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De agrarische sector staat voor zijn grootste uitdagingen ooit: het voeden 

van de snelgroeiende wereldwijde bevolking, geschat op negen miljard in 

2050; het produceren van betere kwaliteit voedsel tegenover steeds strengere 

regulering, en dit ondanks hogere kosten en leveren tegen scherpere prijzen. 

Bovendien moet dit allemaal worden bereikt op een duurzame manier. 

Gelukkig zijn melkveehouders betrokken en innovatieve ondernemers, en zijn 

ze zich ervan bewust dat zij op een gegeven moment hun bedrijf overdragen op 

de volgende generatie. Lely vormt daarop geen uitzondering. We ontwikkelen 

continu onze expertise en producten om te voldoen aan de huidige en 

toekomstige vereisten, zodat u succesvol nieuwe uitdagingen kunt aangaan.

EVOLVE.
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De Lely- 
manier van werken   één man, twee miljoen

Wij streven naar optimaal efficiente 

melkveehouderijen. Wij voorspellen een 

toekomst waarin het mogelijk is om twee 

miljoen liter melk per jaar te produceren met 

slechts één man. Onze continue investering 

in Research and Development (R&D) is 

erop gericht om dit op een diervriendelijke 

manier te bereiken. Als antwoord op de 

groeiende vraag van onze klanten naar een 

oplossing om het voeren te optimaliseren – 

momenteel een van de meest tijdrovende 

activiteiten voor melkveehouderijen – 

hebben we een unieke manier ontwikkeld 

om koeien te voeren met zo min mogelijk 

arbeidsinspanning – het Lely Vector 

automatisch voersysteem.
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Arbeid minimaliseren 
Een efficiënte melkproductie van hoge kwaliteit vereist consistent, tijdig en optimaal 

voeren. Het unieke Lely Vector automatisch voersysteem biedt niet alleen dit maar 

nog veel meer. Het zorgt voor nauwkeurig, maar flexibel, continu, vers voeren van de 

koeien, met minimale arbeidsinspanning. Hierdoor kunt u optimale resultaten 

behalen, terwijl u maximaal respect blijft tonen voor uw koeien. Met het Lely Vector 

automatisch voersysteem is voor optimaal voeren slechts eens in de drie dagen 

aanvulling van de voerkeuken en tussentijdse controle nodig.

Voeren zonder compromis
Naast het Vector systeem heeft u bovendien volledige flexibiliteit om elke gewenste 

voerstrategie toe te passen. Het is de perfecte oplossing voor elke melkveehouderij, 

en één die kan meegroeien met uw bedrijf. 

‘De komst van de Lely Vector bij ‘Glen 

South’ markeerde een nieuw tijdperk 

voor onze melkveehouderij. Het is zeer 

eenvoudig in gebruik en kan worden 

beheerd vanaf mijn smartphone.’

Frank Murphy, Ierland

De Lely- 
manier van werken   één man, twee miljoen

5



Omarm de uitdagingen van 

een duurzame 
     melkveehouderij
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‘De Lely Vector biedt ons meer dan alleen 

arbeidsbesparing. Een gezonde pens, 

hoge kwaliteit melk en een tevreden 

kudde zijn onze echte beloningen’.

Václav Dub, Tsjechië

Duurzaamheid betekent ervoor zorgen dat de huidige activiteiten geen afbreuk doen aan de 

mogelijkheid van toekomstige generaties om te voldoen aan hun behoeften. Het speelt een 

steeds grotere rol in melkveehouderijen. De gezondheid en het welzijn van de dieren en een 

efficiënt, milieubewust gebruik van middelen zijn belangrijke aspecten. Consumenten eisen dier- 

en milieuvriendelijke productiemethoden. Koeien moeten kunnen genieten van een gezond en 

lang leven met een hogere levensproductie. De uitdaging voor de melkveesector is om op een 

rendabele manier te voldoen aan deze vereisten. Zorgvuldig voeren levert een essentiële bijdrage 

aan het verbeteren van duurzaamheid.

ZES FACTOREN BIJ PRECISIEVOEREN
Optimaal voermanagement combineert vele 

belangrijke voedings- en niet-voedingsfactoren. 

De bedrijfsresultaten en -productiviteit kunnen 

worden verbeterd door het optimaliseren van 

deze zes factoren. 

Bieden van onbeperkte toegang 
tot basisbehoeften
Lely is van mening dat koeien vrij toegang moeten 
hebben tot het voer en de mogelijkheid tot melken. 
Om koeien regelmatig het voerhek en de melkrobot 
te kunnen laten bezoeken, is het belangrijk dat ze 
voldoende rust krijgen en overmatige belasting op hun 
poten en klauwen beperken. Een tekort van een van deze 
basisbehoeften zal invloed hebben op het gedrag van 
de koe en vervolgens de melkproductie. Lely beschouwt 
onbeperkte toegang tot faciliteiten die voldoen aan deze 
basisbehoeften als een essentieel onderdeel van een 
duurzame bedrijfsvoering. 

Houdt gezonde dieren in een 
gezonde omgeving
Het rantsoen dat koeien krijgen heeft niet alleen 
invloed op hun voer- en melkefficiëntie, maar ook een 
grote impact op de algemene gezondheid van de koe, 
voortplanting en het voorkomen van metabolische 
verstoringen. Correct voeren is absoluut noodzakelijk. 
Gebruik van de Lely Vector kan het voermanagement 
verbeteren en resulteren in een langer leven, meer 
lactaties en lagere veeartskosten. 

Verantwoordelijk gebruik van 
middelen
Duurzaam voeren betekent ook de vermindering van 
afval, energiegebruik en andere hulpbronnen en leidt tot 
een meer schone en rustige stalomgeving. De Lely Vector 
draagt bij om dit allemaal te bereiken.
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De Lely Vector – 

   flexibel, 
vers voeren

‘We melken nu vier kilogram  

meer melk, alleen dankzij  

de verbeterde manier  

van voeren.’

M. Nicolas Roybin, Frankrijk

Het Lely Vector automatisch voersysteem is 

geïntroduceerd in 2012 om een revolutionair 

nieuwe oplossing te bieden voor het flexibel 

en vers voeren van koeien. Het heeft zich 

inmiddels bewezen als een enorm wereldwijd 

succes en gezorgd voor de integratie van 

continu precies voeren met minimale 

arbeidsinspanning in mainstream bedrijven. 

Het systeem is door melkveehouders 

wereldwijd goed ontvangen.
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VERDER DAN DE MELKVEEHOUDERIJ 
De voordelen van de Lely Vector reiken verder dan de 

melkveehouderij. Flexibel, vers voeren is ook waardevol bij 

het fokken van rundvee. Meerdere keren voeren heeft een 

groot effect op de groei en ontwikkeling van alle soorten 

rundvee. In deze sector, waarin voer substantieel 

onderdeel uitmaakt van de kosten, is het erg belangrijk 

om alle voercomponenten en staltijd efficiënt te 

gebruiken. De Lely Vector maakt dit op een eenvoudige 

manier mogelijk.
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BEREKEND RANTSOEN
Lacterende koeien hebben andere voedingsbe-
hoeften vergeleken met droogstaande koeien. 
En droogstaande koeien hebben diverse 
behoeften afhankelijk van hun voortgangsfase. 
Ideaal gezien moet er voor elke groep een 
specifiek rantsoen worden berekend.

Flexibele voer 
    routines
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Snel en eenvoudig aanpassen
De voerkeuken van het Lely Vector systeem bestaat uit een open ruimte die diverse 

soorten voer kan opslaan. Elke voersoort kan op een willekeurige plek in de keuken 

worden opgeslagen. Het is erg makkelijk om te zorgen voor scheiding van 

voersoorten en het is ook simpel om de voersoort te wijzigen en de locatie te 

verplaatsen. Dit biedt uitgebreide flexibiliteit en zorgt voor een eenvoudige 

aanpassing van een gemengd rantsoen naar krachtvoer. Het vullen van de meng- en 

voerrobot met de voergrijper of via een torensilo biedt de kans om veel verschillende 

voersoorten te mengen, zelfs in kleine rantsoenen voor kleinere groepen koeien.

Meer precisievoeren
Een brede reeks van voersoorten kan in het systeem worden geladen door de 

voergrijper. De hoogte en sluiting van de grijper kunnen worden aangepast voor de 

juiste hoeveelheid om zo preciezer te kunnen voeren. Bij iedere hap van een 

voersoort schat het systeem het gewicht en corrigeert de voergrijper het 

automatisch. Daarom worden de koeien per groep altijd exact gevoerd wat ze nodig 

hebben. Bovendien weet u precies wat er gevoerd is.

Groepsflexibiliteit 

Lely Vector software vereist alleen basisgegevens over het rantsoen. Hierdoor is het 

aanpassen naar nieuwe groepssituaties eenvoudig. U kunt simpel koeien naar een 

andere groep verhuizen, vaarzen aan de groep toevoegen of een compleet nieuwe 

groep opzetten. 

Ideaal in combinatie met beweiding
De samenstelling en hoeveelheid van rantsoenen kunnen eenvoudig worden 

gewijzigd. Automatisch voeren is goed te combineren met beweiding. Tijdens 

regenachtige of warme perioden kunnen grazende koeien die schuilen in de stal 

binnen een extra portie voer krijgen.

De Lely Vector biedt ongekende flexibiliteit. Elke voerstrategie 

kan worden toegepast, of meerdere keren per dag voeren nu 

gewenst is, of in verschillende rantsoenen verdeeld over 

verschillende groepen koeien. Een effectieve voerstrategie zal de 

gezondheid en productie van de koe verbeteren.

‘Met de Vector kun je veel  

verschillende groepen voeren en met  

zeer grote precisie.’

Nicolaas Zeldenrijk, Canada

11



12

Lely Vector



8
De keuken van de Vector moet eens per drie dagen 

worden gevuld. Onze bestaande klanten geven 

een besparing aan van meer dan acht uur per 

week, uitgaande van voerregimes eens per dag en 

meerdere keren aanschuiven. Voor een heel jaar 

komt dat neer op een besparing van 416 uur.

Flexibiliteit 
    in uw dagelijkse routine 

Vrijheid om werk en vrije tijd te 
plannen
De voerkeuken van de Lely Vector kan voer voor 

drie dagen opslaan. Dit betekent dat werkzaamheden 

uitstekend van tevoren kunnen worden ingepland. 

En aangezien er genoeg voer beschikbaar is in de 

keuken voor langer dan een weekend, biedt het nieuwe 

mogelijkheden voor uw vrije tijd.

Onafhankelijkheid door externe 
arbeid
Het voeren van koeien is een belangrijke taak. U kunt 

het zelf doen of externe hulp inschakelen. Maar kunt 

u anderen altijd vertrouwen bij het juist voeren? Met 

de Lely Vector programmeert u uw eigen voerregime 

en voert u zelf van tevoren de rantsoenen, routes en 

opzet van de keuken in. Het vullen van de keuken is 

een makkelijke taak die indien noodzakelijk kan worden 

toevertrouwd aan iemand anders.

Intelligent voeren 
De Lely Vector weet continu waar en wanneer vers voer 

nodig is en levert dit vervolgens. De voerhoogtesensor 

is een geavanceerde functie die de exacte hoeveelheid 

voer bij het voerhek meet. Het bepaalt zonder 

tussenkomst van de melkveehouder of beheerder waar 

en wanneer vers voer nodig is. Het systeem kan het voer 

tussen voertijden ook aanschuiven en tegelijkertijd de 

hoeveelheid voer die over is meten.

‘Voorheen moest je altijd nadenken over 

wanneer je de koeien moest voeren, 

nu zorgt de Vector daarvoor.’

Kari Paavola, Finland

De Lely Vector bespaart u niet alleen arbeid, het vermindert ook stress. Het vullen van de keuken 

en periodiek reinigen zijn de enige vereisten. Het systeem maakt tijd vrij om uw bedrijf te kunnen 

beheren op de door u gewenste manier.

BESPARING VAN UREN 

ARBEID PER WEEK
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Flexibiliteit voor elke 
    melkveehouderij – nu en 

  in de toekomst 

Geschikt voor elke stal
Als autonoom voertuig heeft de Lely Vector geen extra 

ondersteuning nodig of profielen, stroomkabels of rails. 

U kunt gelijk beginnen met automatisch voeren. Het 

systeem vereist een minimum voergangbreedte, maar 

momenteel zijn standaard voergangen vaak al veel 

breder. Smallere gangen verminderen de bouwkosten 

aanzienlijk en creëren ruimte voor extra koeien. 

Meerdere stallen – één 
voersysteem
De Lely Vector kan door gebruik van zijn inductieve 

sensoren navigeren om te voeren in afzonderlijke stallen. 

Als jongvee en/of droogstaande koeien zich bevinden op 

verschillende locaties, kan de Vector eenvoudig worden 

geprogrammeerd om ook deze groepen te voeren. 

Weerbestendig betekent dat de meng- en voerrobot 

eenvoudig buiten kan rijden.

Uitbreidbaar 

Omdat het voersysteem bestaat uit een modulair systeem 

kan uw Lely Vector systeem indien noodzakelijk worden 

uitgebreid. Eén meng- en voerrobot kan tot driehonderd 

dieren voeden. Er kan een tweede aan worden 

toegevoegd om de voercapaciteit te verhogen. De één 

voert dan terwijl de andere wordt gevuld. Dit kan de 

capaciteit van uw systeem uitbreiden.

Onder alle omstandigheden 
operationeel
De Lely Vector is in vele landen wereldwijd getest en 

gevalideerd. Het systeem wordt momenteel gebruikt in 

meer dan twintig landen en is geschikt voor een groot 

aantal klimatologische condities en omstandigheden. Het 

systeem verwerkt allerlei soorten voersoorten en 

rantsoenen. De voergrijper kan blokken, ronde en 

vierkante balen verwerken en grijpt zelfs met grote 

nauwkeurigheid uit een box. Het vullen van de Vector 

met een torensilo is ook mogelijk. De Vector is geschikt 

voor elke melkveehouderij en bijna alle omstandigheden. 

Er zijn veel verschillende soorten stallen, elk met hun eigen voordelen en beperkingen. Hierdoor 

was het investeren in een automatisch voersysteem een kwestie van het zoeken naar een 

compromis. De Lely Vector biedt superieure flexibiliteit, het is eenvoudig te installeren en komt met 

verwaarloosbare randvoorwaarden om te bedienen. Het functioneert in vrijwel elke stalindeling en 

kan worden aangepast als de lay-out verandert – zelfs als er aanzienlijke wijzigingen zijn. 

‘Een mengwagen en een tractor 

zouden bijna hetzelfde kosten als 

de Vector, maar ons niet dezelfde 

onafhankelijkheid bieden.’ 

Lars en Simon Andersson, Zweden
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Vers voer in goed gemengde, 

gebalanceerde  
  porties

Uitstekend, snel mengen 
De Lely Vector laadt de diverse voermaterialen in de best 
mogelijke volgorde. Als gevolg daarvan vereist het 
rantsoen slechts lichte en korte namengtijd, zodat het 
voer een optimale lengte heeft voor een gezonde 
penswerking. In combinatie met een hogere opname van 
droge stof resulteert dit in een verhoogde melkproductie.

Alles smaakt goed
Alle koeien eten liever het meest smaakvolle voer eerst. 
Het selecteren van het rantsoen bij het voerhek 
veroorzaakt echter grotere schommelingen in de 
zuurtegraad (pH) van de pens en vermindert de 
voeropname, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen. 

Door het diverse keren per dag aanbieden van vers voer 
wordt het selecteren geminimaliseerd. Dit resulteert in 
een hogere opname van droge stof en minimaal 
geweigerd voer. De smaak kan worden behouden door 
het meerdere keren per dag voeren van kleine 
hoeveelheden om oxidatie en opwarming, die ontstaan 
bij groter, minder frequent voeren, te voorkomen.

Hogere voeropname
Een gezonde koe consumeert gewoonlijk acht tot 
twaalf maaltijden per dag. Continue levering van goed 
gemengd, vers voer door het Lely Vector systeem 
moedigt de koeien aan om meer te consumeren en biedt 
meer mogelijkheden voor ranglage dieren om te eten. 
Dit heeft een positieve invloed op de melkproductie.

Veilige opslag voor meerdere dagen
Het Lely Vector systeem kan continu en het hele jaar 
door vers rantsoen voeren. Als het goed wordt ingekuild, 
bereikt het ruwvoer de keuken in optimale conditie. 
Het voer blijft dagenlang vers omdat het is opgeslagen in 
blokken. Dit voorkomt oxidatie, remt de groei van 
schimmels en bacteriën en waarborgt de voerkwaliteit.

‘De voerverspilling is aanzienlijk verminderd 

nadat ik met de Vector begon te voeren. Ik leeg 

en reinig de voergang twee keer per week, 

maar er is vrijwel geen voer om te verwijderen.’ 

Ola Kvarberg, Noorwegen

GEZONDERE EN GELUKKIGERE KOEIEN. 
WEET U WAAROM?

1.  Meer speekselafscheiding en lagere voerdosering 

(kg/min.)

2.  Kleinere daling van pH-waarde in de pens

3.  Betere pensactiviteit

4.  Minder wachten en vechten voor een plek bij het 

voerhek

5.  Meer vrijheid voor koeien en een beter 

koeverkeer

Koeien leveren hun grootste melkproductie 

als ze in optimale gezondheid zijn. Goed 

voeren is essentieel om dit te bereiken. 

De Lely Vector serveert vers voer in goed 

gemengde, gebalanceerde porties om uw 

koeien in de best mogelijke vorm te houden. 
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   Maak uw 
voerstrategie 

     winstgevend

‘Sinds we voeren met de Vector is de 

voeropname verbeterd en is de productie 

met 1,50 liter per koe gestegen. 

De koeien worden nu 3,2 keer per 

dag gemolken.’

Corne van den Berg, Nederland

Garanderen van verbeterde melk- en voerefficiëntie, terwijl het verlagen van de operationele 

kosten cruciaal is voor de winstgevendheid. Het consistent bieden van het beste rantsoen is 

essentieel voor gezonde melkkoeien met een hoge productie alsmede lagere veeartskosten. 

Een hogere voeropname voor alle koeien, waaronder jonge vaarzen, resulteert in betere 

prestaties van de kudde, vooral bij ranglage koeien. 

Meer frequent voeren
Doordat meerdere malen per dag een vers rantsoen aan 

de koeien wordt aangeboden, zal hun activiteit toenemen. 

De koeien bezoeken vaker de melkrobot, wat leidt tot 

meer melkingen. Met de oplossing van melkrobots kan de 

arbeid verder worden verminderd. 

Lage gebruikskosten
De gebruikskosten van het Lely Vector systeem zijn 

extreem laag en zorgen voor aanzienlijke besparingen 

vergeleken met de kosten om conventionele systemen te 

bedienen. De unieke rechtstreeks elektrische aandrijvingen 

van de Vector voorkomen energie-inefficiënte 

overbrengingen.

Verbeterde voerefficiëntie
Een melkveehouder moet weten hoeveel voer er wordt 

gevoerd aan elke groep en hoe deze groepen presteren. 

Het analyseren van de voerefficiëntie begint met een 

nauwkeurige rapportage. Met de Lely Vector is dit 

mogelijk voor verschillende voersoorten en voor het 

gehalte van elke voersoort in de gemengde rantsoenen.

Lely Vector
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BESCHIKBAARHEID VAN VOER
Voer moet vierentwintig uur per dag beschikbaar en 

toegankelijk zijn. Dit kan worden bereikt door het diverse 

keren per dag aan te schuiven. 
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Minder energieverbruik
De Lely Vector verbruikt minder energie, omdat het voer 

in kleine hoeveelheden en een wisselende volgorde in de 

mengunit wordt aangeboden. Hierdoor is er voor het 

mengen minder energie nodig.

Eco-modus 
De meng- en voerrobot van de Lely Vector kan worden 

ingesteld op een energie-efficiënte eco-modus als er 

slechts kleine hoeveelheden voer moeten worden 

gemengd. Dit vermindert de vereiste mengtijd.

Geen lawaai of verontreiniging
Het Lely Vector systeem wordt elektrisch aangedreven. 

Het is geluidloos en stoort op geen enkele manier de kudde, 

of mensen. Het veroorzaakt ook geen uitstoot en vervuiling. 

De kudde raakt zeer snel gewend aan het systeem. 

AANZIENLIJKE 
BRANDSTOFBESPARINGEN
Het elektriciteits- en brandstofgebruik 
werden op twee melkveehouderijen in 
Nederland tijdens een periode van 
twee jaar gemonitord - één jaar tot, 
en één jaar na de installatie van de 
Lely Vector. De cijfers tonen de bereikte 
besparingen aan door gebruik van de 
Lely Vector. 

   Een schoon, stil, 
energiebesparend  
      en veilig systeem

 Verminderd brandstofgebruik Verhoogd elektriciteitsgebruik

Bedrijf A 5.811 liter/jaar 8.030 kWh/jaar

Bedrijf B 3.728 liter/jaar 7.760 kWh/jaar

Met de prijzen tijdens de periode van monitoring bespaarde Bedrijf A 

bijna € 6.500 en Bedrijf B meer dan € 3.500.

Lely Vector
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Maximaal gebruik van elke kW
Onze uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van autonome 
voertuigen, zoals de Lely Juno voerschuiver, hielp ons bij het 
ontwikkelen van het Lely Vector systeem. Onze 
uitgeprobeerde en geteste expertise in onder andere 
overbrengingen en batterijen kon worden gebruikt bij de 
ontwikkeling van de Vector. Zo werd ervoor gezorgd dat het 
systeem maximaal gebruikmaakt van elke kW aan stroom. 

Veiligheidskenmerken
Er werd bij de ontwikkeling van het nieuwe systeem 
uitgebreid aandacht besteed aan de veiligheid voor dieren 
en mensen. Het voldoet aan strenge internationale 
normen. De veiligheidskenmerken maken integraal 
onderdeel uit van het ontwerp; de voerkeuken 
bijvoorbeeld kan alleen worden geopend als het systeem 
is uitgezet wanneer hij wordt gevuld. Afhankelijk van de 
stalindeling kunnen extra veiligheidsdeuren en/of 
veiligheidshekken worden geïnstalleerd.

‘Mijn doel is het creëren van een melkveehouderij 
met een gesloten energiesysteem. Met de 
investering in de Lely Vector hebben we 

een grote stap gezet richting dat doel. Onze 
zonnepanelen leveren de energie die nodig is; de 

Vector verbruikt 21 kWh/dag.’ 

Jan Borgman, Nederland
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VIER REGELS VOOR HET GOED MENGEN

Laadt lange gewassen vóór korte 
gewassen, en droge gewassen vóór 
natte gewassen.

Voorkom onder- of overladen.

Pas de mengtijd aan, aan de conditie 

van de gewassen. 

Kies het juiste moment om 

bijproducten of water toe te voegen.

Meng- en voerrobot
De meng- en voerrobot van het Lely Vector systeem is 

een autonoom voertuig op batterijen dat automatisch 

een zelf gemengd rantsoen kan voeren.

Voerkeuken
De voerkeuken is de plek waarin het voer wordt 

opgeslagen, opgepakt en geladen in de meng- en 

voerrobot om te mengen. In de voerkeuken is een 

kraanconstructie met voergrijper geïnstalleerd die boven 

de keuken naar het juiste blok kuilvoer manoeuvreert. 

Afhankelijk van de breedte en diepte van de keuken kan 

er makkelijk voor drie dagen voer opgeslagen worden.

* Kan variëren per bedrijf en rantsoen.

Specificaties

Afmetingen meng- en voerrobot
Lengte 246 cm
Breedte 162 cm
Gewicht 1.485 kg
Hoogte met schuifdeur open/gesloten 278 cm/193 cm
Volume mixer 2 m3

Vereiste min. breedte voergang
Aan beide kanten voeren 325 cm
Aan één kant voeren (met terugkeer) 310 cm
Aan één kant voeren (zonder terugkeer) 260 cm
Doorgang zonder voeren 275 cm

Capaciteit en vereisten
Max. capaciteit 1 robot (dieren)* 250 – 300
Max. capaciteit 2 robots (dieren)*  500
Max. aantal groepen 16
Oppervlakte vloer Vlak
Max. helling 5%

Voerkuil

Voerkeuken

Stal met melkkoeien

Stal met jongvee en droogstaande koeien

Krachtvoer en mineralen

Meng- en voerrobot
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Strategie
Lely T4C desktop kan voor strategische instellingen en 

langetermijnanalyses uitgebreide en heldere rapporten 

creëren om u te helpen bij het beoordelen van de 

voerverstrekking, -efficiëntie en het beheer. Deze zijn 

vooral bruikbaar bij het bespreken en plannen van 

de voerstrategie met de betreffende medewerkers of 

adviseurs.

Dagelijks gebruik 
Lely T4C biedt u in combinatie met Lely Control dagelijks 

directe controle over het voermanagement; het creëren en 

instellen van rantsoenen, vullen van de voerkeuken of het 

aanpassen van de route van de meng- en voerrobot, 

rechtstreeks met deze applicatie. Key Performance 

Indicators (KPI's) leveren actuele gegevens over de 

opname van droge stof, voerefficiëntie en verschillende 

voerhoeveelheden voor de diverse groepen in uw kudde. 

Uw voerstrategie kan met deze gegevens van dag tot dag 

worden overeengestemd.

Voerkeuken
Diverse groepen in uw kudde vereisen verschillende 

rantsoenen en voersoorten. Deze voersoorten worden 

opgeslagen in het geheugen van het systeem om het 

instellen van de voerkeuken eenvoudiger te maken. 

Met een enkele handeling selecteert u de juiste voersoort 

op de goede locatie. Aanvullende gegevens, zoals het 

percentage droge stof en de voerprijs, kunnen worden 

ingesteld. 

De perfecte mix
Om het beste rantsoen te voeren aan de kudde is mengen 

essentieel, maar anders per rantsoen. Daarom kunnen 

de laadvolgorde, grijpdiepte, mengtijd en het tegenmes 

worden aangepast per rantsoen. Hierdoor kan het 

optimale rantsoen in overeenstemming met de behoeften 

van uw kudde worden gevoerd. Met een simpele 

handeling kunt u op elk gewenst moment de meng- en 

voerrobot starten en stoppen.

Voerefficiëntie
Lely T4C biedt volledige controle en nieuwe inzichten voor 

het verbeteren van uw bedrijfsactiviteiten. T4C vertelt u 

continu welke voerefficiëntie u bereikt, door de hoeveelheid 

ruwvoer die door de Lely Vector wordt gevoerd te 

combineren met de geproduceerde melkopbrengst.

‘We profiteren echt van de gegevens die 

we ontvangen van de Vector via T4C.’ 

Corjan en Sandra Doornenbal, Canada

Lely brengt meer dan twintig jaar ervaring in praktijk met de ontwikkeling van 's werelds eerste 

complete bedrijfsmanagementsysteem voor het melken en voeren met robots: Lely T4C 

(Time for Cows), dat kan worden aangesloten op alle Lely-apparatuur, biedt een compleet 

informatiesysteem voor melkveehouders. Lely Control en Lely T4C InHerd voor mobiele 

telefoons of tablets leveren daarnaast gegevens over apparaatinstellingen, kuddemonitoring en 

analyses. Ze vermelden gebruiksvriendelijke en bruikbare gegevens om u te helpen bij het 

eenvoudiger en sneller nemen van beslissingen.

Van het kantoor 
     naar de kudde

Lely Vector
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Lely Astronaut 
automatisch melksysteem 

Lely Vector 
automatisch voersysteem

Aangesloten    apparatuur

LELY T4C – EENVOUDIG MODERN  
BEDRIJFSMANAGEMENT

Benchmark
De Lely T4C Benchmark maakt het 

mogelijk om managementinformatie met 

collegabedrijven wereldwijd te delen.

T4C communicatieapparaten
• T4C pc op kantoor

• T4C bedieningspaneel 

 (model ‘Manager’)

• T4C InHerd telefoon/tablet

Geanalyseerde informatie
- Gezondheid van de koe

- Melkproductie

- Melkkwaliteit

- Activiteit van de koe

Lely Vector
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Lely Cosmix 
krachtvoerstation 

Lely Grazeway 
selectiebox

Lely Calm 
kalverdrinkautomaat 

Informatie van de Lely Astronaut

• Melkkleur (per kwartier)

• Vet-/eiwitgehalte in de melk

• Lactosegehalte in de melk

• Geleidbaarheid van de melk (per kwartier)

• Temperatuur van de melk

• Celgetalcategorie per koe per melking

• Gewicht van de koe

• Melkproductie

• Voeropname

• Restvoer

• Melktijd/dode melktijd

• (Max.) melksnelheid

• Aantal melkingen

• Aantal weigeringen

Informatie van de Lely Qwes

• Aantal minuten dat de koe herkauwt

• Activiteit van de koe

Informatie van de Lely Cosmix

• Voeropname

• Restvoer

Gegevens van de Lely Vector

•  Eenvoudige instellingsmogelijkheden 

rantsoen 

• Machine-instellingen

Informatie van de Lely Vector

• Ruwvoer per groep

• Voerefficiëntie

Informatie van de Lely Grazeway

• De koe wordt, op basis van de verstreken 

tijd sinds de vorige melking, naar een 

specifieke ruimte gestuurd

• De koe wordt, op basis van de behoef-

ten van de klant en de configuratie van 

de boerderij, naar een specifieke ruimte 

gestuurd

Informatie van de Lely Calm

• Melkopname

• Gewicht

Aangesloten    apparatuur

Lely Qwes – controle van de 
gezondheid en voortplanting
Een unieke koe-identificatie- en 

activiteitensensor om de hals om 

gezondheidsproblemen en tochtigheid 

vroegtijdig waar te nemen. 
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1. 2. 3.

7. 8. 9.
Installatie van het systeem Basistraining en begin gebruik Vector-bedrijfsmanagementtraining

   Stappen voor  
succesvol  
 automatisch voeren 

Zodra u heeft besloten om te investeren in de Lely Vector kan ons deskundige team u assisteren 

bij elke stap van de voorbereiding, installatie en opstart van het systeem.

De tijdlijn op deze pagina toont de stappen naar een succesvolle start.

Koopcontract Advies over de keukenopzet en 
routing op het bedrijf

Advies over voeren en 
koemanagement

Lely Vector
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4. 5. 6.

10. 11. 12.

29

Vector-bedrijfsmanagementtraining Controle klanttevredenheid Continue ondersteuning en advies Continue analyses en advies

‘We hadden nooit verwacht dat 

de Lely Vector vanaf het begin zo 

betrouwbaar zou zijn.’ 

Carsten Geßler, Duitsland

Advies over voeren en 
koemanagement

Instructies over het inpassen van de 
 bouw- en veiligheidsvoorschriften

Voorbereiden van het bedrijf en de 
apparatuur

Dubbele controle: veiligheids-, bouw- 
en logistieke plannen
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Lely Vector

Dairy farming 
   is something we  
 live for

Wij leven  
  voor de  
    melkveehouderij

Uniek aanbod van apparatuur
De kwaliteit en kwantiteit van het voer bepalen 

grotendeels hoe gezond en efficiënt melk kan worden 

geproduceerd. Lely is de enige fabrikant die een 

compleet aanbod van machines voor ruwvoederwinning 

aanbiedt, alsmede melk-, voer- en stalapparatuur. Deze 

ervaring hielp ons bij het ontwikkelen van de Lely Vector.

We zijn opgegroeid op een melkveehouderij en weten dus hoe het is om vroeg op te staan. 

We weten hoe het is om, dag in dag uit, uren in de stal door te brengen, om optimaal voor uw 

kudde te zorgen. We begrijpen hoe u werkt, en waarom. 

Service die verder gaat dan boutjes 
en software
De adviseurs van Lely doen er alles aan om ervoor te 

zorgen dat u het optimale voordeel kunt halen uit onze 

producten en diensten. De Lely Vector wordt geleverd met 

een garantie van één jaar en onze servicemonteurs zijn 

vierentwintig uur per dag beschikbaar. Onze passie voor 

innovatie gaat verder dan de technische eigenschappen 

van onze producten. Ons doel is om alle praktische en 

managementaspecten op de melkveehouderij te 

beheersen. Lely garandeert dat alle servicemonteurs via 

opleiding en testen, georganiseerd door de Lely Academy, 

getraind zijn in de nieuwste technieken. 

Lely Vector
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‘Er zijn verbazingwekkend weinig fouten 

geweest tijdens de opstart van het voeren 

met de Lely Vector en de paar fouten die 

voorkwamen werden door de mensen 

van Lely onmiddellijk opgelost.’ 

Steen Kildahl Hansen, Denemarken

Lely Center concept – betrokken en 
deskundig
De Lely Group heeft het Lely Center concept ontwikkeld 

om de beschikbaarheid te garanderen van professionele 

verkoop en service van Lely-producten in lokale gebieden 

wereldwijd. We zorgen ervoor dat al onze 

servicemonteurs op de hoogte blijven van de nieuwste 

technieken; ze worden jaarlijks getraind en getest op hun 

actuele kennis, zoals uiteengezet door onze 

Lely Academy. Natuurlijk staan ze 24 uur per dag, 

7 dagen per week tot uw beschikking.
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Passie voor de agrarische sector

Lely heeft een lange en uitgebreide geschiedenis in het herkennen van de behoeften van vooruitstrevende 

melkveehouders. Bij de ontwikkeling van onze producten staat de koe centraal. We streven ernaar om haar te 

laten uitblinken. Daarom leveren we producten die de melkveehouders en loonwerkers hierbij ondersteunen, 

variërend van oplossingen voor ruwvoederwinning, voeren, huisvesting, verzorging, melken en energiewinning. 

Daarnaast zetten we met trots onze specifieke kennis, expertise en ervaring in om melkveehouders te helpen 

het beste uit hun apparatuur te halen. Onze diepgaande kennis van de hele bedrijfscyclus is ongeëvenaard in de 

agrarische sector. 

We zetten ons volledig in voor een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de agrarische sector.

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 en Welger zijn geregistreerde handelsmerken van de Lely Groep. Het recht van exclusief 

gebruik berust bij de bedrijven van de Lely Groep. 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 zorg is samengesteld, aanvaardt Lely geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van fouten 

of omissies in deze uitgave.

Lely zet zich in voor het milieu. Uw Lely-distributeur


