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Landbruksnæringen står overfor sine hittil største utfordringer: å sørge for mat 

til en hurtig voksende global befolkning, som ventes å nå ni milliarder i 2050, 

å produsere mat av bedre kvalitet som tilfredsstiller stadig strengere forskrifter, 

og å levere varene til konkurransedyktige priser – til tross for økende 

kostnader. Dessuten må alt dette oppnås på en bærekraftig måte. 

Heldigvis er landbruksnæringen preget av dedikerte og innovative 

foregangsfolk som er fullt klar over at de skal overlate virksomheten til 

fremtidige generasjoner. Lely følger samme linje. Vi arbeider utrettelig med 

å utvikle ekspertise og produkter som kan oppfylle gjeldende og fremtidige 

behov, slik at du kan møte og overvinne alle nye utfordringer.

EVOLVE.
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Lely 
way of farming 
  én røkter, to millioner

Vi støtter optimal og effektiv 

melkeproduksjon. Vi ser for oss en fremtid 

hvor det er mulig for én mann å produsere 

to millioner liter melk per år. Derfor invester 

vi kontinuerlig i forskning og utvikling 

(F&U) med fokus på å oppnå målet på en 

dyrevennlig måte. Som svar på en økende 

etterspørsel fra kundene våre om en løsning 

som gir optimal fôring – aktiviteten som 

krever mest tid i dagens melkeproduksjon 

– har vi utviklet en unik ny måte for fôring 

av kyr med minst mulig arbeid – Lely Vector 

automatisk fôringssystem. 

4



Minimal arbeidsinnsats
Effektiv melkeproduksjon med høy kvalitet trenger jevn og optimal fôring til rett tid. 

Det unike automatiske fôringssystemet Lely Vector leverer dette og mye mer. Det gir 

presis, men fleksibel tildeling av ferskt fôr, døgnet rundt, med minimal 

arbeidsinnsats. Dette gjør at du kan oppnå optimale resultater, samtidig med at du 

tar maksimalt vare på kyrne. Lely Vector automatisk fôringssystem fôrer optimalt 

uten at det er nødvendig å kjøre inn fôr oftere enn hver tredje dag.

Kompromissløs fôring
Dessuten har du, med Vector-systemet, fullstendig fleksibilitet til å ta i bruk en 

hvilken som helst fôringsstrategi du ønsker. Dette er den perfekte løsningen for 

enhver gård, en løsning som kan utvides med virksomheten. 

‘Da Lely Vector kom til ‘Glen South’, 

startet en ny epoke i landbruket for oss. 

Den er virkelig enkel å bruke, og den kan 

styres fra smarttelefonen.’

Frank Murphy, Irland

Lely 
way of farming 
  én røkter, to millioner
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 Ta utfordringen med  

bærekraftig  
    melkeproduksjon
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‘For oss har Lely Vector gitt mer enn bare 

arbeidsbesparelse. Sunt vommiljø, høy 

melkekvalitet og en fornøyd besetning; 

dette er de virkelige belønningene’.

Václav Dub, Tsjekkia

Bærekraftighet betyr å sikre at våre aktiviteter i dag ikke ødelegger for fremtidige generasjoners 

mulighet til å oppfylle sine behov. Det spiller en stadig viktigere rolle i melkeproduksjon. 

Dyrenes helse og velferd samt effektiv ressursbruk med økologisk bevissthet er fundamentalt. 

Forbrukerne forlanger produksjonsmetoder med omsorg for dyr og miljø. Kyrne skal ha god helse 

og nyte et langt liv med økt total melkeproduksjon. Utfordringen innen melkeproduksjon er 

å innfri disse kravene på en lønnsom måte. Godt planlagt fôring er et viktig bidrag til å forbedre 

bærekraftighet.

SEKS FAKTORER I PRESISJONSFÔRING
Optimal fôrplanlegging kombinerer mange viktige 

faktorer, både ernæringsmessige og andre. 

Gårdens resultater og produktivitet kan optimeres 

ved å optimere disse seks faktorene. 

Gi ubegrenset tilgang til 
elementære behov
Lely har tro på at kyr skal ha fri tilgang til fôring 

og melking. For å få kyrne til å besøke fôr- og 

melkestasjonene regelmessig er det avgjørende at 

de får nok hvile og kan lette trykket på klauver og 

bein. Begrenses et eller flere av disse elementære 

behovene, går det ut over kyrnes atferd og dermed også 

melkeproduksjonen. Lely mener at ubegrenset tilgang til 

anlegg som oppfyller disse elementære behovene, er en 

livsviktig del av bærekraftig landbruk. 

Hold friske dyr i et sunt miljø
Næringen som kyrne får påvirker ikke bare effektiviteten 

av fôrinntak og melking, men har også stor betydning 

for generell kuhelse, reproduksjon og forebygging av 

metabolske forstyrrelser. Det er tvingende nødvendig 

å fôre riktig. Bruken av Lely Vector kan forbedre 

fôrplanleggingen og medføre lengre levetid, flere 

laktasjoner og lavere veterinærkostnader. 

Bruke ressurser på en ansvarlig 
måte
Bærekraftig fôring medfører også mindre avfall, lavere 

energibruk og redusert bruk av andre ressurser samtidig 

med at det skapes et renere og roligere miljø i fjøset. 

Lely Vector bidrar til å oppnå alt dette.
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Lely Vector –  

   fleksibel 
fersk fôring

‘Vi kan nå melke  

fire kilo mer  

melk takket være  

forbedret fôring.’

M. Nicolas Roybin, Frankrike

Lely Vector automatisk fôringssystem ble 

introdusert i 2012 som et revolusjonerende 

nytt verktøy for fleksibel og fersk fôring av 

kyr. Det viste seg å være en enorm global 

suksess, og verktøyet har gitt presisjonsfôring 

døgnet rundt med minimal arbeidsinnsats til 

store deler av landbruket. Systemet er ønsket 

velkommen av gårdbrukere over hele verden.
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IKKE BARE MELKEPRODUKSJON 
Fordelene med Lely Vector gjelder ikke bare innen 

melkeproduksjon. Fleksibel fersk fôring er også nyttig ved 

kjøttproduksjon på storfe. Hyppige utfôringer har en 

betydelig gunstig virkning på vekst og utvikling av alt 

storfe. I denne sektoren, hvor fôring utgjør en betydelig 

del av kostnadene, er det svært viktig å bruke alle 

fôrkomponentene og tiden i driftsbygningen effektivt. 

Lely Vector gjør dette mulig på en enkel måte.
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BEREGNET RASJON
Melkende kyr har andre næringsbehov enn 

sinkyr. Og behovet til sinkyr varierer etter 

drektighetsstadium. Ideelt sett skal det 

beregnes en spesifikk rasjon for hver gruppe.

Fleksible rutiner 
   for fôring
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Tilpasses hurtig og enkelt
Fôrkjøkkenet i Lely Vector-systemet består av en åpen plass hvor alle fôrslag kan 

lagres. Hver fôrtype har sin egen plass på kjøkkenet. Det er enkelt å holde fôrtypene 

fra hverandre, og det er enkelt å bytte en fôrtype og definere plassen dens på nytt. 

Dette gir omfattende fleksibilitet og gjør det enkelt å justere blandede rasjoner 

i henhold til endringer i kraftfôret. Siden blanderen kan fylles med fôrgrabben eller 

fra en tårnsilo er det mulig å blande mange ulike fôrtyper, selv når det kreves små 

rasjoner for mindre grupper av kyr.

Mer presis fôring
Det kan lastes en rekke fôrtyper inn i systemet ved å fylle med fôrgrabben. 

For å oppnå riktig mengde kan grabbens gripemengde, høyde og lukking justeres 

for å oppnå større presisjon i fôringen. Med det siste taket per fôrtype anslår 

systemet vekt og korrigerer fôrgrabben automatisk. På denne måten får kyrne i 

gruppen nøyaktig det de har behov for. Og du vet nøyaktig hva de har fått.

Gruppefleksibilitet 

Programvaren i Lely Vector trenger bare elementær informasjon om rasjonen. Dette 

gjør det enkelt å tilpasse systemet når gruppene omfordeles. Du kan enkelt flytte kyr 

til en annen gruppe, legge kviger til gruppen eller sette sammen en helt ny gruppe. 

Ideelt i kombinasjon med beite
Rasjonenes sammensetning og mengde kan enkelt endres. Automatisk fôring er 

også ideelt i kombinasjon med beite. I perioder med regn eller sol kan beitende kyr 

som søker tilflukt i driftsbygningen, skaffe seg en ekstra fôrporsjon under tak.

Lely Vector gir fleksibilitet uten sidestykke. Enhver fôringsstrategi 

kan implementeres, enten man foretrekker å fôre flere ganger 

per dag, krever ulike rasjoner eller ønsker å variere mellom 

grupper av kyr. En effektiv fôringsstrategi forbedrer kuhelse og 

melkeproduksjon.

‘Når du har Vector,  

kan du fôre en rekke forskjellige  

grupper med stor presisjon.’

Nicolaas Zeldenrijk, Canada
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8
Vectors kjøkken trenger påfyll én gang hver tredje 

dag. Kundene våre forteller at de sparer mer enn 

åtte timer i uken sammenlignet med et regime 

med å fôre én gang daglig og skyve fôret sammen 

flere ganger. Over et helt år tilsvarer dette en 

innsparing på 416 timer.

Fleksibilitet 
    i den daglige rutinen 

Frihet til å planlegge arbeid og 
spare tid
Lely Vectors fôrkjøkken kan oppbevare fôr til tre dagers 

forbruk. Dermed kan du planlegge arbeidet i god tid på 

forhånd. Og siden det er tilstrekkelig med fôr i kjøkkenet 

for en langhelg, skaper systemet nye muligheter for fritid.

Uavhengig av leid hjelp
Å fôre kyr er en viktig jobb. Du kan gjøre det selv eller leie 

ekstern hjelp. Men kan du alltid stole på at andre fôrer 

forsvarlig? Har du Lely Vector, kan du programmere ditt 

eget fôringsregime og skrive inn rasjonene, rutene og 

kjøkkenoppsettet på forhånd. Etterfylling av kjøkkenet 

er en enkel jobb som du om nødvendig kan overlate til 

andre.

Intelligent fôring 
Lely Vector vet hvor og når det trengs ferskt fôr uansett 

tid på døgnet, og leverer fôret der det er behov. 

Fôrhøydesensoren er en avansert funksjon som måler den 

nøyaktige fôrmengden ved fôrbrettet. Den fastslår hvor 

og når det trengs ferskt fôr uten inngrep fra gårdbruker 

eller røkter. Systemet kan også skyve fôret inntil 

etefronten mellom fôringstidene og samtidig måle hvor 

mye fôr som ligger igjen.

‘Før måtte du alltid tenke på når  

du skulle fôre kyrne; nå tar Vector  

seg av fôringen.’

Kari Paavola, Finland

Lely Vector sparer ikke bare arbeid; systemet reduserer også stress. Det eneste som kreves er 

å etterfylle kjøkkenet og foreta periodisk rengjøring. Systemet frigjør tid, så du kan jobbe slik du 

ønsker på gården.

TIMER SPART 

ARBEID PER UKE
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Fleksibilitet for hver 
    eneste gård – nå og 

  i fremtiden 

Takler enhver driftsbygning
Fordi Lely Vector er et selvstyrende kjøretøy, trenger det 

ingen ekstra rammer, kabler eller skinner. Du kan 

begynne med automatisk fôring med en gang. Systemet 

har behov for en viss minstebredde på fôrbrettet, men 

vanlige kjørbare fôrbrett er som regel bredere. Smale 

fôrbrett reduserer byggekostnadene betydelig og frigjør 

plass for flere kyr. 

Flere driftsbygninger – ett 
fôringssystem
Ved hjelp av sine induktive sensorer kan Lely Vector 

navigere og fôre i atskilte driftsbygninger. Når du har 

ungdyr eler sinkyr plassert på forskjellig steder, kan 

Vector enkelt programmeres til å levere fôr til disse 

gruppene også. Systemet er værbestandig og kan kjøre 

utendørs uten problemer.

Kan utvides 

Lely Vector er et modulært system og kan utvides, om 

nødvendig. En blande- og fôringsrobot kan fôre opptil 

tre hundre dyr. Fôringskapasiteten kan økes ved å legge 

til én til. Mens den ene fôrer, kan den andre fylles opp. 

Dette kan utvide systemets kapasitet.

Driftsdyktig under alle forhold
Lely Vector er blitt testet og godkjent i mange land 

verden over. For tiden brukes systemet i mer enn tjue 

land; det er tilpasset et bredt omfang av klimatiske 

forhold og miljøer. Systemet behandler alle slags fôrtyper 

og rasjoner. Fôrgrabben kan håndtere blokker, runde og 

kvadratiske baller, og gjør det med stor presisjon. Det er 

også mulig å fylle Vector fra en tårnsilo. Vector er 

velegnet for enhver gårdbruker og passer godt nesten 

over alt. 

Det er mange forskjellige typer av driftsbygninger, hver med sine egne fysiske fordeler og 

begrensninger. Dette gjorde investeringen i et automatisk fôringssystem til et kompromiss. 

Lely Vector gir overlegen fysisk fleksibilitet, systemet er enkelt å installere og leveres med 

ubetydelige driftskrav. Det fungerer så å si uansett hvordan gården ser ut, og det kan tilpasses 

endringer i utformingen – selv om endringene er betydelige. 

‘En blandevogn og en traktor hadde 

kostet nesten det samme som Vector, 

men hadde ikke gitt den samme 

uavhengigheten.’ 

Lars og Simon Andersson, Sverige
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Godt blandet ferskt fôr 

i balanserte porsjoner

God, hurtig blanding 
Lely Vector laster de ulike fôrmidlene i best mulige 

rekkefølge. Dermed er det bare nødvendig med lett og 

kortvarig blanding av rasjonen, slik at partikkelstørrelsen 

bevares i optimal lengde og bidrar til godt vommiljø. 

I kombinasjon med økt tørrstoffinntak, fører dette til økt 

melkeproduksjon.

Alt smaker godt
Alle kyr foretrekker å ete det smakeligste fôret først. 

Sortering av miksen på fôrbrettet medfører imidlertid 

større variasjon av surhet (pH) i vomma og redusert 

fôrinntak, noe som kan lede til helseproblemer. Ved å gi 

ferskt fôr flere ganger om dagen kan sortering 

minimeres. Dette gir større tørrstoffinntak og mindre 

avfall. Smaken beholdes også bedre ved å fôre med små 

porsjoner flere ganger om dagen for å unngå oksidasjon 

og varmgang som inntreffer med større og sjeldnere 

utfôringer.

Høyere fôrinntak
Ei frisk ku eter åtte til tolv ganger om dagen i naturlig 

tilstand. Konstant tilførsel av godt blandet ferskt fôr med 

Lely Vector-systemet stimulerer kyrne til å ete mer, 

samtidig som kyr av lavere rang får større muligheter. 

Dette påvirker melkeproduksjonen i positiv retning.

Sikker lagring i flere dager
Lely Vector-systemet kan levere ferskt fôr døgnet rundt, 

året rundt. Riktig ensilert grovfôr legges inn 

i fôrkjøkkenet i optimal tilstand. Fôret holder seg friskt 

i flere dager, fordi det lagres i blokker. Dette forhindrer 

oksidasjon, hemmer mugg- og bakterievekst og sikrer 

fôrkvaliteten.

‘Det ble betydelig mindre fôrrester etter 

at jeg begynte å fôre med Vector. Jeg 

rengjør jeg fôrbrettet to ganger i uken, 

men det er nesten ikke noe fôr å fjerne.’ 

Ola Kvarberg, Norge

FRISKERE OG LYKKELIGERE KYR. 
VET DU HVORFOR?

1.  Økt spyttsekresjon og lavere etehastighet (kg/min)

2.  Mindre reduksjon i vom-pH

3.  Mer effektiv fordøyelse

4.  Kortere ventetider og mindre kamp om plass ved 

fôrbrettet

5.  Større frihet for kyrne og mer kutrafikk

Kyrne gir mer melk når de er ved optimal 

helse. God fôring er helt avgjørende for 

å oppnå dette. Lely Vector serverer ferskt 

fôr i porsjoner som er godt blandet og 

balansert, og hjelper kyrne til å holde seg 

i best mulig form. 
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   Gjør  
fôringsstrategien 

     lønnsom

‘Siden vi startet å fôre med Vector,  

har fôrinntaket økt og produksjonen  

gått opp med 1,50 liter per ku.  

Kyrne melkes nå 3,2 ganger  

per dag.’

Corne van den Berg, Nederland

For å oppnå økt lønnsomhet er det nødvendig å sørge for høyere melkeytelse og bedre 

fôreffektivitet sammen med lavere driftskostnader. Det å levere den beste rasjonen gang på 

gang er avgjørende for å holde høyproduktive kyr friske og for å redusere veterinærkostnadene. 

Høyere fôrinntak for alle kyr, inkludert kviger, fører til at hele besetningen yter bedre, ikke 

minst de lavt rangerte kyrne. 

Hyppigere fôring
Når kyrne får en frisk rasjon ved fôrbrettet flere ganger 

om dagen, øker aktiviteten. Kyrne besøker fôrbrettet 

oftere og forlanger å bli melket mer. En melkeløsning med 

robot kan redusere arbeidet ytterligere. 

Lave driftskostnader
De løpende kostnadene for Lely Vector-systemet er 

ekstremt lave og medfører store besparelser sammenlignet 

med kostnadsnivået ved drift av tradisjonelle systemer. 

Vectors unike likestrømsmotorer gjør det unødvendig med 

energi-ineffektive kraftoverføringer.

Forbedret fôreffektivitet
En røkter må vite hvor mye fôr som er distribuert til hver 

gruppe og hvordan disse gruppene yter. Analysering av 

fôreffektivitet begynner med presis rapportering. Dette 

gir Lely Vector for de ulike fôrtypene og for hver fôrtypes 

blandingsforhold i rasjonene.

Lely Vector
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FÔRTILGJENGELIGHET
Fôret må leveres og være tilgjengelig døgnet rundt. Dette kan 

oppnås ved å skyve fôret inntil etefronten flere ganger daglig. 
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Bruker mindre energi
Lely Vector bruker mindre energi fordi fôret slippes ned 

i blanderen i små mengder og varierende rekkefølge, slik 

at det er mindre energikrevende å blande.

Øko-modus 
Lely Vectors blande- og fôringsrobot kan slås over i en 

energieffektiv øko-modus når bare små mengder av fôr 

skal blandes. Dette reduserer kravet til blandetid.

Verken støy eller forurensning
Lely Vector-systemet har elektrisk drift. Det er lydløst og 

forstyrrer verken buskap eller personer på noen måte. 

Det avgir heller ingen stråling eller forurensning. 

Besetningen blir fort vant med systemet. 

SIGNIFIKANT 
DRIVSTOFFSPARING
Forbruket av elektrisitet og drivstoff 

ble overvåket på to gårder i Nederland 

over en periode på to år – ett år før, 

og ett år etter installasjonen av 

Lely Vector. Tallene viser oppnådd 

innsparing ved bruk av Lely Vector. 

   Et rent, stillegående, 

energisparende  
    og trygt system

 Redusert drivstoffbruk Økt strømforbruk

Gård A 5 811 liter/år 8 030 kWh/år

Gård B 3 728 liter/år 7 760 kWh/år

Med prisene i løpet av overvåkningsperioden kunne gård A spare 

nesten 6 500 euro og gård B over 3 500 euro.

Lely Vector
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Energien utnyttes maksimalt
Den omfattende erfaringen vi har i å utvikle selvstyrende 

kjøretøyer, som f.eks. fôrskyveren Lely Juno, kom til nytte 

da vi utviklet Lely Vector-systemet. Utprøvd og testet 

ekspertise innen girkasser, batterier osv. kunne overføres 

til å utvikle Vector og sikre at systemet får mest mulig ut 

av hver kilowatt. 

Sikkerhetsfunksjoner
Sikkerhet for dyr og mennesker fikk omfattende 

oppmerksomhet da det nye systemet ble utviklet. Det 

oppfyller strenge internasjonale normer. Det er integrert 

sikkerhetsfunksjoner i konstruksjonen; for eksempel kan 

selve fôrkjøkkenet bare åpnes når det skal etterfylles. 

Dessuten kan det installeres ekstra sikkerhetsdører og/eller 

sikkerhetsgjerder som passer til utformingen av den 

enkelte driftsbygning.

‘Jeg har som mål å lage en gård som er 

selvforsynt med energi. Da vi investerte 

i Lely Vector, tok vi et langt skritt mot dette målet. 

Solcellepanelene våre leverer den nødvendige 

energien; Vector bruker 21 kWh/dag.’ 

Jan Borgman, Nederland

21



3

1

4

6

2

5

Et omfattende og 

 intelligent 
  konstruert system

22

Lely Vector



1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

FIRE REGLER FOR GOD BLANDING

Legg inn lange vekster før korte vekster, 

og tørre vekster før våte vekster.

Ikke legg inn for lite eller for mye.

Tilpass blandetiden etter vekstenes 

tilstand. 

Vurder når tiden er inne for å tilsette 

tilskuddsfôr eller vann.

Blande- og fôringsrobot
Blande- og fôringsroboten i Lely Vector-systemet er et 

selvstendig, batteridrevet kjøretøy som er i stand til 

å fôre en selvblandet rasjon automatisk.

Fôrkjøkken
Fôrkjøkkenet er området hvor fôret lagres, velges, tas 

opp og legges inn i roboten for blanding. I kjøkkenet 

er det installert en kran med fôrgrabb som beveger seg 

over kjøkkenet til den utvalgte fôrblokken. Avhengig 

av bredde og dybde på kjøkkenet, kan fôret enkelt lagres 

for tre dagers forbruk.

* Kan variere med den enkelte gård og rasjon.

Spesifikasjoner

Mål for mikse- og fôringsrobot
Lengde 246 cm
Bredde 162 cm
Vekt 1 485 kg
Høyde med skyvedør åpnet/lukket 278 cm/193 cm
Mikservolum 2 m3

Nødvendig min. bredde fôrbrett
Fôring på begge sider 325 cm
Fôring på én side (med retur) 310 cm
Fôring på én side (uten retur) 260 cm
Korridor uten fôring 275 cm

Kapasitet og krav
Maks. kapasitet én robot (dyr)* 250 – 300
Maks. kapasitet to roboter (dyr)*  500
Maks. antall grupper 16
Gulvflate Flat
Maks. skråning 5 %

Plansilo

Fôrkjøkken

Driftsbygning med melkekyr

Driftsbygning med ungdyr og sinkyr

Kraftfôr og mineraler

Mikse- og fôringsrobot
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Strategi
Strategiske innstillinger og langsiktig analyse oppnås 

med Lely T4C for PC, som kan lage omfattende, 

men oversiktlige rapporter til hjelp når du vil vurdere 

fôrpresisjon, -effektivitet og -behandling. Dette er særlig 

nyttig når du diskuterer og planlegger fôringsstrategi med 

nøkkelpersonell eller rådgivere.

Daglig bruk 
Kombinasjonen Lely T4C og Lely Control gir direkte 

kontroll over fôrplanleggingen fra dag til dag – bruk 

denne applikasjonen til å sette sammen og stille inn 

rasjoner, fylle fôrkjøkkenet eller justere mikse- og 

fôringsrobotens kjørerute. Nøkkelindikatorer for ytelse (KPI 

= Key Performance Indicators) gir direkte informasjon om 

tørrstoffinntak, fôreffektivitet og variasjon i fôrmengde 

mellom besetningsgruppene. Med denne informasjonen 

for hånd kan du tilpasse fôringsstrategien fra dag til dag.

Fôrkjøkken
De ulike besetningsgruppene forlanger ulike rasjoner og 

fôrtyper. Disse fôrtypene er lagret i systemets bibliotek, 

noe som forenkler oppfyllingen i fôrkjøkkenet. Et enkelt 

trykk er nok til å velge riktig fôrtype på riktig sted. Du kan 

angi tilleggsinformasjon, som f.eks. tørrstoffprosent og 

fôrpris. 

Den perfekte blandingen
For å servere den beste rasjonen til besetningen er det 

viktig å blande riktig, men ikke likt per rasjon. Derfor kan 

du stille inn fyllingsrekkefølge, gripedybde, blandetid 

og justering av motstål for hver rasjon. Dermed kan du 

fôre med optimal rasjon i henhold til buskapens behov. 

Med et enkelt trykk kan du stoppe og starte blande- og 

fôringsroboten når som helst.

Fôreffektivitet
Lely T4C gir full kontroll og ny innsikt for å forbedre 

gårdsdriften. Ved å kombinere grovfôrmengden distribuert 

av Lely Vector med melkeproduksjonen, forteller T4C deg 

til enhver tid hvilken fôreffektivitet du oppnår.

‘Vi setter virkelig stor pris på 

informasjonen vi får fra Vector via T4C.’ 

Corjan og Sandra Doornenbal, Canada

Lely kunne bygge på mer enn tjue års erfaring da selskapets ingeniører utviklet verdens første 

dedikerte og komplette besetningsstyringssystem for robotmelking og -fôring: Lely T4C 

(Time for Cows) – systemet som kobler sammen alt Lely-utstyr og gir brukerne et komplett 

informasjonssystem. I tillegg kommer Lely Control og Lely T4C InHerd for mobiltelefon eller 

nettbrett som gir informasjon om utstyrsinnstillinger, besetningsovervåkning og analyser. 

Det viser lettlest og nyttig informasjon som hjelper deg med å ta avgjørelser enklere og raskere.

Fra kontoret til 
besetningen

Lely Vector
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Lely Astronaut automatisk 
melkesystem

Lely Vector automatisk 
foringssystem

Tilkoblet    utstyr

LELY T4C – MODERNE GÅRDSDRIFT PÅ 
DEN ENKLE MÅTEN

Benchmark
Lely T4C Benchmark gjør det mulig 

å sammenligne informasjon med kolleger 

på Lelygårder over hele verden.

T4C kommunikasjonsenheter
• T4C kontor-PC

• T4C pekeskjerm på robot

 (Manager-modell)

• T4C InHerd smarttelefon/tablet

Analysert informasjon
- Kuhelse

- Melkeproduksjon

- Melkekvalitet

- Kuaktivitet

Lely Vector

26



Lely Cosmix 
kraftfôrstasjon

Lely Grazeway 
beiteport

Lely Calm 
kalvefôringsautomat

Informasjon fra Lely Astronaut

• Farge på melk (per spene)

• Fett-/proteinindikasjon i melken

• Laktoseindikasjon i melken

• Konduktivitet i melken (per spene)

• Temperatur på melken

• Somatisk celletallskategori per ku

• Vekten av kua

• Melkeproduksjon

• Fôrinntak

• Restfôr

• Melkingstid/dødmelkingstid

• (Maks.) melkingshastighet

• Antall melkinger

• Antall avvisninger

Informasjon fra Lely Qwes-brikker

• Drøvtyggingstiden for kua

• Kuas aktivitetsnivå

Informasjon fra Lely Cosmix

• Fôrinntak

• Restfôr

Informasjon til Lely Vector

• Enkel rasjonsinnføring 

• Maskininnstillinger

Informasjon fra Lely Vector

• Grovfôr utfôret per gruppe

• Fôreffektivitet

Informasjon fra Lely Grazeway

• Basert på tid siden siste melking, vil kua 

bli ført til spesifikke områder

• Basert på behov og innstillinger, vil kua 

bli ført til spesifikke områder

Informasjon fra Lely Calm 

kalvefôringsautomat

• Melkeinntak

• Vekt

Tilkoblet    utstyr

Lely Qwes helse- og 
reproduksjonsovervåking
En unik halsbandmontert ID- og 

aktivitetssensor for fastslå helseproblemer og 

brunst på tidligst mulig stadie. 
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1. 2. 3.

7. 8. 9.
Systeminstallasjon Grunnleggende opplæring 

og oppstart
Opplæring i besetningsstyring 

og Vector

  Trinn på veien til 
vellykket  
 automatisk fôring 

Så snart du har bestemt deg for å investere i Lely Vector, kan ekspertteamet vårt bidra med alt 

som trengs for å få systemet installert og bruksklart på gården.

Tidslinjen på denne siden viser den ideelle flyten av hendelser for en vellykket oppstart.

Avtale  om kjøpsdetaljer Råd om kjøkkenoppsett og ruteplan 
for gården

Råd om fôring og besetningsstyring

Lely Vector
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4. 5. 6.

10. 11. 12.

29

Opplæring i besetningsstyring 
og Vector

Undersøkelse av kundetilfredshet Løpende støtte og rådgivning Løpende analyser og gode råd

‘Vi kunne ikke forestille oss  

hvor pålitelig Lely Vector har vært  

helt fra starten.’ 

Carsten Geßler, Tyskland

Råd om fôring og besetningsstyring Diskusjon om tilpasning av  bygning  
og forberedelse av sikkerhet

Forberedelse av gården og utstyret Dobbeltsjekk: planer for sikkerhet, 
bygning og logistikk
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Lely Vector

Dairy farming 
   is something we  
 live for

Melkeproduksjon 
          er det vi  
lever for

Unikt utvalg av utstyr
Fôrets kvalitet og mengde har stor betydning for kyrnes 

helse og hvor effektivt det er mulig å produsere melk. 

Lely er den eneste leverandøren som har hele bredden av 

maskiner og utstyr for innhøsting, melking og fôring. 

Denne erfaringen hjalp oss med å utvikle Lely Vector.

Siden vi kommer fra en gård, vet vi hva det vil si å våkne tidlig om morgenen. Vi vet hva det 

vil si å tilbringe lange timer i fjøset, dag ut og dag inn, for å sikre at besetningen får optimal 

behandling. Vi forstår hvordan du jobber, og hvorfor. 

Service utover skruer og 
programvare
Lelys fagkonsulenter er fast bestemt på å sørge for at du 

får størst mulig nytte av produktene og tjenestene våre. 

Kvalitetsproduktet Lely Vector leveres med ett års garanti, 

og våre serviceteknikere står til tjeneste om det skulle 

være behov. Vi har en lidenskap for innovasjon som ikke 

bare omfatter produktenes tekniske egenskaper, men 

også alle praktiske og styringsmessige aspekter ved 

gårdsdriften. Lely sørger for at alle serviceteknikere 

holder seg à jour om den siste teknikken via opplæring 

og testing underlagt Lely Academy. 

Lely Vector
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‘Det har vært overraskende  

få feil i oppstarten av  

Lely Vector-fôringen, og de få  

feilene som oppsto ble øyeblikkelig 

håndtert av folkene fra Lely.’ 

Steen Kildahl Hansen, Danmark

Lely Center-konseptet – dedikert 
og velutdannet
Lely-gruppen har utviklet Lely Center-konseptet for 

å sikre tilgjengeligheten av profesjonell salg og service av 

Lely-produkter i lokale områder over hele verden. 

Vi sørger for at alle serviceteknikerne våre holder seg 

oppdatert om tekniske nyvinninger; de læres opp 

i faktiske kunnskaper og testes hvert år av Lely Academy. 

Og selvfølgelig er de til din tjeneste når det trengs. 
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Lidenskapelig opptatt av landbruk

Lely har en lang historie i å anerkjenne behovene til moderne gårdbrukere. Produktene våre er utviklet med 

kyr som utgangspunkt. Vi streber etter å la kyrne yte sitt beste, og leverer derfor produktløsninger som bidrar 

til dette i grashøsting, fôring, inventar, pleie, melking og energiforsyning til gårdbrukere og entreprenører. 

I tillegg kan vi skryte av å ha spesifikk kunnskap, ekspertise og erfaring i å hjelpe gårdbrukere med å mest 

mulig ut av utstyret. Den dyptgående kunnskapen vi har om hele kretsløpet – fra jord til bord – er enestående i 

landbrukssektoren. 

Vi er forpliktet til en bærekraftig, lønnsom og inspirerende fremtid i landbruket.

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 og Welger er registrerte varemerker i Lely Gruppen. Retten til å bruke disse navn 

tilhører alene bedriftene i Lely Gruppen. Alle rettighetene er forbeholdt. Opplysningene som gis i denne publikasjonen, er gitt utelukkende 

for opplysningenes egen skyld og er ikke ment som et salgstilbud. Visse produkter vil muligvis ikke være på markedet i forskjellige land, 

og de produkter som kan leveres, kan avvike fra de illustrerte. Ikke noe fra denne publikasjonen må reproduseres eller gis ut på trykk, 

som fotokopier, mikrofi lm eller på noen annen måte uten skriftlig tillatelse fra Lely Holding S.à r.l. Selv om alle informasjonene i denne 

publikasjonen er innsamlet med størst mulig omhu, kan Lely ikke ta ansvar for skader som kan oppstå som et resultat av eventuelle feil eller 

utelatelser, som eventuelt er innhold i denne publikasjonen.

Lely bryr seg virkelig om miljøet. Din Lely distributør


