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Automatisch melken gaat prima samen met beweiden. Met behulp van de 
Lely Grazeway R biedt het nu ook de mogelijkheid om je beweidingsplan 
optimaal in te richten. De Grazeway R maakt de weidegang van de kudde 
inzichtelijk als handige sturingsinformatie. Tegelijkertijd is het systeem 
geschikt als automatisch weidegangregistratiesysteem.

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.

www.lely.com

De lely Grazeway R voordelen:
• Nauwkeurig en betrouwbaar
• Volledig automatisch
• Eenvoudig in gebruik
• Overzichtelijke informatie
• Optimale beweiding
• Goedgekeurd door zuivelverwerkers (in NL)

Goedgekeurd door stichting weidegang 
De Grazeway R is goedgekeurd door de Stichting Weidegang. Dit betekent dat de 
rapportages van het systeem door zuivelverwerkers als betrouwbaar worden gezien en 
er dus geen handmatige rapportage hoeft te worden bijgehouden. Indien gewenst kan de 
informatie automatisch naar de melkverwerker verstuurd worden.
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Nauwkeurige registratie 
per koe
De koeien verlaten de stal via de bekende Lely Grazeway 

selectiepoort of de Lely Astronaut melkrobot en worden daarbij 

herkend en geregistreerd. Bij terugkeer worden de koeien 

nauwkeurig en volledig automatisch geregistreerd door de 

Grazeway R. De ingebouwde ringantenne herkent de koe tijdens 

de loop vanuit elke positie. Zonder enige belemmering is een 

vlotte doorstroom gegarandeerd.

De informatie uit het systeem maakt het mogelijk om het 
beweidingsmanagement verder te optimaliseren. Naast inzicht in 
beweiding en de beweidingsduur per koe, ontvangt de veehouder 
gedetailleerde informatie: het systeem laat zien op welke tijdstippen 
de koeien vaak buiten zijn, welke percelen favoriet zijn, etc. Ook weet 
de Grazeway R waar een koe zich op een bepaald moment bevindt, wat 
handig is bij eventuele behandeling of separatie.

Koppeling met management 
systeem T4C
Door beweidingsregistratie te koppelen aan productiecijfers in T4C - het 
managementsysteem van de Lely Astronaut melkrobot - krijgt je direct 
inzicht in de voerefficiency van individuele koeien en de kudde als geheel. 
Dit maakt de weg vrij voor optimaal voer- en beweidingsmanagement.

Optimaal beweidingsmanagement


