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Jordbruket möter sina största utmaningar någonsin: Att ge mat åt en snabbt 

växande global befolkning som uppskatta gå över nio miljarder år 2 050, att 

producera mat av högre kvalitet som möter alltmer skärpta regleringar, och att 

leverera detta till konkurrenskraftiga priser trots ökande kostnader. Dessutom 

måste allt detta uppnås på ett hållbart sätt. 

Som tur är karakteriseras jordbruket av hängivna och innovativa entreprenörer 

som är fullt medvetna om att de kommer att lämna sin verksamhet till 

kommande generationer. Lely är inte annorlunda. Vi utvecklar ständigt 

produkter och expertis i syfte att tillgodose nuvarande och framtida behov, så 

att du framgångsrikt kan möta alla nya utmaningar.

EVOLVE.
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Lelys 
sätt att bruka 
 en människa till två miljoner

Vi hjälper till att optimera effektiviteten på 

mjölkgården. Vi tror på en framtid i vilken 

det är möjligt att producera två miljoner 

liter mjölk om året genom bara en människa. 

Våra fortsatta investeringar i Forskning och 

Utveckling (F&U) fokuseras på att uppnå 

detta på ett djurvänligt sätt. Som svar på 

en växande efterfrågan från våra kunder 

på en lösning som optimerar utfodringen 

– det mest tidskrävande arbetsmomentet 

på dagens mjölkgårdar – har vi utvecklat 

ett nytt unikt sätt att utfordra kor med 

minsta möjliga arbetsinsats: det automatiska 

utfodringssystemet Lely Vector. 
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Minimera arbetsinsatsen 
En effektiv mjölkproduktion av hög kvalitet förutsätter jämn, vältajmad och optimal 

utfodring. Det unika automatiska utfodringssystemet Lely Vector levererar detta och 

mycket mer. Det möjliggör exakt men flexibel dygnetruntutfodring av färskt foder till 

korna med minimal arbetsinsats. Det gör att du kan uppnå optimala resultat 

samtidigt som du bibehåller maximal respekt för korna. Med utfodringssystemet 

Lely Vector kräver optimal utfodring endast tillsyn var tredje dag.

Utfodra utan att kompromissa
Dessutom har du med Lely Vector möjlighet att implementera precis den 

utfodringsstrategi du föredrar. Det är den perfekta lösningen för alla gårdar och det 

är en lösning som kan växa med din verksamhet. 

“När Lely Vector lanserades på “Glen 

South“ inleddes en ny era inom 

jordbruket för oss. Den är så lätt att 

använda och styrs från min smartphone.“

Frank Murphy, Irland

Lelys 
sätt att bruka 
 en människa till två miljoner
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  Ta dig an utmaningarna  

i en hållbar 
        mjölkproduktion
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“För oss ger Lely Vector mer än bara en 

arbetsbesparing. En sund våm, mjölk av 

hög kvalitet och en nöjd besättning – 

dessa är de verkliga belöningarna“.

Václav Dub, Tjeckien

Hållbarhet innebär att man säkerställer att dagens verksamhet inte begränsar framtida 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbarhet spelar en allt större roll i 

mjölkproduktionen. Djurens hälsa och välbefinnande och en effektiv och resursanvändning i 

samklang med naturen är avgörande aspekter. Konsumenterna kräver djurvänliga och miljömässigt 

sunda produktionsmetoder. Korna ska kunna leva hälsosamma och långa liv samtidigt som 

produktionen under deras livstid kan öka. Utmaningen för mjölkbranschen är att uppnå dessa krav 

på ett lönsamt sätt. Varsam utfodring utgör ett nyckelbidrag till att förbättra hållbarheten.

SEX FAKTORER FÖR 
PRECISIONSUTFODRING
I optimal foderstyrning kombineras många 

nyckelfaktorer för kost och annat. Gårdens 

resultat och produktivitet kan optimeras om dessa 

sex faktorer optimeras. 

Ge obegränsad tillgång till de 
grundläggande behoven
Lely anser att kor bör ha fri tillgång till mjölkning. 

För att ge kor möjlighet att besöka utfodrings- och 

mjölkningsstationer regelbundet är det avgörande att 

de får tillräckligt med vila och att belastning på deras 

fötter och ben avlägsnas. Så om vi begränsar en eller 

flera av deras grundläggande behov påverkar detta 

kons beteende och i förlängningen mjölkproduktionen. 

Lely ser obegränsad åtkomst till dessa stationer som en 

grundläggande faktor för hållbart jordbruk. 

Håll dina friska djur i en sund miljö
Näringen du ger dina kor påverkar inte bara deras 

mjölknings- och fodereffektivitet utan har också 

stor påverkan på allmän kohälsa, fortplantning och 

förebyggande av metabola störningar. Att utfodra rätt 

är absolut nödvändigt. Med hjälp av Lely Vector kan du 

förbättra foderstyrningen vilket ger längre livslängd, fler 

mjölkningsperioder och lägre veterinärkostnader. 

Använd resurserna ansvarsfullt
Hållbar utfodring innebär också att spillet, 

energianvändningen och annan resursanvändning 

minskar och att en lugnare och tystare stallmiljö skapas. 

Lely Vector bidrar till att alla dessa målsättningar uppnås.
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Lely Vector – 

   flexibelt 
färskt foder

“Vi mjölkar nu fyra kilo 

mjölk mer tack vare de  

förbättrade  

utfodringsmetoderna.“

M. Nicolas Roybin, Frankrike

Det automatiska utfodringssystemet 

Lely Vector lanserades 2012 och utgjorde ett 

revolutionerande nytt redskap för flexibel 

utfodring av färskt foder till kor. Det har 

blivit en enorm global framgång och har 

tagit dygnetruntutfodring med precision 

och minimal arbetsinsats till jordbrukets 

huvudfåra. Systemet har välkomnats av 

jordbrukare i hela världen.
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BORTOM MJÖLKPRODUKTION 
Fördelarna med Lely Vector sträcker sig bortom bara 

mjölkproduktion. Flexibel utfodring av färskt foder är 

värdefullt också vid köttdjursuppfödning. Multipla foder 

har stor påverkan på all boskaps tillväxt och utveckling. 

I denna sektor, där foder utgör en stor kostnad, är det 

mycket viktigt att använda alla foderkomponenter och 

stalltiden effektivt. Lely Vector gör detta möjligt på ett 

enkelt sätt.

9



BERÄKNAD PORTION
Lakterande kor har inte samma 

nutritionsbehov som sinlagda. Och de 

sinlagda kornas behov varierar beroende på 

vilken fas i perioden de är i. Idealet är att en 

specifik portion kan beräknas för varje grupp.

Flexibla utfodrings- 
    rutiner
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Snabb och lätt anpassning
Lely Vectors foderkök består av ett öppet utrymme i vilket alla sorters foder kan 

förvaras. Varje fodertyp kan förvaras på en egen yta inne i köket. Separering av 

fodertyper är lätt att uppnå och det är också enkelt att ändra fodertyper och 

omdefiniera deras platser. Detta ger stor flexibilitet och gör att den blandade 

portionen lätt kan anpassas till förändringar i koncentrat. Genom att fylla blandaren 

med gripklon eller med tornsilon ges möjligheten att blanda många olika sorters 

foder, också i små ransoner till mindre kogrupper.

Mer exakt utfodring
Ett brett sortiment av fodertyper kan matas in i systemet och fyllas på med gripklon. 

För att hitta rätt kvantitet kan storleken på fodertagen och gripklons höjd och 

stängning justeras så att högre precision i utfodringen uppnås. Efter sista skopan för 

en fodertyp uppskattar systemet vikten och justerar automatiskt gripklon. På så vis 

får korna i gruppen exakt det foder de behöver. Och du vet exakt vad de har fått.

Flexibilitet i gruppen 

Mjukvaran till Lely Vector kräver bara grundläggande information om portionen. 

Detta gör det lätt att anpassa sig till nya gruppsituationer. Du kan enkelt flytta en ko 

till en annan grupp, lägga kvigor till gruppen eller skapa en helt ny grupp. 

Perfekt i kombination med bete
Sammansättningen och kvantiteten i portionerna kan enkelt ändras. Automatisk 

utfodring är också idealt i kombination med bete. Under regniga eller varma 

perioder kan betande kor som söker skydd i stallet få tillgång till en extra portion 

foder inomhus.

Lely Vector erbjuder flexibilitet utan motstycke. Vilken typ av 

utfodringsstrategi som helst kan implementeras, oavsett om 

utfodring föredras flera gånger om dagen, i olika portioner eller 

olika för olika grupper av kor. En effektiv utfodringsstrategi 

kommer att öka produktionen och förbättra kohälsan.

“Med Vector kan du utfodra  

ett stort antal olika grupper  

med hög precision.“

Nicolaas Zeldenrijk, Kanada
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8
Vectors kök kräver påfyllning var tredje dag. Våra 

befintliga kunder redovisar en arbetsbesparing på 

över åtta timmar per vecka, jämfört med system 

med daglig utfodring och utputtning av multipla 

foder. Under ett år innebär detta en 

arbetsbesparing på 416 timmar.

Flexibilitet 
       i din dagliga rutin 

Frihet att planera arbetet och 
spara tid
I Lely Vectors foderkök kan foder för tre dagar lagras. 

Detta betyder att arbetet kan planeras i god tid i förväg. 

Och eftersom foder finns i köket för mer än ett veckoslut 

kan du få nya möjligheter för din fritid.

Oberoende av extern arbetskraft
Utfodring av kor är ett viktigt jobb. Du kan göra det 

själv eller hyra in extern arbetskraft. Men kan du lita 

på att andra alltid utfodrar korrekt? Med Lely Vector 

programmerar du in ditt eget utfodringssystem och anger 

portioner, rutt och inställningar för köket i förväg. Att 

fylla på köket är enkelt jobb som kan överlåtas på andra 

om så krävs.

Intelligent utfodring 
Lely Vector vet dygnet runt när och var färskt foder behövs 

och levererar det. Foderhöjdssensorn är en avancerad 

funktion som mäter den exakta mängden foder vid 

fodergrinden. Den avgör var och när färskt foder behövs 

utan tillsyn från bonde eller arbetsledare. Systemen kan 

också putta fram fodret mellan utfodringstillfällena och 

simultant mäta mängden foderrester.

“Innan var man alltid tvungen att fundera 

över när man skulle utfodra korna, nu tar 

Vector hand om utfodringen.“

Kari Paavola, Finland

Lely Vector sparar inte bara arbete, den minskar också stressen. Påfyllning i köket och regelbunden 

rengöring är allt som krävs. Systemet frigör tid att styra din gård på det sätt du vill.

SPARADE ARBETSTIMMAR 

PER VECKA
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Flexibilitet för alla  
        gårdar – nu och 

 i framtiden 

Fungerar i alla stall
Eftersom Lely Vector är ett självstyrande fordon behövs 

inget extra stöd i form av profiler, elledningar eller räls. 

Du kan börja direkt med automatisk utfodring. Systemet 

kräver förvisso en minsta bredd på fodergången, men 

idag är vanliga fodergångar för det mesta mycket 

bredare. Smalare gångar minskar byggkostnaderna 

märkbart, och frigör utrymme för fler kor. 

Flera stall – ett utfodringssystem
Med hjälp av induktiva sensorer kan Lely Vector navigera 

och utfodra i olika stall. Om ungdjur eller sinlagda kor är 

placerade på olika platser kan Vector lätt programmeras 

att leverera foder också till dessa grupper. Väderskyddet 

gör att den kan köra utomhus utan problem.

Möjlig att utöka 

Lely Vector fungerar som ett modulsystem och kan därför 

vid behov utökas. En blandnings- och utfodringsrobot 

kan utfodra upp till trehundra djur. För att utöka 

utfodringskapaciteten kan en andra robot läggas till. När 

en robot utfodrar kan den andra lastas. Detta utökar 

kapaciteten på ditt system.

Driftsäker i alla förhållanden
Lely Vector har testats och fungerat i många länder 

runtom i världen. För närvarande används systemet i mer 

än tjugo länder och är lämpat för ett stort antal olika 

klimat och miljöer. Systemet hantera alla sorters 

fodertyper och portioner. Gripklon kan hantera block, 

runda och fyrkantiga balar, och kan till och med hämta 

foder med stor precision ur en låda. Det är också möjligt 

att fylla Vector från en tornsilo. Lely Vector passar alla 

bönder i nästan alla förhållanden. 

Det finns många olika typer av ladugårdar, alla med sina egna fysiska fördelar och 

begränsningar. Detta brukade innebära en kompromiss vid investering av automatiskt 

utfodringssystem. Lely Vector erbjuder förstklassig fysisk flexibilitet, är lätt att installera och 

ställer inga höga driftskrav. Den fungerar med praktiskt taget alla gårdsutformningar och kan 

anpassas om utformningen förändras – också när dessa förändringar är omfattande. 

“En blandningsvagn och en traktor 

skulle kosta nästan samma som 

en Vector, men skulle inte ge oss 

samma oberoende.“ 

Lars och Simon Andersson, Sverige
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Färskt foder i välblandade, 

         balanserade 
     portioner

Perfekt och snabb blandning 
Lely Vector lastar de olika fodermaterialen i bästa möjliga 

ordning. På detta vis behöver portionen bara en lätt och 

kort blandning och partiklarna förblir i optimal storlek så 

att en sund aktivitet i våmmen bibehålls. I kombination 

med ökat torrsubstansintag ökar detta mjölkproduktionen.

Allt smakar bra
Alla kor föredrar att äta det godaste fodret först. Om 

portionen sorteras vid fodergrinden kan detta emellertid 

orsaka större fluktuationer i våmmens pH-värde och 

minska foderintaget vilket kan leda till hälsoproblem. 

Genom att färskt foder erbjuds flera gånger om dagen 

minskas benägenheten att sortera. Detta ger ett högre 

torrsubstansintag och minimalt spill. Smaken kan också 

bevaras genom att små portioner ges flera gånger om 

dagen, vilket förhindrar oxidering och uppvärmning som 

kan ske om portionerna är större och ges mer sällan.

Högre foderintag
En frisk ko konsumerar naturligt åtta till tolv måltider om 

dagen. Konstanta leveranser av välblandat färskt foder av 

Lely Vector uppmuntrar korna att konsumera mer och 

ger fler möjligheter för djur med lägre rang att äta. Detta 

har en positiv inverkan på mjölkproduktionen.

Säker förvaring i flera dagar
Lely Vector kan tillhandahålla färskt foder dygnet runt, 

året om. Om det ensilerats på rätt sätt anländer 

grovfodret till foderköket i perfekt skick. Fodret förblir 

färskt i flera dagar eftersom det förvaras i block. Detta 

förhindrar oxidering, hindrar tillväxt av mögel och 

bakterier och upprätthåller foderkvaliteten.

“Foderspillet minskade radikalt efter att jag 

började utfodra med Vector. Jag rengör 

foderbordet två gånger i veckan, men det 

finns nästan inget foder jag behöver ta bort.“ 

Ola Kvarberg, Norge

FRISKARE OCH GLADARE KOR. VET DU 
VARFÖR?

1.  Ökad salivering och lägre utfodringshastighet 

(kg/min)

2.  Mindre minskning av våmmens pH-värde

3.  Bättre våmeffektivitet

4.  Mindre väntan och mindre kamp om en plats vid 

fodergrinden

5.  Större frihet för korna och mer kotrafik

Korna producerar mest mjölk när de är helt 

friska. Bra utfodring är avgörande för att detta 

ska uppnås. Lely Vector serverar färskt foder i 

välblandade, balanserade portioner vilket 

hjälper dig att hålla dina kor i bästa form. 
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   Gör din  
utfodringsstrategi  

     lönsam

“Sedan vi började utfordra med 

Vector förbättrades foderintaget och 

mjölkproduktionen ökade med 1,50 liter 

per ko. Korna mjölkas nu 3,2 gånger 

per dag.“

Corne van den Berg, Nederländerna

Det är helt avgörande för lönsamheten att mjölknings- och fodereffektiviteten ökar samtidigt som 

driftskostnaderna minskar. Att konsekvent erbjuda den bästa portionen är avgörande för att få 

friska, högpresterande mjölkkor och minskade veterinärkostnader. Högre foderintag för alla kossor 

inklusive unga kvigor, ger bättre resultat för besättningen, speciellt för kor som är lägre i rang. 

Mer frekvent utfodring
Genom att erbjuda korna en färsk portion vid 

fodergrinden flera gånger om dagen kommer deras 

aktivitet att öka. Korna besöker utfodringsroboten 

oftare och kommer att vilja bli mjölkade fler gånger. 

Med en robotmjölkningslösning kan arbetsinsatsen 

minskas ytterligare. 

Låga driftskostnader
Driftskostnaderna för Lely Vector är extremt låga och ger 

enorma besparingar jämfört med kostnaderna i att driva 

konventionella system. Vectors unika direkta elmotorer gör 

att energislösande kraftöverföringar undviks.

Förbättrad fodereffektivitet
En förman på en mjölkgård måste veta hur mycket 

foder som ska distribueras till varje grupp och hur dessa 

grupper presterar. Fodereffektivitetsanalysen inleds med 

exakt rapportering. Med Lely Vector är detta möjligt för 

olika fodertyper och förhållandet mellan varje fodertyp i 

blandade portioner.

Lely Vector

18



FODERTILLGÄNGLIGHET
Fodret måste vara tillgängligt och åtkomligt dygnet runt. 

Detta kan uppnås genom att fodret puttas fram flera gånger 

om dagen. 
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Förbrukar mindre energi
Lely Vector använder mindre energi eftersom fodret släpps 

ner i blandningsenheten i små kvantiteter och i blandad 

ordning så att blandningen kräver minimalt med energi.

Miljöläge 
Lely Vectors blandnings- och utfodringsrobot kan sättas i 

ett energieffektivt miljöläge när bara små mängder foder 

behöver blandas. Detta minskar blandningstiden.

Inget oväsen eller nedsmutsning
Lely Vector systemet drivs av elektricitet. Det är ljudlöst 

och stör inte besättningen eller människor på något sätt. 

Det är också fritt från avgaser och nedsmutsning. 

Besättningen vänjer sig snabbt vid systemet. 

MÄRKBARA 
BRÄNSLEBESPARINGAR
El- och bränsleanvändningen mättes 

på två gårdar i Nederländerna under 

en tvåårsperiod – året innan och året 

efter installationen av Lely Vector. 

Siffrorna visar besparingarna som 

uppnåtts med hjälp av Lely Vector. 

   Ett rent, tyst 
energisparande  
      och säkert system

 Minskad bränsleåtgång Ökad elanvändning

Gård A 5 811 liter/år 8 030 kWh/år

Gård B 3 728 liter/år 7 760 kWh/år

Med energipriserna under den aktuella perioden sparade Gård A 

nästan 6 500 euro och Gård B mer än 3 500 euro.

Lely Vector
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   Ett rent, tyst 
energisparande  
      och säkert system

Maximal nytta av varje kilowatt
Vår stora erfarenhet i att utveckla självgående fordon, 

såsom foderputtaren Lely Juno, har hjälpt oss vid 

utvecklingen av Lely Vector. Testad och beprövad 

kunskap om växlar, batterier etc. kunde användas när 

Vector utvecklades, vilket säkerställer att maximal nytta 

dras ut ur varje kilowatt. 

Säkerhetsfunktioner
Stort fokus lades vid säkerheten för djur och människor 

när det nya systemet utvecklades. Det uppfyller stränga 

internationella standarder. Säkerhetsfunktionerna är 

integrerade i designen. Exempelvis kan foderköket bara 

öppnas när det behöver fyllas på. Beroende på individuell 

stallayout kan ytterligare säkerhetsdörrar och/eller 

säkerhetsgrindar installeras.

“Min målsättning är att skapa en gård 

självförsörjande på energi. Genom att 

investera i Lely Vector tog vi ett stort kliv mot 

det målet. Våra solpaneler ger oss energin 

som krävs. Vector förbrukar 21 kWh/dygn.“ 

Jan Borgman, Nederländerna
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FYRA REGLER FÖR BRA BLANDNING

Fyll på långa grödor före korta grödor, 

och torra grödor före våta grödor.

Undvik under- eller överpåfyllning.

Anpassa blandningstiden efter 

grödornas skick.

Välj rätt tid att tillsätta tillskott eller 

vatten.

Blandnings- och utfodringsrobot
Blandnings- och utfodringsroboten i Lely Vector systemet 

är ett slutet, batteridrivet fordon som automatiskt 

utfodrar en självblandad portion.

Foderkök
Foderköket är området där fodret förvaras, väljs ut, 

plockas upp och lastas in i roboten för blandning. I köket 

är en krankonstruktionen med fodergrip installerad som 

rör sig över köket till det rätta foderblocket. Tack vare 

kökets bredd och djup kan det utan problem lagra foder 

till tre dagar.

* Kan variera beroende på gård och portion.

Specifikationer

Dimensioner blandnings- och utfodringsrobot
Längd 246 cm
Bredd 162 cm
Vikt 1 485 kg
Höjd med skjutdörrar öppen/stängd 278 cm/193 cm
Blandarens volym 2 m3

Minsta bredd på fodergång
Utfodring på båda sidor 325 cm
Utfodring på en sida (med retur) 310 cm
Utfodring på en sida (utan retur) 260 cm
Korridor utan utfodring 275 cm

Kapacitet och krav
Maxkapacitet en robot (djur)* 250 – 300
Maxkapacitet två robotar (djur)*  500
Maximalt antal grupper 16
Golvyta Plan
Maximal lutning 5 %

Plansilo

Foderkök

Stall med mjölkkor

Stall med ungdjur och sinlagda kor

Koncentrat och mineraler

Blandnings- och utfodringsrobot
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Strategi
Skrivbordet på Lely T4C kan skapa utförliga men tydliga 

rapporter för att hjälpa dig fastställa foderstatus, 

effektivitet och styrning. Detta är speciellt användbart 

vid diskussion och planering av foderstrategier med 

nyckelpersonal eller rådgivare.

Dagligt bruk 
Lely T4C kombinerat med Lely Control möjliggör 

direktkontroll över foderstyrningen på daglig basis – skapa 

och ställ in portionerna, fyll på foderköket eller anpassa 

blandnings- och utfodringsrobotens rutt direkt med den 

här appen. Nyckeltal (KPI:er) ger direktinformation om 

torrsubstansintag, fodereffektivitet och de olika 

foderkvantiteterna för grupperna i din besättning. Med 

den här informationen kan din foderstrategi finjusteras 

från dag till dag.

Foderkök
Olika grupper i din besättning kräver olika portioner 

och fodertyper. Dessa fodertyper är lagrade i systemets 

bibliotek för att underlätta påfyllning av foderköket. Välj 

rätt fodertyp på rätt plats med ett enkelt knapptryck. 

Ytterligare information, såsom torrsubstanshalt och 

foderpriser kan anges. 

Den perfekta blandningen
För att servera din besättning den bästa portionen är 

blandningen av yttersta vikt, men skiljer sig mellan 

portionerna. Därför kan laddningssekvens, gripdjup, 

blandningstid och motknivsinställningar anges för 

varje portion. Detta gör att du kan utfodra med en 

optimal portion utifrån din besättnings behov. Med ett 

enkelt tryck kan du stoppa och starta blandnings- och 

utfodringsroboten när som helst.

Fodereffektivitet
Lely T4C ger dig total kontroll och nya kunskaper för att 

förbättra driften av din gård. Genom att kombinera 

mängden grovfoder som distribuerats av Lely Vector med 

mjölkavkastningen, meddelar T4C omedelbart vilken 

fodereffektivitet du uppnår.

“Vi gillar verkligen informationen som vi 

får från Vector i T4C.“

Corjan och Sandra Doornenbal, Kanada

Med mer än tjugo års erfarenhet har Lely utvecklat världens första dedikerade och kompletta 

jorsbruksdriftsystem för robotmjölkning och -utfodring: Lely T4C (Time for Cows) kopplar 

samman all utrustning från Lely och ger ett komplett informationssystem till jordbrukaren. 

Dessutom ger Lely Control och Lely T4C InHerd för mobiltelefoner eller surfplattor information 

om utrustningens inställningar, besättningsövervakning och analyser. Den presenterar tydlig, 

lättanvänd och användbar information som hjälper dig att snabbt och enkelt fatta beslut.

Från kontoret till 
  besättningen

Lely Vector

24



25



LELY T4C – EN MODERN GÅRDSHANTERING  
PÅ ETT ENKELT SÄTT

Lely Astronaut  
automatiska mjölkningssystem

Lely Vector  
automatiska fodersystem

   Ansluten      utrustning

Benchmark
Lely T4C Benchmark gör det möjligt att 

jämföra information om gårdshantering 

med kollegors gårdar i hela världen.

T4C kommunikationsenheter
• T4C kontorsdator

• T4C robotkontrollpanel 

 (Operator-modellen)

• T4C InHerd Telefon/surfplatta

Analyserad information
- Kohälsa

- Mjölkproduktion

- Mjölkkvalitet

- Koaktivitet

Lely Vector
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Lely Cosmix 
utfodrare

Lely Grazeway 
selekteringsbås

   Ansluten      utrustning

Lely Calm automatiserad 
kalvutfodrare

Lely Qwes hälso- och 
reproduktionsövervakning
Ett unikt halsmonterad koidentifieringssystem 

och en aktivitetssensor för bestämning av 

hälsoproblem och temperatur vid de tidigaste 

stadierna. 

Information från Lely Astronaut

• Mjölkfärg (per juverdel)

• Fett-/proteinindikation i mjölken

• Laktosindikation i mjölken

• Konduktivitet i mjölken (per juverdel)

• Mjölktemperatur

• Somatisk cellräkningskategori per ko

• Kovikt

• Mjölkproduktion

• Foderintag

• Restfoder

• Mjölkningstid/död mjölkningstid

• (Max.) mjölkningshastighet

• Antal mjölkningar

• Antal misslyckade mjölkningar

Information från Lely Qwes-halsbanden

• Minuter idisslande för kon

• Koaktivitet

Information från Lely Cosmix

• Foderintag

• Restfoder

Information till Lely Vector

• Enkel portionsinmatning

• Maskininställningar

Information från Lely Vector

• Utfodring av grovfoder per grupp

• Utfodringseffektivitet

Information från Lely Grazeway

•  Baserat på tiden sedan senaste mjölkning 

kommer kon att dirigeras till särskilda 

områden

•  Baserat på kundbehov och gårdens 

utformning kommer kon att dirigeras till 

särskilda områden

Information från Lely Calm feeder

• Mjölkintag

• Vikt
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1. 2. 3.

7. 8. 9.
Systeminstallation Grundläggande utbildning 

och uppstart
Utbildning gårdsstyrning  

med Vector

   Steg mot  
framgångsrik  
 automatisk utfordring 

När du har bestämt dig för att investera i en Lely Vector kan vårt expertteam hjälpa dig med allt 

gällande systeminstallation och drift på din gård.

Tidslinjen på den här sidan visar det idealiska händelseförloppet för en lyckad uppstart.

Avtal om köpdetaljer Råd om köksstorlek och rutt 
på gården

Råd om utfodring och kostyrning

Lely Vector
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4. 5. 6.

10. 11. 12.

29

Utbildning gårdsstyrning  
med Vector

Kundnöjdhetskontroll Fortlöpande support  
och rådgivning

Fortlöpande analys  
och rådgivning

“Vi kunde inte ha föreställt oss att 

Lely Vector skulle fungera så pålitligt 

från början.“ 

Carsten Geßler, Tyskland

Råd om utfodring och kostyrning Diskussion om hur  hur byggnads- 
och säkerhetsförberedelser ska 

läggas upp

Förberedelser på gården 
och utrustning

Dubbelkolla: planer för säkerhet,  
bygg och logistik
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Lely Vector

Dairy farming 
   is something we  
 live for

Vi lever 
   förm 
 jölkproduktion

Unikt sortiment av utrustning
Kvaliteten och kvantiteten på fodret avgör i stor 

utsträckning hur hälsosamt och effektivt mjölken kan 

produceras. Lely är den enda tillverkaren som erbjuder en 

komplett serie skördemaskiner såväl som mjölknings- 

utfodrings- och stallutrustning. Denna erfarenhet hjälpte 

oss när vi utvecklade Lely Vector.

Eftersom vi kommer från en gård vet vi hur det är att vakna tidigt varje morgon. Vi vet hur det 

är att tillbringa många timmar i ladugården dag ut och dag in för att se till att besättningen 

behandlas på bästa möjliga sätt. Vi förstår hur du arbetar och varför. 

Service bortom bultar och 
programvara
Lelys expertkonsulter är engagerade i att säkerställa att 

du får största möjliga nytta av våra produkter och 

tjänster. Medan den högkvalitativa Lely Vector kommer 

med ett års garanti är vår servicepersonal tillgänglig 

dygnet runt. Vår passion för innovation slutar inte vid de 

tekniska funktionerna hos våra produkter utan täcker alla 

praktiska och administrativa aspekter på din gård. Lely 

säkerställer att all servicepersonal får uppdateringar om 

den senaste tekniken genom utbildningar och prov som 

organiseras av Lely Academy. 

Lely Vector
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“Överraskande få fel har inträffat 

under uppstarten av Lely Vector, 

och de få fel som faktiskt uppstod 

hanterades omedelbart av  

Lely-personalen.“ 

Steen Kildahl Hansen, Danmark

Konceptet Lely Center – dedikerat 
och kunnigt
Lely-gruppen har utvecklat konceptet Lely Center för att 

säkra tillgängligheten av professionell försäljning och 

professionellt underhåll av Lelys produkter lokalt över 

hela världen. Vi ser till att all servicepersonal är 

uppdaterade på den nyaste tekniken – varje år utbildas 

och testas de på sin faktiska kunskap i enlighet med vår 

Lely Academy. De står självklart till ditt förfogande 

24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
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Brinner för lantbruket

Lely har en lång och djup historia av att förstå behovet hos moderna lantbrukare. Våra produkter utvecklas 

med kon som utgångspunkt. Vi strävar efter att låta henne frodas, och därför levererar vi produkter till 

lantbrukare och maskinstationer som omfattar allt från foderskörd till utfodring, inhysning, vård, mjölkning 

och energianskaffning. Dessutom vill vi skryta med specifika kunskaper och erfarenheter som underlättar för 

lantbrukare att få ut det bästa av sin utrustning. Som sådan är vår djupa kunskap om hela lantbrukscykeln – från 

gräs till glas – oöverträffad inom lantbruksbranschen. 

Vi är hängivna till att skapa en hållbar, lönsam och angenäm framtid i jordbruket.

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 och Welger är registrerade varumärken hos Lely Gruppen. Den exklusiva 

rätten att använda dessa namn tillhör företagen i Lely Gruppen. Alla rättigheter reserverade. Informationen som ges i denna publikation 

tillhandahålles endast i informationssyfte och utgör inte något försäljningserbjudande. Vissa produkter kanske inte fi nns tillgängliga i 

individuella länder, och de produkter som tillhandahålls kan skilja sig från de som illustreras. Ingen del av denna publikation får kopieras 

eller publiceras genom tryck, fotostatkopiering, mikrofi lm eller någon som helst annan process utan att skriftligt tillstånd först har getts av 

Lely Holding S.à r.l. Även om innehållet i denna publikation har satts samman med största möjliga omsorg, kan Lely inte hållas ansvarig för 

några som helst skador som må uppstå som en följd av felaktigheter eller uteblivanden i denna publikation.

Lely värnar om miljön. Din Lely-distributör


