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Rolnictwo staje w obliczu wyzwań, jakich nie napotkało nigdy wcześniej:
trzeba wykarmić szybko rosnącą populację świata, której liczebność do 2050 r.
może osiągnąć nawet dziewięć miliardów, produkować jedzenie lepszej jakości
spełniające coraz bardziej restrykcyjne przepisy i oferować je, mimo rosnących
kosztów, w konkurencyjnych cenach. Wszystko to musi odbywać się zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Na szczęście hodowcy to pełni zaangażowania i pomysłów przedsiębiorcy,
którzy mają świadomość, że ich działalność będą kontynuować przyszłe
pokolenia. W firmie Lely jest tak samo. Ciągle pogłębiamy nasze doświadczenie
i pracujemy nad produktami, które zaspokoją bieżące i przyszłe wymagania
klientów i pozwolą im z powodzeniem stawiać czoła wyzwaniom.

UDOSKONALENIE.
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System pracy

z Lely – jeden człowiek,
dwa miliony

Popieramy hodowlę bydła charakteryzującą
się optymalizacją wydajności. Przewidujemy,
że w przyszłości jeden człowiek będzie
w stanie obsłużyć stado produkujące dwa
miliony mleka rocznie. Nasze inwestycje
badawczo-rozwojowe skupione są
na osiągnięciu tego rezultatu w sposób
przyjazny dla zwierząt. W odpowiedzi
na rosnące zapotrzebowanie w zakresie
najbardziej pracochłonnej czynności
w gospodarstwie produkującym mleko,
jaką jest zadawanie paszy, opracowaliśmy
automatyczny system żywienia Lely Vector,
pozwalający na zadawanie paszy przy
możliwie najmniejszym zapotrzebowaniu
na pracę.
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Jak najmniej pracy
Wydajna produkcja wysokiej jakości mleka wymaga żywienia regularnego,
zoptymalizowanego i właściwie zorganizowanego w czasie. Oprócz spełniania
wymienionych powyżej wymogów unikatowy automatyczny system żywienia
Lely Vector posiada dodatkowe zalety. Umożliwia on precyzyjne, a zarazem
elastyczne oraz regularne zadawanie krowom świeżej paszy przy minimalnych
nakładach pracy. W ten sposób hodowcy osiągają optymalne wyniki, dbając przy tym
o wysoki dobrostan krów. Dzięki automatycznemu systemowi żywienia Lely Vector
hodowcy wykonują swoją pracę związaną z żywieniem krów raz na trzy dni.

Żywienie bez kompromisów
System Vector pozwala swobodnie dostosować strategię żywienia krów
do preferencji hodowcy. Jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego gospodarstwa,
umożliwiającym dalszy rozwój.

„Pojawienie się Lely Vector w Glen South
było dla nas początkiem nowej epoki.
System jest łatwy w obsłudze i można
nim sterować za pomocą smartfona”.

Frank Murphy, Irlandia
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Sprostaj wyzwaniom
zrównoważonej

hodowli bydła
6

Stosowanie zrównoważonych rozwiązań polega na dopilnowaniu, aby skutki podejmowanych
obecnie działań nie przeszkodziły przyszłym pokoleniom w realizacji własnych potrzeb.
Rozwiązania takie odgrywają w hodowli bydła coraz większą rolę. Zdrowie i dobrostan zwierząt
oraz wydajne i nieszkodliwe dla środowiska wykorzystanie zasobów to podstawowe aspekty
tego podejścia. Konsumenci żądają, aby stosowane metody produkcji były przyjazne dla zwierząt
i środowiska. Krowy powinny cieszyć się długim i zdrowym życiem, a produkcja mleka powinna
przy tym wzrastać. Wyzwaniem stojącym przed producentami mleka jest osiągnięcie tych celów
w sposób zapewniający zysk. Dbałość o jakość żywienia to podstawa zrównoważonego rozwoju.

Spełnianie podstawowych potrzeb
bez ograniczeń

Zdrowe zwierzęta w zdrowym
środowisku

W Lely wiemy, że krowom należy zapewnić swobodny
dostęp do paszy i doju. Aby krowy regularnie korzystały
z systemu żywienia i robota udojowego, konieczne jest
zapewnienie im wystarczającego czasu na odpoczynek
oraz odciążenie racic i nóg. Jeżeli więc ograniczymy jedną
lub kilka podstawowych potrzeb, będzie to miało wpływ
na zachowanie krów i produkcję mleka. Nieograniczone
możliwości zaspokajania przez krowy podstawowych
potrzeb stanowią dla Lely istotną część zrównoważonych
rozwiązań.

Składniki odżywcze, jakie otrzymuje krowa, wpływają nie
tylko na ilość spożywanej paszy i produkowanego mleka,
ale także na ogólny stan zdrowia, zdolność reprodukcji oraz
przeciwdziałanie zaburzeniom metabolicznym. Odpowiedni
sposób żywienia jest zatem absolutnie obowiązkowy.
Korzystanie z systemu Lely Vector poprawia zarządzanie
żywieniem, co owocuje długowiecznością krów, większą
liczbą laktacji i zmniejsza koszty weterynaryjne.

SZEŚĆ CZYNNIKÓW PRECYZYJNEGO
ZADAWANIA PASZY
Optymalne zarządzanie żywieniem łączy w sobie wiele
czynników żywieniowych i nieżywieniowych. Wyniki
gospodarstwa i produkcyjność mogą być poprawione
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Zrównoważone żywienie oznacza także mniej niedojadów,
niższe zużycie energii, mniejsze zapotrzebowanie
na dodatkowy sprzęt oraz czystszą i cichszą oborę.
System Lely Vector pomaga osiągnąć wszystkie te cele.

„Dzięki Lely Vector nie tylko pracujemy
mniej. Prawdziwą nagrodą są dla nas
zdrowe żwacze, wysoka jakość mleka
i zadowolenie zwierząt”.
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poprzez optymalizację tych sześciu czynników.

Odpowiedzialne wykorzystanie
zasobów

Václav Dub, Czechy
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Lely Vector –

elastyczność,
świeża pasza
Automatyczny system żywienia Lely Vector
wprowadzono na rynek w 2012 roku,
zapewniając hodowcom nowe, rewolucyjne
urządzenie umożliwiające elastyczne
i żywienie krów zawsze świeżą paszą. System
zdobył uznanie u hodowców z całego świata,
którzy chętnie zaczęli korzystać
z całodobowej, precyzyjnej metody

„Teraz, dzięki zmianie
sposobu karmienia,
doimy o czterech kilogramach
mleka więcej od krowy”.

zadawania paszy, wymagającej jedynie
minimalnych nakładów pracy. System zdobył
uznanie u hodowców z całego świata.

M. Nicolas Roybin, Francja
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NIE TYLKO PRODUKCJA MLEKA
Stosowanie systemu Lely Vector przynosi korzyści nie
tylko w produkcji mleka. Elastyczny system zadawania
świeżej paszy sprawdza się również w hodowli bydła
mięsnego. Często zadawana pasza ma ogromny wpływ
na wzrost we wszystkich grupach technologicznych oraz
u każdej z ras bydła. W sektorze, gdzie pasza stanowi
istotny element kosztów, bardzo ważne jest, aby
korzystać ze wszystkich komponentów paszowych i czasu
spędzanego w oborze w efektywny sposób. Dzięki
Lely Vector osiągnięcie tych celów staje się łatwe.
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Elastyczna organizacja

żywienia

WYLICZONA DAWKA PASZY
Krowy w okresie laktacji mają inne potrzeby
żywieniowe niż krowy zasuszone. Potrzeby
krów zasuszonych zależą z kolei od stadium
cielności. Zalecane jest, aby każda z grup
otrzymywała indywidualnie skalkulowaną
dawkę paszy.
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Lely Vector zapewnia w tym zakresie bezkonkurencyjną
elastyczność, umożliwiając zastosowanie dowolnej strategii
żywienia – kilka razy dziennie, w porcjach zmiennych
i dopasowanych do poszczególnych grup. Skuteczna strategia
żywienia polepszy stan zdrowia krów i poziom produkcji.

Szybka i łatwa adaptacja
Kuchnia paszowa systemu Lely Vector to otwarta przestrzeń, w której można
zgromadzić dowolne rodzaje paszy. Na każdy typ paszy można przeznaczyć inną
lokalizację w obrębie kuchni. Rozdzielanie typów paszy, jak również zmiana typu
paszy i ponowne określenie jej położenia są bardzo łatwe. W ten sposób
użytkownicy mają wiele możliwości i mogą w łatwy sposób dostosowywać skład
dawek pokarmowych do zmian paszy treściwej. Napełnianie robota mieszającozadającego za pomocą chwytaka daje możliwość mieszania wielu różnych typów
paszy, również w małych porcjach dla małych grup krów.

Większa precyzja zadawania paszy
Dzięki wykorzystaniu chwytaka można pobierać pasze różnego typu. Aby uzyskać
właściwą ilość pobieranej paszy, można dostosować wielkość chwytu, wysokość
i zamknięcie chwytaka, dzięki czemu podawanie paszy będzie bardziej precyzyjne.
Na podstawie ostatnio pobranej paszy system szacuje masę i automatycznie
koryguje ustawienie chwytaka. Dzięki temu krowy w grupie otrzymują dokładnie to,
czego potrzebują, a hodowcy wiedzą, czym zostały nakarmione.

„Dzięki systemowi Vector
można z dużą precyzją nakarmić
wiele różnych grup”.

Nicolaas Zeldenrijk, Kanada

Elastyczność w zmienianiu grup technologicznych
Oprogramowanie systemu Lely Vector wymaga tylko podstawowych informacji
o dawce. To oznacza, że dostosowanie do nowych sytuacji przebiega bez komplikacji.
Dzięki temu można bez kłopotu zmieniać krowy w grupach, wprowadzać pierwiastki
do grupy lub tworzyć zupełnie nowe grupy technologiczne.

Idealne uzupełnienie wypasu
Skład i liczbę porcji można łatwo zmienić. Automatyczne żywienie idealnie
funkcjonuje również w połączeniu z wypasem pastwiskowym. Krowy przebywające
w oborze w czasie deszczu lub upałów mogą pobrać dodatkową porcję paszy.
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Elastyczność

codziennych rutynowych
czynności
Lely Vector nie tylko zmniejsza nakłady pracy, ale także redukuje stres u krów. Wystarczy tylko
regularnie sprzątać i uzupełniać zapasy w kuchni. Dzięki systemowi hodowcy zyskują dodatkowy
czas, który mogą przeznaczyć na inne czynności w gospodarstwie.

Swoboda planowania pracy
i wolnego czasu
Kuchnia paszowa Lely Vector może pomieścić paszę
potrzebną na trzy dni karmienia. Dzięki temu pracę
można planować z wyprzedzeniem. Ilość paszy
zgromadzona w kuchni paszowej wystarcza na więcej niż
weekend, co otwiera przed hodowcami nowe możliwości
spędzania wolnego czasu.

Niezależność od zewnętrznej siły
roboczej
Żywienie krów to poważne zadanie. Hodowcy mogą
realizować je sami lub zatrudnić w tym celu pracowników.
Czy jednak osobom z zewnątrz zawsze można ufać?
Dzięki systemowi Vector można zaprogramować
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GODZIN PRACY
ZAOSZCZĘDZONYCH

zadawanie paszy wedle własnego uznania, z góry
ustalając trasy, dawkę pasz i konfigurację kuchni.
Napełnianie kuchni paszowej to łatwe zadanie, które
można powierzyć nawet komuś innemu.

Racjonalne żywienie
System Lely Vector może pracować przez całą dobę,
dostarczając paszę w odpowiednim czasie tam, gdzie jest
potrzebna. Czujnik wysokości paszy to zaawansowane
narzędzie dokonujące dokładnego pomiaru ilości
paszy na stole paszowym. Samodzielnie, bez potrzeby
ingerencji hodowcy lub zootechnika, określa miejsce
i czas, w których potrzebna jest pasza. System może także
podgarniać paszę w czasie wolnym od jej zadawania,
jednocześnie kontrolując pozostałą ilość paszy na stole
paszowym.

„Przedtem ciągle zastanawiałem
się, kiedy trzeba nakarmić krowy.
Teraz zajmuje się tym Vector”.

W CIĄGU TYGODNIA

Kuchnia systemu Vector wymaga napełniania raz
na trzy dni. Nasi klienci zaobserwowali
oszczędność czasu na poziomie ośmiu godzin
tygodniowo w porównaniu z sytuacją, w której
zadawanie paszy odbywa się raz, a jej
podgarnianie kilkakrotnie w ciągu dnia. W skali
roku oszczędność ta wynosi już 416 godzin.

Kari Paavola, Finlandia
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Elastyczne rozwiązania dla
każdego gospodarstwa – teraz
i

w przyszłości

Istnieje wiele typów obór, a każdy z nich ma własne zalety i ograniczenia. Z tego względu
inwestowanie w automatyczny system zadawania paszy było dotąd często sprawą kompromisu.
Dzięki niezwykłej elastyczności systemu Lely Vector jego montaż jest niezwykle łatwy,
a wymagania, które trzeba spełnić, aby system działał prawidłowo, są minimalne. Może działać
w niemal każdym gospodarstwie, niezależnie od układu budynków i można go dostosować
nawet po nieznacznej modernizacji budynku.

Dopasowanie do każdej obory
Jako samodzielne urządzenie robot mieszająco-zadający

Możliwość pracy w każdych
warunkach

nie potrzebuje dodatkowych elementów montażowych,

Sprawne działanie systemu Lely Vector zostało

profili, linii zasilających lub szyn. Można od razu

potwierdzone w wielu krajach świata. Używany obecnie

przystąpić do zautomatyzowanego zadawania paszy.

w ponad dwudziestu krajach system dostosowany jest

Robot potrzebuje korytarza paszowego o minimalnej

do zróżnicowanych warunków klimatycznych

szerokości, obecnie korytarze paszowe są zazwyczaj dużo

i środowiskowych. System może obsługiwać wszystkie

szersze. Węższy korytarz paszowy umożliwia znaczną

rodzaje pasz i dawek. Chwytak paszy dostosowany jest

redukcję kosztów budowy i zapewnia więcej miejsca na

do chwytania bloków, bel okrągłych i kwadratowych oraz

dodatkowe stanowiska dla krów.

cechuje się dokładnością pobierania nawet ze skrzyń. Robot

Więcej obór – jeden system
zadawania paszy
Korzystając z czujników indukcyjnych, robot mieszającozadający może poruszać się pomiędzy jedną a drugą
oborą i zadawać tam paszę. Jeżeli młodzież hodowlana
lub krowy zasuszone umieszczone są w różnych
budynkach, bardzo łatwo jest zaprogramować robota
do obsługi tych grup. Robot jest odporny na działanie

Vector może pobierać paszę nawet z silosa wieżowego.
System Vector spełnia oczekiwania każdego hodowcy
i można go dostosować do niemal każdych warunków.

„Wóz paszowy i ciągnik kosztowałyby
tyle samo co system Vector, ale nie
zapewniłyby nam takiego stopnia
niezależności”.

warunków atmosferycznych, może więc poruszać się
na zewnątrz bez żadnych problemów.

Możliwości rozbudowy
Ze względu na budowę modułową Lely Vector można
w łatwy sposób rozbudować. Jeden robot mieszającozadający może obsłużyć do trzystu zwierząt. W celu
zwiększenia wydajności żywienia system można
rozbudować o dodatkową jednostkę. Kiedy jedna zadaje
paszę, druga ładowana jest w kuchni paszowej. Dzięki
temu system może zapewnić jeszcze większe korzyści.
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Lars i Simon Andersson, Szwecja
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Świeża pasza w dobrze
wymieszanych,

zbilansowanych
porcjach

Krowy osiągają największą produkcję, gdy
są w odpowiedniej kondycji. Niezwykle ważne
w tym procesie jest odpowiednie żywienie. System
automatycznego zadawania paszy Lely Vector
pomaga przygotować zawsze świeżą, dobrze
wymieszaną i właściwie zbilansowaną dawkę paszy,
pozwalając krowom osiągnąć najlepszą kondycję.

Doskonałe wymieszanie w krótkim
czasie
Robot do mieszania i zadawania paszy Lely Vector
pobiera różne rodzaje paszy w najlepszej z możliwych
kolejności. Dlatego przygotowywana porcja wymaga
jedynie lekkiego i krótkiego mieszania, dzięki czemu
zachowany zostaje właściwy stopień rozdrobnienia, który
przyczynia się do optymalnej kondycji żwacza.
W połączeniu ze zwiększonym pobraniem suchej masy
daje to zwiększenie produkcji mleka.

Wszystko dobrze smakuje
Wszystkie krowy w pierwszej kolejności wyjadają
najbardziej smakowitą paszę. Jednak takie wyjadanie
paszy na stole paszowym wywołuje większe wahania
kwasowości (pH) żwacza, a tym samym mniejszy pobór
paszy, co może prowadzić do problemów zdrowotnych.

Dzięki dostarczaniu świeżej paszy kilka razy dziennie
wyjadanie najpierw tej najsmaczniejszej jest ograniczone
do minimum. Skutkuje to większym pobraniem suchej
masy i ograniczeniem pozostawiania resztek
do minimum. Smak można również zachować, zadając
niewielkie porcje kilka razy dziennie, aby zapobiec
utlenieniu i nagrzewaniu, jak ma to miejsce w przypadku
większej porcji pasz zadawanych rzadziej.

Większe pobranie paszy
Zdrowa krowa pobiera paszę od ośmiu do dwunastu razy
dziennie. Ciągła dostawa dobrze wymieszanej, świeżej
paszy przez system Lely Vector zachęca krowy do
częstszego pobierania paszy i daje większe możliwości
dostępu do paszy zwierzętom o niższej hierarchii w stadzie.
Wpływa to pozytywnie na ilość uzyskiwanego mleka.

Bezpieczne przechowywanie przez
kilka dni
Dzięki systemowi Lely Vector krowy uzyskują dostęp
do świeżej paszy przez cały czas. Jeżeli pasza
objętościowa jest odpowiednio zakiszona, trafia do
kuchni w optymalnym stanie. Pasza pozostaje świeża
przez wiele dni, ponieważ składowana jest w blokach.
Taki sposób składowania zapobiega przedostawaniu się
powietrza do paszy, hamuje rozwój pleśni i bakterii oraz
zapewnia odpowiednią jakość.

„Od kiedy korzystam z systemu Vector, ilość
ZDROWSZE I SZCZĘŚLIWSZE KROWY.
CZY WIESZ, DLACZEGO?
1.	Bardziej intensywna praca ślinianek i mniejsze

niedojadów wyraźnie spadła. Czyszczę stół
paszowy dwa razy w tygodniu, a i tak ilość
zbieranych z niego niedojadów jest niewielka”.

tempo spożycia (kg/min)
2.	Mniejsze wahania pH żwacza
3.	Lepsze przeżuwanie
4.	Krótszy czas oczekiwania i mniej walki o miejsce
przy stole paszowym
5.	Większa swoboda i większy ruch krów w oborze

Ola Kvarberg, Norwegia
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Dochodowa

strategia żywienia

Wzrost wydajności mlecznej/żywienia przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych
jest konieczny do utrzymania dochodowości. Systematyczne dostarczanie optymalnych porcji
paszy jest niezbędne do zapewnienia zdrowia i wysokiej produkcyjności stada mlecznego oraz
ograniczenia kosztów usług weterynaryjnych. Większy pobór paszy przez wszystkie krowy,
w tym pierwiastki, skutkuje lepszymi wynikami w stadzie, szczególnie krów o niższej hierarchii.

Częstsze zadawanie paszy
Dzięki dostarczaniu świeżej porcji na stole paszowym kilka
razy dziennie aktywność krów wzrasta. Krowy częściej
odwiedzają robota udojowego i wymagają częstszego doju.
Korzystanie ze zrobotyzowanego systemu doju pozwala
zmniejszyć nakłady potrzebnej pracy jeszcze bardziej.

„Odkąd korzystamy z systemu
Vector, pobór paszy poprawił się,
a produkcja wzrosła nawet o 1,50 litra
na krowę. Krowy doimy średnio 3,2 razy
na dzień”.

Niskie koszty eksploatacji
Koszty eksploatacji systemu Lely Vector są niezwykle
niskie i można osiągnąć duże oszczędności w porównaniu
z kosztami obsługi tradycyjnych systemów. Unikalna
koncepcja bezpośredniego napędu z silników
elektrycznych systemu Vector pozwala uniknąć wielu
kosztów związanych z przekazywaniem energii.

Poprawiona efektywność żywienia
Osoba zarządzająca gospodarstwem mlecznym musi
wiedzieć, ile paszy trafia do poszczególnych grup
i jakie te grupy osiągają wyniki. Analiza efektywności
paszy rozpoczyna się od precyzyjnych raportów. Dzięki
systemowi Lely Vector możliwa jest analiza różnych typów
paszy i proporcji, w jakich mieszane są poszczególne
rodzaje paszy.
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Corne van den Berg, Holandia

DOSTĘP DO PASZY
Dostęp do paszy musi być zagwarantowany przez cały czas.
Może to być osiągnięte poprzez kilkukrotne podgarnianie
90
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Raz dziennie
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Wiele razy
(automatyczny
system
żywienia)
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23:30
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00:00

Liczba krów przy stole paszowym
(n=109)

i zadawanie paszy w ciągu dnia.

Źródło: Lely
International,
2013
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Czysty, cichy,

oszczędny
i bezpieczny system
Mniejsze zużycie energii
System Lely Vector jest energooszczędny, ponieważ pasza
trafia do mieszalnika w małych ilościach i w zróżnicowanej
kolejności, a mieszanie wymaga minimalnej ilości energii.

Tryb ekonomiczny
Jeżeli istnieje potrzeba wymieszania jedynie niewielkiej
ilości paszy, robot mieszająco-zadający można przełączyć
w tryb eko. Czas mieszania ulega wtedy skróceniu.

Nie hałasuje i nie zanieczyszcza
System Lely Vector jest zasilany energią elektryczną.
Jest cichy, w żaden sposób nie zakłóca spokoju zwierząt
ani ludzi. Ponadto nie emituje szkodliwych substancji
i nie zanieczyszcza środowiska. Stado bardzo szybko się
do niego przyzwyczaja.

ZNACZNA OSZCZĘDNOŚĆ
PALIWA
Obserwacje zużycia energii elektrycznej
i paliwa prowadzono w dwóch
holenderskich gospodarstwach przez
dwa lata: rok przed wprowadzeniem
i rok po wprowadzeniu systemu
Lely Vector. W tabeli przedstawiono
dane na temat oszczędności dzięki
Lely Vector.
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Mniejsze zużycie

Większe zużycie energii

paliwa

elektrycznej

Gospodarstwo A

5811 litrów/rok

8030 kWh/rok

Gospodarstwo B

3728 litrów/rok

7760 kWh/rok

Przy poziomie cen z okresu obserwacji w gospodarstwie A udało się
zaoszczędzić prawie 6500 euro, a w gospodarstwie B – 3500 euro.

Maksymalne wykorzystanie
każdego kW
Bogate doświadczenie zdobyte podczas tworzenia innych
robotów, takich jak robot Lely Juno do podgarniania paszy
na stole paszowym, pomogło nam opracować system
Lely Vector. Zastosowaliśmy praktyczne doświadczenia
i wiedzę z dziedziny przekładni i akumulatorów,
opracowując system Vector w taki sposób, aby
maksymalnie wykorzystywał każdy kilowat energii.

„Moim celem jest stworzenie gospodarstwa
samowystarczalnego pod względem
energetycznym. Inwestycja w system Lely Vector
to duży krok naprzód w tym zakresie. Nasze
panele słoneczne dostarczają potrzebnej energii,
a Vector zużywa 21 kWh/dzień”.

Zabezpieczenia
Podczas opracowywania systemu Lely Vector szczególną
uwagę przykładano do bezpieczeństwa zwierząt i ludzi.
System spełnia surowe wymagania norm
międzynarodowych. Zabezpieczenia są integralne
z konstrukcją systemu, np. kuchnia paszowa otwierana jest
tylko wówczas, gdy wymaga napełnienia. W zależności
od układu danego gospodarstwa można zainstalować
dodatkową bramę i/lub ogrodzenie zabezpieczające.

Jan Borgman, Holandia
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CZTERY ZASADY DOBREGO WYMIESZANIA

1

Pryzma

2

Kuchnia paszowa

3

Obora krów mlecznych

4

Obora dla młodzieży i krów zasuszonych

5

Pasze treściwe i minerały

6

Robot mieszająco-zadający

1

Pasza o długich włóknach przed
paszą o krótszych włóknach, pasza
sucha przed paszą mokrą.

2

Unikanie przeładowania i niepełnego
załadunku.

3

Dostosowanie czasu mieszania

4

Dodawanie suplementów lub wody

do rodzaju paszy.

we właściwym momencie.

Specyfikacje
Robot mieszająco-zadający
Robot mieszająco-zadający systemu Lely Vector
to samojezdny pojazd zasilany akumulatorem,
automatycznie zadający samodzielnie wymieszaną
i przygotowaną paszę na stół paszowy.

Kuchnia paszowa
Kuchnia paszowa to pomieszczenie, w którym jest
magazynowana pasza wykorzystywana w żywieniu.
Z niej materiał jest pobierany i ładowany do mieszalnika
robota. W kuchni znajduje się suwnica wyposażona
w chwytak, który przesuwa się do właściwego bloku
paszy. W zależności od wielkości kuchnia może
z łatwością pomieścić paszę na trzy dni.

Wymiary robota mieszająco-zadającego
Długość
246 cm
Szerokość
162 cm
Masa
1485 kg
Wysokość wraz z klapą dystrybutora otwartą/zamkniętą 278 cm/193 cm
Pojemność mieszalnika
2 m3
Wydajność i wymagania
Maks. wydajność jednego robota (liczba zwierząt)*
Maks. wydajność dwóch robotów (liczba zwierząt)*
Maks. liczba grup
Nawierzchnia
Maks. nachylenie

250 – 300
500
16
Płaska
5%

Wymagana minimalna szerokość korytarza paszowego
Dwustronne zadawanie paszy
325 cm
Jednostronne zadawanie paszy (z jazdą powrotną)
310 cm
Jednostronne zadawanie paszy (bez jazdy powrotnej)
260 cm
Korytarz bez zadawania paszy
275 cm
* Wartości mogą różnić się w zależności od gospodarstwa i dawki.
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Między biurem
a

stadem

W oparciu o ponad dwadzieścia lat doświadczeń eksperci firmy Lely opracowali pierwszy na świecie
dedykowany i pełny system do zarządzania zrobotyzowanym dojem i żywieniem w gospodarstwie:
Lely T4C (Time for Cows), który łączy z sobą wszystkie urządzenia Lely i dostarcza hodowcom
pełnych informacji. Oprócz tego aplikacje Lely Control i Lely T4C InHerd, które można zainstalować
w telefonie komórkowym lub tablecie, dostarczają informacji o konfiguracji sprzętu,
monitorowaniu stada i wynikach analiz. Prezentują przejrzyste, łatwe do wykorzystania i użyteczne
informacje, które pomagają łatwiej i szybciej podejmować strategiczne decyzje.

Strategia

Perfekcyjnie wymieszane

Do kluczowych ustawień i analizy długoterminowej można

Aby zapewnić stadu najlepszą dawkę paszy, niezbędne jest

wykorzystać program Lely T4C, który tworzy rozbudowane,

jej perfekcyjne wymieszanie. Należy pamiętać, iż mieszanie

ale czytelne raporty, pomagające ocenić dopasowanie

zależne jest od rodzaju komponentów. Dla każdej dawki

i wydajność żywienia oraz zarządzanie. Raporty takie znajdują

można więc wprowadzić kolejność załadunku, głębokość

zastosowanie zwłaszcza w omawianiu i planowaniu strategii

pobierania przez chwytak, czas mieszania oraz ustawienia

żywienia np. z doradcami żywieniowymi, zootechnikami itp.

przeciwnoży. Dzięki temu dawka zostaje odpowiednio

Codzienne użytkowanie
W połączeniu z Lely Control aplikacja Lely T4C umożliwia

dostosowana do potrzeb stada. Wystarczy jeden przycisk,
aby w dowolnym momencie zatrzymać lub rozpocząć pracę
robota mieszająco-zadającego.

bezpośrednią kontrolę nad codziennym zarządzaniem paszą
– tworzeniem i wprowadzaniem dawek, uzupełnianiem
kuchni paszowej lub zmianą trasy robota mieszającozadającego. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)
dostarczają bezpośrednich informacji o pobraniu suchej masy,
wydajności żywienia oraz ilości paszy zjedzonej przez
poszczególne grupy w stadzie. Dzięki tym informacjom
strategię żywienia można udoskonalać z dnia na dzień.

Kuchnia paszowa
Poszczególne grupy w stadzie wymagają różnych dawek
i rodzajów paszy. Rodzaje paszy zapisane są w systemie

Efektywność żywienia
Lely T4C zapewnia pełną kontrolę oraz dostarcza nowych
wskazówek służących ulepszaniu funkcjonowania
gospodarstwa. Połączenie informacji o ilości zadanej paszy
objętościowej i produkcji mleka w Lely Vector pozwala uzyskać
w programie T4C dane na temat efektywności żywienia.

„Naprawdę jesteśmy zadowoleni
z informacji, które otrzymujemy od
systemu Vector za pośrednictwem T4C”.

i ułatwiają późniejsze napełnianie kuchni paszowej.
Jedno dotknięcie ekranu wystarczy, aby przyporządkować
właściwą paszę do odpowiedniego miejsca. Można również
wprowadzić dodatkowe informacje, takie jak procentowa
zawartość suchej masy czy cena paszy.

Corjani i Sandra Doornenbal, Kanada
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LELY T4C – NOWOCZESNE I ŁATWE
ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM

Podłączone
Automatyczny system doju
Lely Astronaut

Automatyczny system
żywienia Lely Vector

Urządzenia komunikacyjne T4C
• Komputer biurowy T4C
• Panel sterowania robotem T4C
(model Manager)
• Telefon/tablet T4C InHerd

Benchmark
Analiza porównawcza Lely T4C umożliwia

Analizowane informacje
- Stan zdrowia krów
- Produkcja mleka
- Jakość mleka
- Aktywność krów
26

porównywanie informacji na temat zarządzania
gospodarstwem z danymi przesyłanymi przez
hodowców z całego świata.

urządzenia
Stacja paszowa
Lely Cosmix

Bramka selekcyjna
Lely Grazeway

Automat do odpajania
cieląt Lely Calm

Monitorowanie stanu
zdrowia i wykrywanie rui
Lely Qwes
Unikatowy czujnik identyfikacyjny umieszczany
na szyi krowy pozwala wcześnie wykryć
problemy ze zdrowiem i ruję.

Informacje rejestrowane przez robot
Lely Astronaut
• Barwa mleka (z każdej ćwiartki)
• Zawartość tłuszczu i białka w mleku
• Zawartość laktozy w mleku
• Przewodność mleka (z każdej ćwiartki)
• Temperatura mleka
• Liczba komórek somatycznych
u poszczególnych krów
• Masa krowy
• Produkcja mleka
• Pobór paszy
• Ilość pozostałej paszy
• Czas doju/czas ślepego doju
• (Maks.) szybkość oddawania mleka
• Liczba dojów
• Liczba odmów

Informacje rejestrowane przez Lely Qwes
• Czas przeżuwania w minutach
• Aktywność krów
Informacje rejestrowane przez Lely Cosmix
• Pobór paszy
• Ilość pozostałej paszy
Informacje wprowadzane do Lely Vector
• Łatwe wprowadzanie informacji dotyczących wielkości dawek
• Ustawienia urządzenia
Informacje rejestrowane przez Lely Vector
• Ilość paszy objętościowej zadanej grupie
zwierząt
• Efektywność żywienia

Informacje rejestrowane przez
Lely Grazeway
• Na podstawie czasu, jaki upłynął
od ostatniego dojenia, następuje
skierowanie krowy do określonego
obszaru
• Na podstawie wymagań klienta i sposobu
organizacji gospodarstwa następuje
skierowanie krowy do określonego
obszaru
Informacje rejestrowane przez Lely Calm
• Pobór mleka
• Masa
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1.

2.

3.

Decyzja o
 zakupie
i podpisanie umowy

Doradztwo w zakresie konfiguracji
kuchni i trasy robota

Doradztwo w zakresie żywienia
i zarządzania stadem krów

Sukces

w automatycznym
żywieniu krok po kroku

Po podjęciu przez hodowcę decyzji o inwestycji w system Lely Vector nasz zespół pomaga
na każdym etapie montażu i wdrażania systemu w gospodarstwie.
Przedstawiona oś czasu obrazuje prawidłowe wdrożenie systemu.

7.
Instalacja systemu
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8.
Podstawowe szkolenie i początek
użytkowania

9.
Szkolenia z zakresu zarządzania
systemem Vector

4.

5.

Ustalenia w zakresie zachowania
zgodności ze standardami bezpieczeństwa
podczas budowy obiektów

Przygotowanie gospodarstwa
i urządzeń

6.
Kontrola: bezpieczeństwo,
budowa i plan dostawy

„Nie wyobrażaliśmy sobie,
że Lely Vector będzie tak niezawodny
od samego początku”.

Carsten Geßler, Niemcy

10.
Czuwanie nad satysfakcją klienta

11.
Wsparcie i porady

12.
Analizy i porady
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Hodowla
bydła
Dairy farming
to
is something
we
naszego życia
for

live

sens

Ponieważ sami pracowaliśmy w gospodarstwie, wiemy, jak to jest budzić się codziennie
wcześnie rano, aby spędzać dużo czasu w oborze, dzień po dniu zapewniając swoim krowom
odpowiednie warunki. Rozumiemy, jak i dlaczego Państwo pracują.

Unikatowa gama maszyn i urządzeń
Jakość i ilość paszy w dużym stopniu wpływa na zdrowie

Serwis – więcej niż śruby
i oprogramowanie

krów i wydajność produkcji mleka. Lely to jedyny

Eksperci Lely zrobią wszystko, aby mieć pewność,

producent oferujący pełną gamę maszyn do zbioru pasz

że nasze produkty i usługi zapewniają Państwu

objętościowych, doju, zadawania paszy, jak również

optymalne korzyści. Gwarancja na system Lely Vector

wyposażenia obory. Doświadczenie w tym zakresie

obejmuje jeden rok, jednak nasi specjaliści techniczni

pomogło nam stworzyć system Lely Vector.

dostępni są przez całą dobę. Nasze zaangażowanie
w tworzenie innowacyjnych rozwiązań nie ogranicza się
do technicznych cech produktów – obejmuje wszelkie
praktyczne kwestie związane z zarządzaniem
gospodarstwem. Lely pilnuje, aby wiedza wszystkich
specjalistów technicznych była zawsze aktualna,
organizując dla nich szkolenia i testy w Lely Academy.
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Koncepcja Lely Center –
zaangażowanie i kształcenie
Stworzona przez Lely Group koncepcja Lely Center

„Ku naszemu zaskoczeniu przy
wdrażaniu systemu Lely Vector wystąpiło
bardzo niewiele błędów, a te, które
wyniknęły, od razu rozwiązali eksperci
z firmy Lely”.

ma na celu zapewnienie dostępności profesjonalnych
usług sprzedaży i serwisu produktów Lely na całym
świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi specjaliści
znali najnowsze techniki. Lely Academy co roku
organizuje dla nich szkolenia i testy sprawdzające
wiedzę. Są do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę,
przez 7 dni w tygodniu.
Steen Kildahl Hansen, Dania
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Pasja do rolnictwa
Firma Lely już od wielu lat zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb nowoczesnych hodowców. Wszystkie nasze
produkty zostały opracowane z myślą o krowie. Dostarczamy klientom maszyny i urządzenia do szybkiego
zbioru pasz objętościowych, żywienia, dobrostanu zwierząt, opieki nad nimi, doju, a także pozyskiwania energii.
Ponadto możemy pochwalić się fachową wiedzą oraz bogatym doświadczeniem w zakresie najskuteczniejszego
wykorzystywania swojego sprzętu. Posiadamy najlepszą w tym zakresie znajomość całego cyklu produkcyjnego –
od zbioru paszy objętościowej do szklanki mleka – i nie mamy w tej branży sobie równych.
Dążymy do zrównoważonej, dochodowej i świetlanej przyszłości w rolnictwie.

Firma Lely dba o środowisko.

Państwa Lely Center

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 i Welger to zarejestrowane znaki towarowe Lely Group. Prawo do wyłącznego stosowania
należy do firm należących do Lely Group. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są podane tylko w celach
LHQ.B04014.PL.A

informacyjnych i nie są konkretną ofertą handlową. Niektóre produkty przedstawione w prospekcie mogą nie być dostępne w danym
kraju, a dostarczone produkty mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach. Niniejsza publikacja w całości jak i w fragmentach
nie może być kopiowana ani publikowana w formie wydruku, kserokopii, mikrofilmu bądź jakiegokolwiek innego nośnika bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Lely Holding S.à r.l. Pomimo, iż niniejszy prospekt został opracowany z najwyższą starannością, Lely nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek błędów bądź przeoczeń w niniejszej publikacji.

www.lely.com

Live Life Lely

