct vanaf het begin goed draait.

De farmmanagementadviseurs van je lokale Lely Center
volgen het hele proces – dat begint bij een soepele overgang
en wordt gevolgd door regelmatige vervolgbezoeken om
te zien of je kudde optimaal presteert. Omdat ze meerdere
systemen in je gebied volgen, zijn ze op de hoogte van eventuele
regionale kwesties of problemen en kunnen ze voorzien in jouw
behoeften.

Veel medewerkers van Lely zijn zelf van agrarische komaf. Ze
begrijpen hoe het er op het bedrijf aan toe gaat, worden elk jaar
getraind en hun kennis wordt getoetst. Zo staan betrouwbare
en kundige medewerkers vierentwintig uur per dag, zeven
dagen per week klaar voor zowel nieuwe als bestaande klanten.

Een gezamenlijke reis

Specifieke automatiseringsondersteuning

Wanneer je opziet tegen de overgangsfase, bedenk dan dat je
zeker niet de eerste bent. Maar liefst 15.000 melkveehouders
gingen je al voor. En al deze ervaring vind je terug in de support
die je van je Lely Center krijgt voor een probleemloze installatie
en opstart.

Denk eraan dat je via je lokale Lely Center de volledige
beschikking hebt over gekwalificeerde technici van Lely. Hun
kennis, hulp en ondersteuning is 24 uur per dag, 7 dagen per
week beschikbaar om ervoor te zorgen dat jouw Lely Astronaut
zijn belangrijke rol vervult bij het optimaliseren van de
productiviteit en winstgevendheid van je bedrijf.

Gemoedsrust
Bij de dagelijkse werkzaamheden is gemoedsrust van uiterst
belang. Dit betekent dat je voor je belangrijkste apparatuur
moet kunnen vertrouwen op je werknemers, machines en een
vaste partner voor service en ondersteuning. Het is goed om te
weten dat er achter je Lely Astronaut een organisatie staat die
je kunt vertrouwen. Wat er ook gebeurt.

9
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Lely Astronaut

Het meest koe- en
boervriendelijke melksysteem
Robotmelken is goed voor koeien. Ze zijn relaxter, gezonder en belonen je met meer melk. Dat
komt omdat het systeem veel beter aansluit op hun behoeften en je ook nog eens meer tijd
hebt om de koeien echt aandacht te geven. Het is gewoonweg het beste systeem om je koeien
te melken. Wanneer je dit in gedachten houdt, hoef je alleen maar te zoeken naar de robot
die het beste presteert en die ook nog eens het meest betrouwbaar is en melk biedt tegen een
zeer acceptabele prijs per liter.

Het best presterende robotsysteem

Geleidelijke groei
Het uitbreiden van een melkveebedrijf is
iets dat je over langere tijd kunt plannen en
uitvoeren. Dat kan met een geleidelijke aanpak,
zodat de financiering en efficiëntie van werken
beheersbaar blijven.
Melkrobots sluiten hier perfect bij aan. Eenvoudigweg omdat je
de melkcapaciteit en de investering kunt uitbreiden naarmate
het aantal melkkoeien toeneemt. Hiermee voorkom je zeer hoge
investeringen in een melkstal en wachtruimte, om op een later
moment voldoende melkcapaciteit te hebben.

Wanneer het op prestaties aankomt, vormt de koe
bij elk melksysteem de doorslaggevende factor. Bij de
Astronaut draait het om inzicht in koeien en een optimale
behandeling van elke afzonderlijke koe. De Astronaut heeft
de gemakkelijkste toegang en de meest koevriendelijke
box, zodat de koe graag een bezoek brengt aan de robot.
De borstels zorgen voor de beste voorbehandeling en
stimulatie, terwijl het melkproces op elk kwartier is
afgestemd. Het managementsysteem zorgt automatisch
voor ideale melkintervallen. Dit zorgt voor een goede
uiergezondheid en melkproductie. Essentiële koe- en
melkgegevens zijn als waardevolle informatie beschikbaar
zodat de melkveehouder in het vroegst mogelijke stadium
actie kan ondernemen.
Van I-flow tot de meest nauwkeurige hybride-arm. Van
alle sensoren dichtbij de uier tot adaptieve pulsatie. De
Astronaut gebruikt elke seconde om de boxtijd te beperken
en de output te optimaliseren.

Voor iedereen
Een snelle blik tijdens het melken voor informatie over
de koe, of een snel en eenvoudig inmelkproces. De Lely
Astronaut is eenvoudiger te gebruiken en begrijpen dan
ooit tevoren. Lely heeft zich erop toegelegd eisen van
gebruikers zo veel mogelijk te vervullen, waarbij het

bedieningspaneel en functies aanzienlijk zijn gewijzigd.
Het systeem biedt eenvoudige, stapsgewijze instructies, met
uitgekiende menu‘s en duidelijke pictogrammen.

Maximale voordelen en minimale kosten
Minder arbeid door het uitsluiten van repeterende
werkzaamheden, melkveehouders hun tijd flexibeler
laten besteden en de melkproductie en koegezondheid
verbeteren, dat zijn de erkende en bewezen voordelen
van automatisering van het melkproces. Lely biedt deze
voordelen nu tegen zo laag mogelijke, vaste totale kosten
per liter. Met de nieuwe hybride robotarm is Lely erin
geslaagd het energieverbruik met maar liefst 20% te
verlagen. Ook verbruikt het systeem ten opzichte van
conventionele melksystemen minder water.

Kwaliteit waar je op kunt bouwen
Volledig kunnen vertrouwen op je melksysteem, dat is
wat je verwacht. De Astronaut is resultaat van 25 jaar
intensieve engineering en de ervaring van ruim vier miljoen
nauwkeurig gevolgde melkbeurten per dag. Het ontwerp
richt zich op bedrijfstijd, snel onderhoud en stabiele
prestaties. Alle hoogwaardige componenten en details van
de robot zijn aan een ongekend intensief testprogramma
onderworpen.

LELY ASTRONAUT
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I-flow, samen met onze klanten ontwikkeld...

Uniek I-flow concept
Gebruikersinterface

Het revolutionaire I-flow-concept staat
voor een onverslaanbaar bezoekgedrag.
De koe blijft binnen het comfort van
de kudde.

De nieuw vormgegeven menu‘s in het
bedieningspaneel zijn intuïtiever en
eenvoudiger in gebruik.

Eenvoudig inmelken
Melken op maat
Met pulsatie per kwartier, automatische
melkintervallen en individuele afname
kan de Lely Astronaut elke koe op basis
van haar specifieke behoeften melken.

Deze nieuw ontwikkelde functie is
gemakkelijk voor de melkveehouder
en relaxt voor de koe. Breng de arm
eenvoudig dichtbij de uier wanneer een
koe voor het eerst moet worden gemolken.

Voorbehandelborstels
Borstels verwijderen vuil en mest van
spenen en zelfs van de onderkant van de
uier. Ze zijn ook de beste stimulans voor
het laten schieten van de melk.

Betrouwbaarheid
Hybride arm

Lely T4C en T4C InHerd

De geluidloosheid en nauwkeurigheid van
de nieuwe arm maken de robot menselijker
en koevriendelijker dan ooit tevoren.

Het slimme managementsysteem
ontwikkelt zich voortdurend en geeft
slimmere KPI‘s zo duidelijk mogelijk weer.

Lely heeft nooit eerder een Astronaut
geïntroduceerd die zo goed getest is. Alle
gebruikte technieken zijn aan extreem
zware omstandigheden blootgesteld.

LELY ASTRONAUT
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De Lely Astronaut A5

Vooruitgang in technologie

De nieuwe hybride arm
Het principe van de robotarm van Lely heeft
zich bewezen als de slimste oplossing voor
het melkproces. De arm bevindt zich tijdens
het hele melkproces onder de koe en wanneer
een beker van de speen valt, reageert de arm
snel om deze schoon te houden. De arm volgt
de koe, zodat deze binnen de box maximale
bewegingsvrijheid heeft.
De hybride arm van de nieuwe Astronaut A5 combineert de
voordelen van elektrisch aangedreven bewegingen met de
zachtheid en de kracht van lucht. Een enorme pneumatische
cilinder draagt het gewicht van de arm en gebruikt daarbij
bijna geen lucht, terwijl elektrische componenten de arm
uiterst nauwkeurig bewegen. De lucht in het systeem houdt
de zware arm in balans, vangt trappen van koeien op en
beschermt zo het elektrische systeem.

Koevriendelijk
• Meer rust door stille werking.
• Gemakkelijker melken door nauwkeurig en snel aansluiten.
• Geschikt voor elke koe door het grotere bereik van de
robotarm.

Energiezuinig
• Zeer laag energieverbruik wanneer de arm in positie is.
• Geen luchtverbruik tijdens verplaatsing.
• Sneller op zijn plaats door de uiterst nauwkeurige
aandrijving.

Gebruikersvriendelijk
• Gemakkelijk inmelkproces dankzij nieuw
bedieningspaneel en nauwkeurige arm.
• Meer comfort door stille werking.
• Minder en eenvoudiger onderhoud door betere
toegankelijkheid.

Na 25 jaar is het geautomatiseerde melken uitgegroeid
tot een volwassen en exact afgestemd systeem. De vraag
was: waarmee wordt robotmelken naar een hoger niveau
getild? Lely heeft de prestaties en principes van de Lely
Astronaut A4 als uitgangspunt genomen en begon aan de
ontwikkeling van de volgende stap in het robotmelken.

Vooruitgang onder de kap
De A5 heeft hetzelfde geslaagde ontwerp als de A4; de
meeste veranderingen vind je binnenin. De hybride arm is
het meest zichtbare voorbeeld; deze zorgt voor een lager
energieverbruik en geeft de koe en de melkveehouder meer
rust. Onder de kap is veel vooruitgang geboekt, met name
wat betreft aspecten als betrouwbaarheid, gebruiksgemak
en toegankelijkheid (zie pagina 12).

De Lely Astronaut A4
De bewezen melkrobot
Toen de A4 werd geïntroduceerd, waren het I-flow-systeem
met de ruime box en de gedeelde centrale unit de grote
veranderingen. De meest natuurlijke manier van melken was
een ware revolutie, die leidde tot de best presterende en meest
betrouwbare robot op de markt. Met meer dan vijftienduizend
geïnstalleerde units heeft de Lely Astronaut A4 de levens van
veel koeien en melkveehouders aanzienlijk verbeterd, een
geweldig track record.
Sinds de lancering van de Astronaut A4 in 2010 heeft Lely de
robot voortdurend verbeterd. De grote aantallen in het veld,
zijn volwassen technologie en doorontwikkeling maken de
Astronaut A4 tot de robot die zich het meest heeft bewezen.
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Verbeteren van de
klauwgezondheid
Kiezen voor klauwgezondheid
Een goede klauwgezondheid is belangrijk voor het welzijn
van koeien en melkveebedrijven. Om goed te kunnen
bewegen, moet een koe goede en gezonde klauwen hebben.
Met gezonde klauwen kan de koe haar gang gaan in de
stal en in de wei: rusten, vreten, drinken of de melkrobot
bezoeken. Het Lely Meteor klauwgezondheidsconcept zorgt
op duurzame, diervriendelijke en veilige wijze voor een betere
klauwgezondheid.

Stuur op voerefficiëntie
Kiezen voor voeren
Het voer is één van de grootste kostenposten op een
melkveebedrijf. Voer daarom elke koe op basis van haar
werkelijke behoefte en stuur op basis van voerefficiëntie.
Gebruik de mogelijkheid om geavanceerdere rantsoenen te
voeren; dit kan zelfs in combinatie met vloeibare voersoorten.

Krijg grip op uiergezondheid
Kiezen voor uiergezondheid

Bouw je eigen Lely Astronaut
Bij Lely weten we dat alle melkveebedrijven
verschillend zijn. Jouw bedrijf is uniek, net
als jij en jouw doelen. Alhoewel de moderne
melkveehouderij complex kan zijn, moet er aan
het einde van de dag melk in de tank zitten.
Denk even aan je eigen situatie. Stel je voor hoe
je bedrijf op zijn best zou kunnen draaien.
Wat is belangrijk voor jou en je bedrijf?

Mis geen tochtige koeien
Kiezen voor reproductie
Om de regie te houden over je bedrijf, vertrouw je op de
reproductie. Zorg voor een extra paar ogen om je koeien
drachtig te krijgen. Zorg voor meer nauwkeurigheid bij het
opsporen van koeien die tochtig zijn en insemineer ze op het
juiste tijdstip. Hierdoor verbetert het drachtigheidspercentage
en bespaar je veel tijd.

Melk van goede kwaliteit komt uit een gezonde uier. Zorg voor
een goed inzicht in de uiergezondheid en ken het juiste moment
van behandelen. Verwijder bacteriën voor het melken en
voorkom bij iedere melking kruisbesmetting. Krijg grip op de
uiergezondheid en verlaag je kosten.

Ondersteun je beweidings
strategie
Kiezen voor weidegang
Voor koeien is grazen in de wei de meest natuurlijke manier om
voeding binnen te krijgen. Grazen heeft een positieve invloed
op het welzijn en de gezondheid van koeien. Zorg voor tevreden
en gezonde koeien in de wei en houd volledige controle over je
melkproductie. Weidegang is in toenemende mate een sociale
verplichting, de samenleving verwacht dat koeien in de wei lopen.

Ken je koeien
Kiezen voor diergezondheid
Zorgen voor je meest waardevolle bezit: je koeien. Gezonde
koeien besparen tijd en kosten en ze produceren meer melk.
Krijg meer grip op de gezondheid van je koeien en neem
met behulp van geavanceerde sensoren en eenvoudig te
gebruiken informatie de juiste beslissingen. Hiermee stel je je
inkomsten veilig.
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“ Het managementprogramma T4C is
makkelijk in gebruik en geeft meer inzicht in
de waarden per koe, waardoor je beter kunt
sturen op gezondheid en productie.”

Waar maak jij het verschil?
Sommige melkveehouders experimenteren met rantsoenen of willen hun voerefficiëntie optimaliseren. Misschien
wil jij je richten op graslandbeheer of beleef je juist plezier aan fokkerij. Of dit nu de dingen zijn waar je veel
plezier aan beleeft of waar je goed in bent, gebruik je talenten altijd daar waar ze het meeste waarde toevoegen.
Jouw lokale Lely Center nodigt je uit om je ambities en doelen onder de loep te leggen. Bel of stuur een e‑mail naar
het Lely Center bij u in de buurt en vertel ons over uw wensen of bedrijfsdoelen zodat u het verschil kunt maken.

Maak het verschil samen met je lokale Lely Center.
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Lely Centers in Nederland en Vlaanderen
1

Lely Center in Maassluis
t
010 599 6373
i
www.lely.com/maassluis

2

Lely Center in Bunschoten
t
033 299 6260
i
www.lely.com/bunschoten

3

Lely Center in Venray
t
0478 515 745
i
www.lely.com/venray

4

Lely Center in Heerenveen
t
0513 631 677
i
www.lely.com/heerenveen

5

Lely Center in Zelhem
t
0314 622 446
i
www.lely.com/zelhem

6

Lely Center in Zuidwolde
t
0528 372 030
i
www.lely.com/zuidwolde
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7

Lely Center in Lochristi, Vlaanderen
t
09 334 59 15
i
www.lely.com/vlaanderen

Lely service monteurs

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor,
Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, Vector,
Viseo, Voyager en Walkway zijn geregistreerde handelsmerken van de Lely Groep.

Lely behoudt alle exclusieve rechten tot haar eigen handelsmerken. Ongeautoriseerd gebruik van Lely's eigen handelsmerken, of
gebruik van een handelsmerk dat een verwarrende gelijkenis vertoont of verward kan worden met Lely-handelsmerken, zal een
inbreuk vormen op de exclusieve rechten van Lely. Alle rechten voorbehouden.
De gegevens in deze uitgave worden uitsluitend bij wijze van informatie verstrekt en gelden niet als commerciële aanbieding.
Sommige producten zijn in bepaalde landen misschien niet beschikbaar en de uitvoering van de producten kan afwijken van de
afbeeldingen. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd of gepubliceerd door middel van printen, fotokopiëren, microfilm
of welke andere manier dan ook zonder schriftelijke toestemming vooraf van Lely Holding S.à r.l. Hoewel de informatie in deze
brochure met grote zorg is samengesteld, aanvaardt Lely geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van fouten of
omissies in deze uitgave.
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