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Zemědělství čelí největším výzvám ve své historii: Zajistit potravu pro rapidně 

rostoucí globální populaci, která podle předpokladů přesáhne devět miliard lidí do 

roku 2050; produkovat potraviny vyšší kvality, které musí splňovat stále přísnější 

předpisy, a dodávat je za konkurenceschopné ceny bez ohledu na vzrůstající 

náklady. Tohoto všeho je navíc třeba dosahovat udržitelnými metodami. 

Komunita farmářů je naštěstí charakterizována vysokým podílem pro věci 

zapálených a inovativních podnikatelů, kteří jsou si vědomi skutečnosti, že budou 

muset své aktuální aktivity v této oblasti přenechat budoucím generacím. Lely 

v tomto směru nepředstavuje výjimku. Soustavně vyvíjíme expertní schopnosti 

a produkty určené pro uspokojení současných a budoucích potřeb, abyste se 

mohli úspěšně utkávat s novými výzvami.

EVOLVE.

3



Lely způsob 
hospodaření  
jeden člověk, dva miliony

Podporujeme chov dojeného skotu 

s optimální efektivitou. Předpokládáme 

budoucnost, ve které jeden člověk bude moci 

nadojit dva miliony litrů mléka ročně. Naše 

soustavné investice do výzkumu a vývoje se 

zaměřují na dosažení tohoto cíle způsobem, 

jenž bude šetrný ke zvířatům. Jako odpověď 

na rostoucí poptávku našich zákazníků po 

řešení otázky optimalizace krmení – časově 

nejnáročnější aktivitu dnešních mléčných 

farem – jsme vyvinuli jedinečný způsob 

krmení krav s nejmenším možným objemem 

vstupní práce – Automatický systém krmení 

Lely Vector. 
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Minimalizace práce 
Efektivní, vysoká produkce kvalitního mléka vyžaduje stále stejné, včasné a optimální 

krmení. Jedinečný automatický systém krmení Lely Vector tohoto dosahuje a nabízí 

i mnohem víc. Umožňuje přesné, avšak flexibilní krmení krav 24 hodin denně 

s minimem vstupních pracovních nároků. To vám umožní dosahovat optimálních 

výsledků a udržovat maximální respekt k Vašim kravám. K optimálnímu krmení 

vyžaduje automatický systém Lely Vector zásah obsluhy pouze jednou za tři dny.

Krmení bez kompromisů
K systému Vektor získáváte navíc naprostou volnost k realizaci strategie krmení, 

kterou upřednostňujete. Představuje perfektní řešení pro každou farmu, a navíc 

takové, které může dále růst společně s růstem vašeho podnikání. 

„Zavedení systému Lely Vektor v „Glen 

South“ pro nás znamenalo počátek nové 

éry farmaření. Je tak snadné jej používat a je 

možné ho ovládat z mého chytrého telefonu.“

Frank Murphy, Irsko

Lely způsob 
hospodaření  
jeden člověk, dva miliony
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Přijměte výzvu ve smyslu 

udržitelného  
 chovu dojeného skotu
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„Pro nás znamená Lely Vector více než jen 

úsporu pracovních nároků. Zdravý bachor krav, 

vysoce kvalitní mléko a spokojené stádo – tyto 

věci jsou naší skutečnou odměnou“.

Václav Dub, Česká republika

Udržitelnost znamená zajistit, aby dnešní činnosti neohrozily schopnost budoucích generací 

uspokojit své potřeby. V chovu dojeného skotu hraje stále důležitější úlohu. Zdraví a pohoda zvířat 

i účinné, ekologicky zodpovědné využívání zdrojů jsou základními aspekty. Spotřebitelé vyžadují 

výrobní metody šetrné k zvířatům i životnímu prostředí. S prodlužováním délky produkce mléka 

by se měly krávy těšit zdravému a dlouhému životu. Výzvou pro odvětví chovu mléčného skotu 

je splnit tyto požadavky způsobem, který zároveň přináší zisk. Pečlivé krmení přispívá klíčovým 

způsobem ke zlepšení udržitelnosti.

ŠEST FAKTORŮ PŘESNÉHO KRMENÍ
Optimální řízení krmení kombinuje mnoho 

klíčových faktorů týkajících se příjmu potravy 

i jiných faktorů. Výsledky a produktivitu farem lze 

optimalizovat pomocí těchto šesti faktorů. 

Poskytněte neomezený přístup 
k základním potřebám
Společnost Lely věří tomu, že krávy by měly mít volný 

přístup ke krmení a dojení. Aby bylo krávám umožněno 

pravidelně navštěvovat krmná a dojicí zařízení, je 

zásadně důležité, aby měly dostatek odpočinku a zbavily 

se veškerého tlaku na jejich nohy. Pokud se omezí jedna 

či více těchto základních potřeb, ovlivní to chování krav 

a následně také produkci mléka. Společnost Lely zvolila 

neomezený přístup k zařízením, která tyto základní 

potřeby uspokojují, a považuje ho za nedílnou součást 

udržitelného farmaření. 

Chovejte zdravá zvířata ve zdravém 
prostředí
Výživa, kterou krávy dostávají, neovlivňuje pouze 

efektivitu krmení a dojení, ale má rovněž velký dopad 

na obecné zdraví krav, rozmnožování a prevenci 

metabolických poruch. Správné krmení je absolutně 

nezbytné. Používáním systému Lely Vector je možné 

zlepšit řízení krmení, které přináší delší dobu života krav, 

více laktací a nižší náklady na veterináře. 

Využívejte zdroje zodpovědně
Udržitelné krmení znamená také omezení zbytků krmiva, 

nižší spotřebu energie a dalších zdrojů a vytvoření čistšího 

a klidnějšího prostředí ve stáji. Lely Vector přispívá 

k dosažení všech těchto aspektů.
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Lely Vector –  

   flexibilní, 
čerstvé krmení

„Dojíme teď  

o čtyři kilogramy více mléka,  

a to pouze díky lepšímu  

způsobu krmení.“

M. Nicolas Roybin, Francie

Automatický systém krmení Lely Vector byl 

poprvé představen v roce 2012, aby se stal 

revolučním nástrojem pro flexibilní způsob 

krmení krav čerstvým krmivem. Ukázal se být 

mimořádným celosvětovým úspěchem a do 

oblasti běžného farmaření přinesl možnost 

přesného krmení 24 hodin denně 

s minimálními nároky na lidskou práci. Systém 

byl kladně uvítán farmáři po celém světě.
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I MIMO CHOV DOJENÉHO SKOTU 
Výhody systému Lely Vector přesahují samotnou oblast 

chovu dojeného skotu. Flexibilní čerstvé krmení je 

hodnotné rovněž při chovu skotu na maso. Vícečetné 

krmení má velký vliv na růst a vývoj veškerého skotu. 

V této oblasti, kde krmení tvoří jednu ze zásadních 

nákladových položek, je velmi důležité využívat všechny 

součásti a čas ve stájích efektivně. Systém Lely Vector toto 

umožňuje velmi snadným způsobem.
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VYPOČÍTANÁ KRMNÁ DÁVKA
Krávy v laktaci mají jiné potřeby z hlediska 
výživy v porovnání se zasušenými kravami. 
A krávy mimo laktaci mají opět různé potřeby 
podle jejich stupně březosti. V ideálním 
případě by se pro každou skupinu měla 
vypočítávat specifická krmná dávka.

Flexibilní 
pravidelné 
postupy krmení
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Rychlé a snadné přizpůsobení
Přípravna krmiva systému Lely Vector se skládá z otevřeného prostoru, kde lze uskladnit 

jakýkoli druh krmiva. Každý druh krmiva může být uskladněn na samostatném místě 

v rámci přípravny krmiva. Oddělení jednotlivých druhů krmiv lze dosáhnout velmi snadno 

a rovněž je snadné změnit některý druh krmiva i změnit jeho umístění. To nabízí velkou 

volnost a snadné přizpůsobení smíšené krmné dávky podle změny koncentrátu. Plnění 

krmného vozu pomocí drapáku nebo ze sila poskytuje možnost míchání různých druhů 

krmiv, a to i v malých přídělových dávkách pro menší skupiny krav.

Přesnější krmení
Do systému lze uložit široký rozsah druhů krmiva díky plnění pomocí drapáku. 

Pro ještě větší přesnost krmení lze upravit výšku a míru uzavření drapáku, tak lze 

dosáhnout správné kvality i velikosti soust krmiva. Při posledním náběru každé 

krmné komponenty systém odhaduje hmotnost a drapák krmiva se automaticky 

přenastaví. Kravám v dané skupině je tak předkládáno přesně takové krmivo, které 

potřebují. A vy přesně více, jaké krmivo bylo použito.

Flexibilita skupin 

Software Lely Vector vyžaduje pouze základní informace o krmné dávce. To činí 

postup nastavování nových krmných skupin velmi jednoduchý. Můžete snadno 

přemístit krávy do jiné skupiny, přidat do skupiny prvotelky nebo například vytvořit 

kompletně novou skupinu. 

Ideální v kombinaci s pastvou
Množství a složení krmné dávky lze snadno měnit. Automatické krmení je rovněž 

ideální v kombinaci s pastvou. Během deštivých nebo horkých období mohou 

pasoucí se krávy, které se ukrývají ve stáji před počasím, dostat porci krmiva navíc.

Lely Vector nabízí doposud nepoznanou flexibilitu. Lze realizovat 

jakoukoli strategii krmení, ať již upřednostňujete krmení 

několikrát denně s různými požadavky na krmnou dávku nebo 

krmení pro různé skupiny krav. Efektivní strategie krmení zlepší 

zdraví krav a úroveň produkce.

„Pomocí systému Vector můžete  

zajistit krmení mnoha různých skupin  

s velkou přesností.“

Nicolaas Zeldenrijk, Kanada
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8
Přípravna krmiva – kuchyně systému Vector vyžaduje 

naplnění pouze jednou za tři dny. Naši stávající 

zákazníci nám hlásí úsporu více než osm hodin času 

za týden v porovnání s každodenními krmnými 

režimy a častým přihrnováním krmiva. V průběhu 

jednoho roku to znamená úsporu 416 hodin.

Pružnost v rámci 
      Vaší každodenní rutiny 

Svoboda plánování práce a úspora 
času
Přípravna krmiva u systému Lely Vector má kapacitu 

k uskladnění zásob krmiva na tři dny dopředu. 

To znamená, že práci je možné plánovat předem. A jelikož 

je v přípravně více krmiva než je třeba na víkend, znamená 

to pro Vás nové možnosti pro trávení volného času.

Nezávislost na externích 
pracovnících
Krmení krav je důležitá práce. Je možné, abyste ji vykonali 

sami nebo zaplatili jiné pracovníky. Ale můžete vždy 

důvěřovat jiným, že krmení budou provádět správně? 

Se systémem Lely Vector si naprogramujete vlastní režim 

krmení a zadáte receptury, postupy a nastavení přípravny 

krmiva předem. Naplnění kuchyně je snadné, a pokud je 

to třeba, je možné je svěřit někomu jinému.

Inteligentní krmení 
Systém Lely Vector rozpozná 24 hodin denně, kde a kdy 

je potřeba čerstvé krmivo, a tam ho dodá. Čidlo výšky 

krmiva je pokročilou funkcí, která měří přesné množství 

krmiva na krmném stole. Určuje, kde a kdy je potřeba 

čerstvé krmivo, aniž by k tomu byl potřeba zásah farmáře 

nebo řídicího pracovníka. Systém může rovněž přihrnovat 

krmivo mezi časy krmení a současně měřit množství 

zbývajícího krmiva.

„Dříve jste museli vždy přemýšlet, 

kdy krávy krmit, ale nyní se o krmení 

stará sám Vector.“

Kari Paavola, Finsko

Systém Lely Vector nejen snižuje pracovní náročnost, ale také stres. Jedinými požadavky jsou 

naskladnění přípravny krmiva a její pravidelné čištění. Tento systém Vám poskytne volný čas 

k řízení Vaší farmy tak, jak si to sami přejete.

HODINY PRÁCE UŠETŘENÉ 

KAŽDÝ TÝDEN
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Flexibilita pro každou 
    farmu – nyní 

 a v budoucnosti

Jedná se o každou stáj
Jakožto autonomní stroj nepotřebuje systém Lely Vector 

žádné nosníky nebo profily, napájecí vedení či kolejnice. 

Můžete rovnou začít s automatickým krmením. Systém 

vyžaduje pouze určitou minimální šířku krmné chodby, 

avšak běžné krmné chodby jsou v dnešní době mnohem 

širší. Užší chodby podstatně sníží stavební náklady 

a uvolní prostor pro další krávy. 

Více stájí – jediný systém krmení
Díky využití indukčních senzorů může systém Lely Vector 

přejíždět do oddělených stájí, aby nakrmil. Když jsou 

mladé jalovice nebo zasušené krávy umístěny na různých 

místech, lze systém Vector snadno naprogramovat tak, 

aby dodal krmivo i těmto skupinám. Odolnost vůči 

povětrnostním vlivům znamená, že se může bez 

jakýchkoli problémů pohybovat i ve venkovním 

prostředím.

Rozšiřitelný 

Váš systém Lely Vector představuje modulární systém, 

a lze jej proto v případě potřeby dále rozšířit. Jeden 

míchací a krmící robot zvládne dodat krmivo až třem 

stovkám zvířat. Pro navýšení kapacity krmení je možné 

doplnit druhý. Zatímco jeden zajišťuje krmení, druhý 

je možné nakládat. Takto lze rozšířit kapacitu vašeho 

systému.

Provozuschopný za všech okolností
Systém Lely Vector byl testován a prověřován v mnoha 

zemích po celém světě. V současnosti se používá ve více 

než dvaceti zemích a je prokazatelně vhodný pro široký 

rozsah klimatických podmínek a různých prostředí. 

Systém dokáže zpracovat všechny druhy krmiv a všechny 

krmné dávky. Drapák krmiva dokáže manipulovat 

s kvádrovými, kulatými i čtvercovými balíky, a dokonce 

zvládne vybírat krmivo s velkou přesnosti i z beden 

a kontejnerů. Je rovněž možné plnit systém Vector 

z věžového sila. Vector se hodí pro každého farmáře a lze 

jej použít téměř za všech okolností. 

Existuje mnoho různých typů stájí, každá se svými vlastními výhodami a omezeními. To 

bývalo příčinou toho, proč investice do automatického systému krmení představovala nutnost 

kompromisu. Systém Lely Vector nabízí vynikající flexibilitu z hlediska uspořádání ve stáji, 

snadno se instaluje a vyžaduje splnění jen zanedbatelné míry podmínek nutných k jeho 

provozu. Funguje v zásadě u jakéhokoli uspořádání farmy a lze jej přizpůsobit, pokud by se toto 

uspořádání změnilo – dokonce i když jsou tyto změny zásadní. 

„Krmný vůz a traktor by  

stál téměř totéž jako  

systém Vector, ale neposkytl  

by nám stejnou nezávislost.“ 

Lars a Simon Anderssonovi, Švédsko
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Čerstvé krmivo v dobře zamíchaných, 

vyvážených porcích

Vynikající, rychlé míchání 
Systém Lely Vector nakládá různé krmné materiály 

v nejlepším možném pořadí. Ve výsledku vyžadují krmné 

dávky pouze mírné a krátké míchání a velikost jednotlivých 

částeček zůstává v optimální délce, aby podporovala 

zdravou aktivitu v bachoru. V kombinaci se zvýšeným 

příjmem sušiny z toho vyplývá vyšší produkce mléka.

Vše chutná dobře
Všechny krávy raději zkonzumují nejdříve ty nejchutnější 

části krmiva. Přebírání krmné dávky na krmném stole 

způsobuje vyšší výkyvy v kyselosti (pH) v bachoru a snižuje 

příjem krmiva, což může vést k zdravotním problémům. Při 

podávání čerstvého krmiva několikrát denně se míra 

přebírání minimalizuje. Výsledkem je vyšší příjem sušiny 

a minimální množství zbytků. Chuť je možné rovněž 

ochránit tím, že jsou předkládány menší porce krmiva 

několikrát denně, čímž se zamezí oxidaci a zahřívání, k nimž 

dochází v případě větších a méně častých krmicích dávek.

Vyšší příjem krmiva
Zdravá kráva přirozeně zkonzumuje osm až dvanáct porcí 

krmiva denně. Konstantní dodávka správně promíseného, 

čerstvého krmiva systémem Lely Vector podněcuje krávy, 

aby konzumovaly více, a poskytuje více příležitostí k tomu, 

aby se i zvířata na nižších hierarchických úrovních dostala 

k potravě. To má pozitivní vliv na produkci mléka.

Bezpečné skladování po dobu 
několika dní
Systém Lely Vector dokáže poskytovat přísun čerstvého 

krmiva 24 hodin denně, 365 dní v roce. Když je správně 

silážované, přichází objemové krmivo do kuchyně 

v optimálním stavu. Krmivo zůstává čerstvé po dobu 

několika dní, protože je uchováváno v blocích. 

To zamezuje oxidaci, potlačuje růst plísní a bakterií 

a chrání kvalitu potravin.

„Poté, kdy jsem ke krmení začala používat systém 

Vector, došlo k podstatnému snížení míry zbytků 

krmiva. „Krmný stůl čistím dvakrát za týden, ale 

téměř není, co bych odtamtud uklízela.“ 

Ola Kvarberg, Norsko

ZDRAVĚJŠÍ A ŠŤASTNĚJŠÍ KRÁVY. VÍTE PROČ?
1.  Zvýšené vyměšování slin a menší rychlost krmení 

(kg/min)

2.  Menší pokles pH v bachoru

3.  Efektivnější práce bachoru

4.  Méně čekání a potyček o místo u krmného stolu

5.  Více svobody pro krávy a více pohybu krav

Krávy mají nejvyšší produkci mléka, když jsou 

v optimální zdravotní kondici. K dosažení 

tohoto stavu je důležité dobré krmení. 

Systém Lely Vector podává skotu čerstvé 

krmivo v dobře zamíchaných, vyvážených 

porcích, a tak napomáhá udržovat nejlepší 

možný stav vašich krav. 
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   Učiňte svou  
strategii krmení 

     výdělečnou

„Od té doby, co jsme začali krmit se 

systémem Vector, se zvýšil příjem 

krmiva a zvýšila se produkce o 1,50 litru 

na krávu. Krávy jsou nyní dojeny 

3,2 x denně.“

Corne van den Berg, Nizozemsko

Zajištění efektivity produkce mléka a krmení při současném snížení provozních nákladů je 

klíčové k dosažení ziskovosti. Soustavné nabízení nejlepších krmných porcí je zásadní pro zdraví 

a vysokou úroveň produkce dojených krav a též pro snížení veterinárních nákladů. Vyšší příjem 

krmiva u všech krav, včetně mladých jalovic, má za následek lepší výkonnost stáda, zvláště u krav 

nižších hierarchických úrovní. 

Častější krmení
Dodáváním čerstvých přídělů krmiva na krmný stůl 

se několikrát denně zvyšuje aktivita našich krav. Krávy 

navštěvují krmný stůl častěji a vyžadují více návštěv 

v dojícím robotu. Při použití automatického dojení lze 

pracovní sílu ještě dále uspořit. 

Nízké provozní náklady
Provozní náklady systému Lely Vector jsou extrémně nízké 

a díky nim se dosahuje obrovských úspor v porovnání 

s náklady na provoz konvenčních systémů. Jedinečné 

stejnosměrné elektromotory systému Vector eliminují 

potřebu energeticky neúčinného přenosu elektrické energie.

Zvýšená účinnost krmení
Manažer chovu dojeného skotu musí vědět, kolik krmiva je 

rozděleno pro každou skupinu a jaké výkony které skupiny 

vykazují. Analýza účinnosti krmení začíná přesnými výkazy. 

U systému Lely Vector je toto možné pro různé druhy 

krmiv a pro zastoupení každé komponenty ve smíšených 

krmných dávkách.

Lely Vector
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DOSTUPNOST KRMIVA
Krmivo musí být k dispozici a být dosažitelné 24 hodin 

denně. Toho lze dosáhnout pravidelným přihrnovaním krmiva 

během dne. 
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Spotřebuje méně energie
Systém Lely Vector spotřebuje méně energie, protože 

se krmivo do krmného vozu nakládá v malých dávkách 

a různém pořadí, přičemž míchání v takovém případě 

vyžaduje jen minimální množství energie.

Ekonomický režim 
Míchací a krmící robot Lely Vector lze přepnout 

do energeticky ekonomického režimu, kdy je třeba 

míchat pouze malé množství krmiva. To zkracuje 

požadovaný čas míchání.

Žádný hluk či znečištění
Systém Lely Vector je poháněn elektřinou. Je bezhlučný, 

neruší žádným způsobem stádo ani lidi. Nevypouští 

žádné emise. Stádo si na systém velmi rychle zvykne. 

PODSTATNÉ ÚSPORY PALIVA
Spotřeba elektřiny a paliva byla 

sledována na dvou farmách 

v Nizozemsku po dobu dvou let – 

jeden rok před a druhý rok po instalaci 

systému Lely Vector. Údaje ukazují 

úspory dosahované díky využití 

zařízení Lely Vector. 

Čistý, tichý,  

energetický 
úsporný a bezpečný systém

 Snížená spotřeba paliva Zvýšená spotřeba elektřiny

Farma A 5 811 litrů/rok 8 030 kWh/rok

Farma B 3 728 litres/rok 7 760 kWh/rok

Při cenách platných pro období sledování uspořila farma A téměř 

6 500 EUR a farma B více než 3 500 EUR.

Lely Vector
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Maximální využití každého kW
Naše rozsáhlé zkušenosti s vývojem autonomních vozidel, 

jako je například přihrnovač krmiva Lely Juno, nám pomohly 

i při vývoji systému Lely Vector. Ověřenou a testovanou 

expertízu v oblasti převodů, baterií atd. bylo možné přenést 

také do vývoje systému Vector, aby se zajistilo, že i ten bude 

využívat každý kW elektrické energie. 

Bezpečnostní funkce
Značná pozornost při vývoji nového systému byla rovněž 

věnována bezpečnosti pro zvířata i lidi. Vyhovuje přísným 

mezinárodním normám. Bezpečnostní funkce jsou 

nedílnou součástí jeho konstrukce, a tak například 

přípravnu krmiva lze otevřít pouze tehdy, když je potřeba 

ji naskladnit. V závislosti na rozvržení každé farmy lze 

nainstalovat dodatečné bezpečnostní dveře nebo zábrany.

„Mým cílem je vybudovat energeticky 

soběstačnou farmu. Investicí do systému 

Lely Vector jsme se k tomuto cíli hodně přiblížili. 

Naše solární panely dodávají potřebnou energii, 

systém Vector spotřebuje 21 kWh/den.” 

Jan Borgman, Nizozemsko
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ČTYŘI PRAVIDLA DOBRÉHO MÍCHÁNÍ

Nakládejte dlouhé krmné 
komponenty před krátkými a suché 
komponenty před mokrými.

Vyvarujte se nedostatečného či 

nadměrného naložení.

Přizpůsobte dobu míchání stavu 

krmiva. 

Zvažte, kdy je správný čas k přidání 

krmných doplňků nebo vody.

Míchací a krmící robot
Míchací a krmící robot systému Lely Vector představuje 

automatické vozidlo napájené z baterií, které je schopno 

kravám automaticky poskytnout krmivo, které si před tím 

zamíchá.

Přípravna krmiva
Kuchyně neboli přípravna krmiva je prostor, ve které 

se krmivo skladuje, určuje, sbírá a vkládá do míchacího 

a krmícího robotu. V této kuchyni je nainstalována 

jeřábová konstrukce s drapákem krmiva, jenž se 

pohybuje nad kuchyní k správnému bloku krmiva. 

V závislosti na šířce a hloubce kuchyně v ní může být 

snadno uloženo krmivo na období tří dnů.

* Může se lišit podle konkrétní farmy a krmné dávky.

Specifikace

Rozměry míchacího a krmícího robotu
Délka 246 cm
Šířka 162 cm
Hmotnost 1 485 kg
Výška s otevřeným/zavřeným výsuvným panelem 278 cm/193 cm
Objem vozu 2 m3

Požadovaná min. šířka krmné uličky
Krmení po obou stranách 325 cm
Krmení na jedné straně (s návratem) 310 cm
Krmení na jedné straně (bez návratu) 260 cm
Chodba bez krmení 275 cm

Kapacita a požadavky
Max. kapacita jednoho robotu (počet zvířat)* 250 – 300
Max. kapacita dvou robotů (počet zvířat)*  500
Max. počet skupin 16
Povrch podlahy Plochý
Max. sklon 5 %

Silážní žlab

Přípravna krmiva

Stáj s dojnicemi

Stáj s jalovicemi a zasušenými krávami

Koncentráty a minerály

Míchací a krmící robot
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Strategie
Pro strategická rozhodnutí a dlouhodobé analýzy může 

systém Lely T4C vytvářet rozsáhlé, ale jasné sestavy, které 

Vám pomohou vyhodnocovat přesnost, účinnost a úroveň 

řízení krmení. To je zvlášť užitečné při projednávání 

a plánování strategie krmení s klíčovými členy personálu 

nebo poradci.

Každodenní využití 
Lely T4C v kombinaci s Lely Control umožňují přímé řízení 

každodenního krmení – vytvářet a nastavovat dávky, 

doplňovat přípravnu krmiva nebo upravovat trasu 

míchacího a krmícího robotu, a to vše přímo v této 

aplikaci. Klíčové výkonnostní ukazatele (KPI) poskytují 

přímé informace o příjmu sušiny, účinnosti krmení 

a množství krmení různých skupin ve Vašem stádě 

S využitím těchto informací je možné každým dnem 

upravovat Vaši strategii krmení.

Přípravna krmiva
Různé skupiny ve Vašem stádě vyžadují různé krmné 

dávky a druhy krmiva. Tyto druhy krmiva jsou uloženy 

v knihovně systému pro účely snadného naskladňování 

přípravny krmiva. Jediným dotykem můžete zvolit správný 

druh krmiva na správném místě. Lze také nastavit další 

informace, jako například procentuální podíl sušiny 

a cenu krmiva. 

Dokonalá směs
Aby bylo možné nabídnout Vašemu stádu nejlepší možnou 

krmnou dávku, je důležité správné míchání, které je však 

pro jednotlivé krmné dávky odlišné. Proto lze u každé 

dávky upravit pořadí nakládání, hloubku vnoření drapáku, 

dobu míchání a nastavení doplňkového protiostří. To Vám 

umožňuje nabízet krmivo v optimálních dávkách podle 

potřeb Vašeho stáda. Jednoduchým dotykovým ovládáním 

můžete v kterémkoli okamžiku zastavovat a spouštět 

míchací a krmící robot.

Účinnost krmení
Lely T4C poskytuje plnou kontrolu a nový pohled na 

zlepšování provozu Vaší farmy. Propojením informací 

o množství objemného krmiva dodaného systémem 

Lely Vector a informací o množství vyprodukovaného mléka 

Vám T4C bude pravidelně sdělovat, jak efektivně krmíte.

„Skutečně se nám líbí, jaké informace 

dostáváme z Vectora pomocí T4C.“ 

Corjan a Sandra Doornenbalovi, Kanada

Společnost Lely využila více než dvacetileté zkušenosti a vyvinula první kompletní systém řízení 

farmy na světě pro robotické dojení a krmení. Lely T4C (Time for Cows = čas na krávy), který 

propojuje všechna zařízení Lely a poskytuje farmáři ucelený informační systém. Systémy 

Lely Control a Lely T4C InHerd pro mobilní telefon nebo tablet poskytují informace o provozu 

zařízení, umožňují sledování stáda a jeho analýzy. Představuje jasné, snadno použitelné 

a užitečné informace, jež vám pomohou dělat rozhodnutí snadno a rychle.

Z kanceláře 
     ke stádu

Lely Vector
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Automatický systém dojení 
Lely Astronaut

Automatický systém krmení 
Lely Vector

LELY T4C – SNADNÉ MODERNÍ ŘÍZENÍ FARMY

Benchmark
Pomocí funkce porovnání programu 

Lely T4C můžete porovnávat informace 

související s řízením farmy s jinými 

farmami na celém světě.

Komunikační zařízení T4C
• Kancelářský počítač T4C

• Ovládací panel robota T4C 

 (model Manager)

• Telefon/PC s aplikací InHerd systému T4C

Analyzované informace
- Zdraví dojnic

- Produkce mléka

- Kvalita mléka

- Aktivita dojnice

Připojená     zařízení

Lely Vector
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Krmný box 
Lely Cosmix

Pastevní branka 
Lely Grazeway

Automatický systém 
krmení telat Lely Calm

Monitorování zdraví 
a reprodukce Lely Qwes
Unikátní senzor zajišťující identifikaci dojnice 
a sledování aktivity dojnice, který je připevněn 
na obojek a dokáže včas rozpoznat zdravotní 
problémy a říji. 

Informace ze systému Lely Astronaut

• Barva mléka (dle čtvrti)

• Indikace poměru tuk/bílkovina v mléce

• Indikace obsahu laktózy v mléce

• Vodivost mléka (dle čtvrti)

• Teplota mléka

•  Kategorie obsahu somatických buněk na 

dojnici

• Hmotnost dojnice

• Produkce mléka

• Příjem krmiva

• Nespotřebované množství krmiva

• Doba dojení/doba rozdojení

• (Max.) rychlost dojení

• Počet dojení

• Počet odmítnutí

Informace z obojků Lely Qwes

• Délka přežvykování dojnice v minutách

• Aktivita dojnice

Informace ze systému Lely Cosmix

• Příjem krmiva

• Nespotřebované množství krmiva

Informace pro systém Lely Vector

• Jednoduché zadávání dávek 

• Nastavení stroje

Informace ze systému Lely Vector

• Objemové krmivo zkrmené na skupinu

• Účinnost krmiva

Informace pro systém Lely Grazeway

• Na základě doby od posledního dojení 

bude dojnice nasměrována do určité 

oblasti

• Na základě potřeb zákazníka 

a uspořádání farmy bude dojnice 

nasměrována do určité oblasti

Informace z krmného systému Lely Calm

• Příjem mléka

• Hmotnost

Připojená     zařízení
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1. 2. 3.

7. 8. 9.
Instalace systému Základní školení a začátek používání Školení na řízení farmy s Vectorem

   Kroky 
k úspěšnému  
 automatickému krmení 

Jakmile se rozhodnete investovat do systému Lely Vector, náš tým odborníků Vám pomůže 

s každým aspektem instalace a uvedením tohoto systému do provozu na Vaší farmě.

Časová osa na této stránce ukazuje ideální sled událostí pro úspěšné uvedení zařízení do provozu.

Dohoda  o podrobnostech pořízení Poradenství ohledně uspořádání 
přípravny krmiva a programování tras 

na farmě

Poradenství ohledně krmení 
a řízení stáda

Lely Vector
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4. 5. 6.

10. 11. 12.

29

Školení na řízení farmy s Vectorem Kontrola spokojenosti zákazníků Soustavná podpora a poradenství Soustavné analýzy a poradenství

„Nebyli jsme schopni si představit, 

že by systém Lely Vector pracoval takto 

spolehlivě už od samotného začátku.“ 

Carsten Geßler, Německo

Poradenství ohledně krmení 
a řízení stáda

Diskuse o tom, jak sladit  stavební 
a bezpečnostní prvky

Příprava farmy a zařízení Dvojitá kontrola: bezpečnost, 
konstrukce a logistické plány
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Lely Vector

Dairy farming 
   is something we  
 live for

Chov dojeného 
      skotu je to, 
pro co žijeme

Jedinečný soubor zařízení
Kvalita a množství krmiva do značné míry určuje, jak 

zdravě a účinně bude možné produkovat mléko. 

Společnost Lely je jediným výrobcem, který nabízí 

kompletní sortiment strojů na sklizeň pícnin a rovněž 

zařízení pro dojení, krmení a vybavení stájí. 

Tyto zkušenosti nám pomohly při vývoji Lely Vectora.

Pocházíme z prostředí farmy, a tak víme, co to znamená vstávat brzy ráno. Víme, jaké to je trávit 

hodiny ve stáji, den co den, a pečovat o Vaše stádo. Víme, jak pracujete a proč. 

Více než servis
Odborníci společnosti Lely jsou plně připraveni zajistit, 

abyste z našich produktů a služeb získali optimální 

výhody. Vysoce kvalitní systém Lely Vector je dodáván 

se zárukou jednoho roku, přičemž naši servisní technici 

jsou Vám nepřetržitě k dispozici. Naše vášeň pro inovace 

jde za hranici technických vlastností našich produktů, aby 

pokrývala všechny praktické záležitosti i aspekty řízení 

Vaší farmy. Společnost Lely průběžně zajišťuje, aby si 

všichni její servisní technici udržovali aktuální znalosti 

nejnovějších technik, a využívá k tomu program školení 

organizovaný výukovým centrem Lely Academy. 

Lely Vector
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„Při spouštění systému krmení  

Lely Vector došlo k několika  

chybičkám a ty byly okamžitě  

vyřešeny pracovníky  

společnosti Lely.“ 

Steen Kildahl Hansen, Dánsko

Koncepce střediska Lely Center – 
angažovaní a vzdělaní
Společnost Lely Group vyvinula koncepci středisek 

Lely Center k zajištění dostupnosti profesionálních 

prodejních a servisních služeb produktů Lely v lokálních 

oblastech po celém světě. Dbáme na to, aby si všichni 

naši servisní technici udržovali aktuální znalosti 

nejnovějších technologií; každým rokem absolvují školení 

a zkoušky skutečných znalostí, jak je stanoveno pravidly 

naší Lely Academy. Samozřejmě jsou Vám k dispozici 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
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Nadšení pro zemědělství

Společnost Lely v oboru působí již velmi dlouho a díky tomu zná potřeby moderních chovatelů. Produkty 

vyvíjíme primárně s ohledem na zvířata. Naším cílem jsou prvotřídní dojnice, a proto chovatelům a dodavatelům 

dodáváme produkty od sklizně píce po krmení, ustájení, péči, dojení a zdroje energie. Dále se můžeme pochlubit 

odbornými znalostmi a zkušenostmi, na základě nichž můžeme pomoci chovatelům vytěžit z jejich vybavení co 

nejvíce. Naše hluboké znalosti kompletního chovatelského cyklu – od píce po sklenici mléka – jsou v zemědělství 

bezkonkurenční. 

Naším cílem je udržitelná, výnosná a radostná budoucnost zemědělství.

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 a Welger jsou registrované ochranné známky Lely Group. Práva na exklusivní používání 

patří společnostem Lely Group. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v této publikaci jsou poskytovány pouze pro informační účely 

a neznamenají nabídku ke koupi. Některé produkty nemusí být dostupné v jednotlivých zemích a dodávané produkty se mohou odlišovat od 

těch na ilustracích. Není dovoleno žádné části této publikace reprodukovat a/nebo tiskem kopírováním, mikrofi lmem nebo jakýmkoli jiným 

způsobem bez předchozího písemného souhlasu od Lely Holding S.à r.l. zveřejňovat. Všechny informace v této publikaci byly pečlivě sestaveny. 

Nelze však od Lely požadovat odpovědnost za možné škody, způsobené případnými chybami nebo opomenutími v této publikaci.

Lely fakticky pečuje o životní prostředí. Váš Lely dodavatel


