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Landbruget står over for den største udfordring nogensinde: At skaffe mad 

til det hurtigt voksende befolkningstal på Jorden, som forventes at nå op på 

ni milliarder i 2.050. At producere fødevarer af en bedre kvalitet, der opfylder 

stadigt strengere lovkrav, og levere dem til konkurrencedygtige priser, trods 

stigende omkostninger. Samtidig skal alt dette opnås på en bæredygtig måde. 

Heldigvis er bedrifterne karakteriseret ved engagerede og dedikerede 

landmænd, der er bevidste om, at deres forretning skal overlades til de næste 

generationer. Lely følger samme tankegang. Vi udvikler løbende ekspertise 

og produkter, der er gearet til at opfylde aktuelle og fremtidige krav, 

så landmændene kan løse alle nye udfordringer med succes.

UDVIKLING.
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Lelys  
tilgang til landbrug   en mand, to millioner

Vi støtter optimal effektiv mælkeproduktion. 

Vi forudser en fremtid, hvor det er muligt 

at producere to millioner liter mælk 

årligt med en indsats fra kun én mand. 

Vores løbende investering i forskning 

og udvikling (R&D) fokuserer på at opnå 

dette på en dyrevenlig måde. Som svar på 

stigende efterspørgsel fra vores kunder 

efter en løsning til optimering af fodring 

– den mest tidskrævende aktivitet på 

mælkeproduktionsbedrifterne i dag – har vi 

udviklet en ny, unik måde til fodring af køer 

med den lavest mulige arbejdsindsats – 

Lely Vector, det automatiske fodringssystem. 
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Minimer arbejdsindsatsen 
Effektiv mælkeproduktion i høj kvalitet kræver regelmæssig og optimal fodring i tide. 

Det og meget mere klarer Lely Vector, det automatiske fodringssystem. Systemet 

muliggør fodring med friskt foder døgnet rundt med en minimal arbejdsindsats. 

Dermed får du optimale resultater og udviser den største respekt for dine køer. 

Med Lely Vector, det automatiske fodringssystem skal du kun være opmærksom på 

fodring af køerne én gang hver tredje dag.

Fodring uden kompromisser
Dertil kommer, at du med Vector-systemet er helt fleksibel med hensyn til den 

ønskede fodringsstrategi. Det er den perfekte løsning til alle bedrifter, da systemet 

også kan tilpasse sig udviklingen af din forretning. 

“Lanceringen af Lely Vector på “Glen 

South“-markedet er en ny epoke inden 

for landbrug. Det er meget nemt at bruge 

og kan styres fra min smartphone.”

Frank Murphy, Irland

Lelys  
tilgang til landbrug   en mand, to millioner

5



  Udnyt udfordringerne 

ved bæredygtig 
     mælkeproduktion
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“For os er Lely Vector-systemet mere end 

blot en arbejdsbesparelse. En sund aktivitet, 

mælk i høj kvalitet og en besætning, 

der trives, er vores store belønning”.

Václav Dub, Tjekkiet

Bæredygtighed indebærer, at moderne aktiviteter ikke svækker fremtidige generationers 

mulighed for at opfylde deres behov. Den spiller en stadig større rolle i mælkeproduktionen. 

Dyresundhed, velfærd og effektiv økobevidst brug af ressourcer er grundlæggende aspekter. 

Forbrugerne efterspørger dyre- og miljøvenlige produktionsmetoder. Køerne skal have et sundt 

og langt liv med en øget mælkeproduktion i koens levetid. Udfordringen for mælkeindustrien 

er at opfylde disse krav på en lønsom måde. Præcis fodring er et vigtigt bidrag til at forbedre 

bæredygtigheden.

SEKS FAKTORER VED 
PRÆCISIONSFODRING
Optimal foderstyring kombinerer mange vigtige 

fodermæssige og ikke-fodermæssige faktorer. 

Bedriftens resultater og produktivitet kan 

optimeres ved at forbedre disse seks faktorer. 

Ubegrænset adgang til 
grundlæggende behov
Lely mener, at køerne skal have fri adgang til fodring 

og malkning. For at køerne kan benytte fodrings- og 

malkningsfaciliteterne regelmæssigt, er det vigtigt, at de 

får tilstrækkelig hvile og lettet presset på klove og ben. 

En begrænsning af disse grundlæggende behov påvirker 

koens adfærd og efterfølgende mælkeproduktionen. 

Lely betragter ubegrænset adgang til faciliteter, der 

opfylder disse grundlæggende behov, som en vigtig del 

af bæredygtigt landbrug. 

Sunde dyr i et sundt miljø
Den ernæring, dyrene får, påvirker ikke kun deres mælke- 

og fodringseffektivitet, men har også stor indflydelse 

på køernes helbred, reproduktion og forhindring af 

stofskifteforstyrrelser. Rigtig fodring er af allerstørste 

betydning. Med Lely Vector-systemet kan foderstyringen 

blive forbedret og resultere i længere levetid, flere 

mælkeperioder og lavere dyrlægeomkostninger. 

Brug ressourcerne ansvarsfuldt
Bæredygtig fodring betyder også mindre affald, lavere 

energiforbrug af andre ressourcer og et mere rent og stille 

staldmiljø. Lely Vector bidrager til at opnå alt dette.
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Lely Vector – 

   fleksibel 
frisk fodring

“Nu malker vi fire kilo  

mælk mere, kun takket  

være den forbedrede  

fodringsform.”

M. Nicolas Roybin, Frankrig

Lely Vector, det automatiske fodringssystem 

blev lanceret i 2012, så vi kunne tilbyde 

et revolutionerende nyt værktøj til at kunne 

give køerne friskt foder på en fleksibel 

måde. Systemet blev en meget stor, 

verdensomspændende succes, og har tildelt 

friskt præcisionsfoder til køerne døgnets 

24 timer med en minimal arbejdsindsats for 

den almindelige landmand. Systemet 

er blevet særdeles godt modtaget hos 

landmænd over hele verden.
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LANGT MERE END MÆLKEPRODUKTION 
Fordelene ved Lely Vector-systemet er langt mere end 

mælkeproduktion. Også i kødkvægsdrift er fleksibel frisk 

fodring særdeles værdifuldt. Flere friske foderrationer 

har stor betydning for væksten og udviklingen i alle 

kvægbesætninger. På dette område, hvor foder udgør 

en betydelig del af omkostningerne, er det meget vigtigt 

at anvende alle foderbestanddele og tiden i stalden 

effektivt. Det er nemt med Lely Vector-systemet.
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BEREGNET PORTION
Lakterende køer har forskellige 

næringsmæssige behov i forhold til goldkøer. 

Og goldkøer har varierende behov, alt efter 

deres udviklingstrin. Ideelt burde man 

beregne en særlig ration til hver gruppe.

Fleksible fodrings- 
    rutiner
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Hurtig og nem tilpasning
Foderkøkkenet i Lely Vector-systemet er et åbent rum uden forhindringer, og det kan 

rumme alle typer foder. Hver fodertype har sin egen placering i foderkøkkenet. 

Adskillelse af fodertype og ændring af dets placering er meget let. Det giver en stor 

fleksibilitet, fordi det gør det let at justere en blandet ration til grovfoder. Fyldning 

af mixeren med påfyldningskranen eller tårnsiloen giver mulighed for at blande 

mange forskellige fodertyper, selv i små rationer eller til mindre grupper af køer.

Mere præcis fodring
Med påfyldningskranen kan du påfylde flere forskellige fodertyper. For at få den 

rigtige mængde kan du indstille portionsstørrelsen, højden og lukkemekanismen 

på påfyldningskranen, så du kan fodre mere præcist. Ved sidste påfyldning pr. 

fodertype estimerer systemet vægt og korrigerer automatisk påfyldningskranen. 

Således får køerne præcis det foder, de har behov for. Og du ved præcis, hvad 

køerne er blevet fodret med.

Fleksibilitet i grupper 

Softwaren i Lely Vector-systemet er indrettet således, at det kun er nødvendigt med 

de basale oplysninger om rationen. Det gør tilpasning til nye gruppesituationer 

enkel. Du kan nemt flytte køer til en anden gruppe, tilføje kvier, der skal kælve til 

gruppen eller etablere en helt ny gruppe. 

Ideel i kombination med græsning
Sammensætningen og mængden af rationer er nem at ændre. Automatisk fodring 

er også ideel i kombination med græsning. På regnvejrsdage eller på meget varme 

og solrige dage går køerne indenfor, hvor de kan få tilbudt en ekstra portion.

Lely Vector-systemet giver uovertruffen fleksibilitet. Du kan 

gennemføre din fodringsstrategi, hvad enten du ønsker at fodre 

dine køer flere gange om dagen, fodre med forskellige rationer 

og til forskellige grupper. En effektiv fodringsstrategi giver bedre 

sundhed hos køerne og højere produktion.

“Med Vector-systemet kan du  

fodre mange forskellige grupper  

med stor præcision.”

Nicolaas Zeldenrijk, Canada
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8
Foderkøkkenet i Vector-systemet skal kun fyldes 

op hver tredje dag. Vores nuværende kunder 

rapporterer om en besparelse på over 

otte arbejdstimer om ugen, sammenlignet med 

fodring én gang om dagen og foderskubning flere 

gange. Det svarer til 416 timer årligt.

Fleksibilitet  
      i din daglige rutine 

Frihed til at planlægge dit arbejde 
og dit sociale liv
Foderkøkkenet til Lely Vector-systemet kan rumme foder 

til tre dage forud. Det betyder, at du kan tilrettelægge 

arbejdet forud. Og da der er foder nok i køkkenet til mere 

end en weekend, får du muligheder, du ikke havde før.

Ekstern arbejdskraft er ikke 
nødvendig
Fodring af køer er et seriøst arbejde. Du kan gøre det 

selv eller ansætte ekstern arbejdskraft til at gøre det. 

Men kan du stole på, at andre kan fodre korrekt? 

Med Lely Vector-systemet kan du indstille dit helt eget 

fodringsprogram og indtaste ruterne og foderrationerne, 

samt indrette dit foderkøkken. Opfyldning af køkkenet er 

let. Det kan du roligt overlade til andre.

Intelligent fodring 
Lely Vector-systemet sørger for friskt foder hele døgnet, 

og det tildeles køerne når nødvendigt. Foderhøjdesensoren 

er en avanceret funktion, der måler den nøjagtige mængde 

foder ved foderbordet. Den bestemmer, hvor og hvornår 

det friske foder er påkrævet uden hjælp fra landmanden 

eller fodermesteren. Systemet kan også skubbe foderet 

mellem fodringstidspunkterne, og mens det skubber 

foderet, måler det mængden af foderlevninger.

“Før skulle man altid tænke over, hvornår 

køerne skulle fordres, men nu tager 

Lely Vector-systemet sig af fodringen.”

Kari Paavola, Finland

Lely Vector-systemet sparer ikke kun arbejde, det reducerer også stress. Det eneste, der skal gøres, 

er, at sørge for at fylde køkkenet op og gøre det rent en gang imellem. Lely Vector-systemet giver 

dig frihed til at drive din bedrift som du selv gerne vil.

SPAREDE ARBEJDSTIMER 

PR. UGE
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Fleksibilitet for alle  
    bedrifter – nu og  

  i fremtiden 

Fungerer i alle stalde
Det er et autonomt køretøj, og derfor behøver 

fodringsrobotten ingen ekstra støtte eller profiler, heller 

ikke el-ledninger og skinner. Du kan gå i gang med 

automatisk fodring med det samme. Robotten kræver 

en minimumsbredde på fodergangen, men i dag er de 

normale fodergange ofte bredere. En smallere fodergang 

giver en betydelig besparelse i byggeudgifterne 

og skaber mere plads til flere køer. 

Flere stalde – ét fodringssystem
Ved hjælp af sin afstandssensor kan blandings- og 

fodringsrobotten navigere og fodre i forskellige stalde. 

Hvis ungkreaturerne eller goldkøerne befinder sig i en 

separat stald, er det let at programmere robotten til også 

at fodre disse grupper. Robotten kan køre udenfor uden 

problemer.

Klar til udvidelser 

Lely Vectors modulsystem kan let udvides, hvis der er behov 

for det. En blandings- og fodringsrobot kan fodre op til 

trehundrede dyr. For at forøge fodringskapaciteten kan der 

tilføjes en ekstra robot. Mens den ene unit fodrer, er den 

anden ved at blive fyldt op. På den måde får du endnu 

mere ud af dit system. 

Fungerer under alle forhold
Lely Vector-systemet er testet og godkendt i mange 

forskellige lande. Systemet anvendes i mere end tyve 

lande og er tilpasset mange forskellige klimabetingelser 

og miljøer. Systemet håndterer alle fodertyper og 

-rationer. Påfyldningskranen kan håndtere blokke, 

runde og firkantede baller og griber med stor præcision. 

Det er også muligt at fylde Lely Vector-systemet med en 

tårnsilo. Vector-systemet er velegnet til alle landmænd 

og til næsten alle forhold. 

Der er mange forskellige typer stalde, alle med deres egne fordele og begrænsninger. Derfor har 

det ofte været et spørgsmål om et kompromis med en investering i et automatisk fodringsanlæg. 

Med Lely Vector-systemet får du fremragende, fysisk fleksibilitet, det er let at installere, og kræver 

minimale forudsætninger for betjeningen. Det fungerer i næsten alle staldindretninger og kan 

tilpasses, hvis indretningen ændrer sig – også selvom disse ændringer er betydelige. 

“En mixervogn og en traktor 

koster næsten det samme som  

Vector-systemet, men giver os ikke 

samme uafhængighed.” 

Lars og Simon Andersson, Sverige
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Friskt foder i velblandede, 

afbalancerede 
portioner

Fremragende blanding på kort tid 
Lely Vector-systemet påfylder foderet på bedst mulige 

måde. Derfor skal rationen kun blandes lidt og i kort tid, 

og partikelstørrelsen forbliver i den korrekte længde, 

hvilket styrker sundhedstilstanden i vommen. Dette, 

i kombination med forøget indtagelse af tørstof, 

resulterer i en øget mælkeproduktion.

Det hele smager godt
Af natur vil alle køer æde det mest velsmagende foder 

først. Men udvælgelse af foder ved foderbordet skaber 

store udsving i surheden (pH) i vommen, og medfører 

derfor en nedsættelse i foderindtagelsen, der kan 

medføre sundhedsproblemer. Ved at give friskt foder 

flere gange om dagen bliver udvælgelse af foder 

reduceret til et minimum. Det giver større indtagelse 

af tørstof og minimale foderlevninger. Smagen kan også 

bevares, hvis du fodrer i små portioner flere gange om 

dagen for at undgå påvirkningen af ilt og varme, der 

opstår ved større, mindre hyppige fodringer.

Højere foderindtag
Generelt indtager en sund ko otte-tolv måltider dagligt. 

Konstant tilførsel af velblandet, friskt foder fra 

Lely Vector-systemet motiverer koen til at indtage mere 

og giver flere muligheder for, at de lavtrangerende dyr 

spiser mere. Det påvirker mælkeproduktionen positivt.

Sikker oplagring i flere dage
Lely Vector-systemet kan tilføre friskt foder 24 timer 

i døgnet, 365 dage om året. Godt ensileret græs tilføres 

køkkenet i optimal tilstand. Foderet holder sig friskt 

i flere dage, da det opbevares i blokke. Det forhindrer 

iltning, skimmel- og bakteriedannelse og sikrer 

foderkvaliteten.

“Foderspildet blev betydeligt reduceret, efter jeg 

begyndte at fodre med Lely Vector-systemet. 

Jeg rengør foderbordet to gange om ugen, 

men der er næsten intet foder, der skal fjernes.” 

Ola Kvarberg, Norge

SUNDERE OG MERE TILFREDSE KØER. VED 
DU HVORFOR?

1.  Øget spytsekretion og lavere fodringsfrekvens 

(kg/min)

2.  Mindre fald i surheden (pH) i vommen

3.  Bedre effektivitet i vommen

4.  Mindre ventetid og trængsel for en plads ved 

foderhegnet

5.  Mere frihed for køerne og større ko-trafik

Køerne giver den mest optimale 

mælkeproduktion, når sundhedstilstanden er 

i top. God fodring er vigtig for at opnå det. 

Lely Vector-systemet tilfører friskt foder i 

velblandede, afbalancerede portioner, 

så køerne holder sig i den bedst mulige form. 
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   Gør din 
foderstrategi  

     rentabel

“Siden vi begyndte at fodre med 

Lely Vector-systemet, er foderindtagelsen 

steget og produktionen er øget med 

op til 1,50 liter pr. ko. Nu bliver køerne 

malket 3,2 gange om dagen.”

Corne van den Berg, Holland

Det er afgørende, at din mælke-/fodringseffektivitet bliver forbedret, hvormed du reducerer 

driftsomkostningerne. Det er vigtigt at give den bedst mulige ration til sunde og højtydende 

malkekøer og dermed mindske udgifterne til dyrlæge. Større foderindtagelse for alle køer, 

herunder kvierne, giver bedre ydeevne i besætningen, navnlig hos de lavtrangerende køer. 

Hyppigere fodring
Køernes aktivitet øges, når de bliver fodret med en frisk 

ration flere gange om dagen. Køerne besøger foderbordet 

hyppigere og kræver flere malkninger. Med robotmalkning 

kan arbejdsbyrden yderligere reduceres. 

Lave driftsomkostninger
De løbende udgifter til Lely Vector-systemet er ekstremt 

lave, og der kan forventes store besparelser, hvis man 

sammenligner med udgifterne ved konventionelle 

systemer. Det unikke koncept med direkte elektromotorer 

på Lely Vector-systemet overflødiggør behovet for energi-

ineffektive el-anlæg.

Forbedret fodereffektivitet
Som leder af bedriften er det vigtigt at vide, hvor meget 

foder, der bliver tildelt hver gruppe, samt hvordan disse 

grupper klarer sig. Analyse af fodringseffektiviteten 

begynder med en præcis indrapportering. Med 

Lely Vector-systemet er dette muligt for de forskellige 

fodertyper og for forholdet af hver fodertype 

i blandingsrationerne.

Lely Vector
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TILGÆNGELIGHED AF FODER
Foder skal være tilgængeligt 24 timer i døgnet. Det kan ske 

ved at skubbe foderet flere gange om dagen. 
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Et energibesparende system
Da foderet indføres i blandingsenheden i små mængder 

og i forskellig rækkefølge, bliver blandingen mindre 

energikrævende.

Eco-mode 
Når der kun skal blandes små mængder af foder, kan 

Lely blandings- og fodringsrobotten indstilles til den 

energieffektive eco-mode, hvilket reducerer 

energiforbruget ved blanding.

Ingen støj og forurening
Lely Vector-systemet drives ved elektricitet. Det er lydløst 

og forstyrrer hverken besætningen eller mennesker 

på nogen måde. Det er også udledningsfrit og forurener 

ikke. Besætningen vænner sig meget hurtigt til systemet. 

BETYDELIGE 
BRÆNDSTOFBESPARELSER
El- og brændstofforbruget blev 

overvåget på to bedrifter i Holland 

gennem 2 år - et år op til og 1 år efter 

installationen af Lely Vector-systemet. 

Tallene viser besparelserne ved brug af 

Vector-systemet. 

   Et rent, lydsvagt, 
energibesparende 
      og sikkert system

 Faldende brændstofforbrug Øget elforbrug

Bedrift A 5.811 liter/år 8.030 kWh/år

Bedrift B 3.728 liter/år 7.760 kWh/år

Med udgangspunkt i priser i den periode hvor bedrifterne blev overvåget, 

sparede Bedrift A knap € 6.500 og Bedrift B mere end € 3.500.

Lely Vector
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   Et rent, lydsvagt, 
energibesparende 
      og sikkert system

Maksimal udnyttelse af hver kW
Vores store erfaring med autonome køretøjer, som 

Lely Juno-foderskubberen, har hjulpet os med 

udviklingen af Lely Vector-systemet. Navnlig vores viden 

om gear, batterier osv. var nyttig for os i udviklingen 

af Lely Vector-systemet for at opnå fuld udnyttelse 

af hver kW. 

Sikkerhedsforanstaltninger
I udviklingsarbejdet med Lely Vector-systemet er der udvist 

størst muligt hensyn til sikkerheden for dyr og mennesker. 

Det samlede system overholder alle påbudte, 

internationale standarder. Sikkerhedsforanstaltningerne er 

indbygget i designet, f.eks. vil selve foderkøkkenet kun 

blive åbnet, når det skal fyldes op. Alt efter den 

individuelle indretning af bedriften, kan yderligere 

sikkerhedsdøre og/eller sikkerhedshegn blive installeret.

“Mit mål er at opbygge en bedrift med selvforsynende 

energi. Med investeringen i Lely Vector-systemet 

er vi kommet et stort skridt videre med det mål. 

Vores solcelleanlæg leverer den nødvendige energi, 

Lely Vector-systemet forbruger 21 kW/dag.” 

Jan Bergman, Holland
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FIRE REGLER FOR GOD BLANDING

Tilfør lange afgrøder før korte afgrøder, 

og tørre afgrøder før våde afgrøder.

Undgå under- eller overlæsning.

Tilpas blandingstiden til 

afgrødeforholdene.

Overvej det korrekte tidspunkt for 

tilførsel af tilskudsfoder eller vand.

Blandings- og fodringsrobot
Lely Vector systemet er et selvstændigt batteridrevet 

køretøj, der er i stand til at fodre automatisk med 

en selvblandet ration.

Foderkøkken
Foderkøkkenet er det område, hvor foderet opbevares, 

udvælges, opsamles og påfyldes robotten for at blive 

blandet. I køkkenet er der installeret en påfyldningskran, 

der bevæger sig oven over køkkenet til den rigtige blok 

med foder. Afhængig af bredden og dybden på køkkenet 

kan der let opbevares foder til tre dage.

* Kan variere fra bedrift til bedrift og fra ration til ration.

Specifikationer

Dimensioner for blandings- og fodringsrobotten
Længde 246 cm
Bredde 162 cm
Vægt 1.485 kg
Højde med skydedør åben/lukket 278 cm/193 cm
Blandingsvolumen 2 m3

Påkrævet min. bredde af fodergang
Fodring til begge sider 325 cm
Fodring til én side (med retur) 310 cm
Fodring til én side (uden retur) 260 cm
Korridor uden fodring 275 cm

Kapacitet og krav
Maks. kapacitet for en robot (dyr)* 250 – 300
Maks. kapacitet for to robotter (dyr)*  500
Maks. antal grupper 16
Gulvoverflade Plan
Maks. hældning 5 %

Ensilagestak

Foderkøkken

Stald med malkekøer

Stald med ungkvæg og goldkøer

Kraftfoder og mineraler

Blandings- og fodringsrobot
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Strategi
For strategiske indstillinger og langsigtet analyse kan 

Lely T4C´s desktop skabe omfattende, men overskuelige 

rapporter, der hjælper dig med at vurdere foderpræcision, 

effektivitet og styring. Det er særligt nyttigt, når 

du diskuterer og planlægger fodringsstrategi med 

medarbejdere eller rådgivere.

Daglig brug 
Lely T4C, i kombination med Lely Control, giver direkte 

kontrol med foderstyringen hver dag – sammensæt 

og indstil rationer, fyld foderkøkkenet eller justér blandings- 

og fodringsrobottens rute direkte med denne applikation. 

Key Performance Indicators (KPI´er) giver direkte information 

om indtagelsen af tørstoffer, fodringseffektivitet 

og forskellige fodermængder til de forskellige grupper 

i besætningen. Med denne information kan din 

fodringsstrategi strømlines fra dag til dag.

Foderkøkken
Forskellige grupper i din besætning kræver forskellige 

rationer og fodertyper. Fodertyperne gemmes 

i systembiblioteket for nem fyldning af foderkøkkenet. 

Vælg den korrekte fodertype med én indtastning. 

Der kan indstilles yderligere information, som f.eks. 

tørfoderprocent og foderpris. 

Den perfekte blanding
Blanding er vigtigt for at sikre den bedste ration til din 

besætning, men blandingen varierer fra ration til ration. 

Derfor kan påfyldningssekvensen, dybden på grabberen 

og justering af kniven indstilles for hver ration. Det 

muliggør fodring af den optimale ration, tilpasset 

besætningens behov. Blandings- og fodringsrobotten kan 

stoppes og startes efter ønske med en simpel indtastning.

Fodereffektivitet
Lely T4C giver fuld styring og ny indsigt i forbedring 

af gårdens drift. Ved at kombinere mængden af halm, 

fordelt af Lely Vector-systemet med det producerede 

mælkeudbytte, informerer T4C løbende, hvilken 

fodereffektivitet du opnår

“Vi er meget glade for den information, 

vi får fra Lely Vector via T4C.” 

Corjan og Sandra Doornenbal, Canada

Med vores mere en tyve års erfaring har vi udviklet verdens første dedikerede og komplette 

driftsledelsesessystem til robotmalkning og -fodring: Lely T4C (Time for Cows), der forbinder alt 

udstyr fra Lely og giver et komplet informationssystem til landmændene. Lely Control 

og Lely T4C InHerd-værktøjerne gør driftsledelsesoplysninger, overvågning af besætningen 

og analyser tilgængelige på mobiltelefon og tablet. Systemet giver klar, brugervenlig og nyttig 

information, og gør det lettere for dig at tage hurtige beslutninger.

Fra kontoret 
 til besætningen

Lely Vector
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LELY T4C – MODERNE LANDBRUGSLEDELSE  
PÅ DEN NEMME MÅDE

Lely Astronaut  
automatisk malkesystem

Lely Vector automatisk 
fodringssystem 

Forbundet     udstyr

Benchmark
Med Lely T4C-Benchmark er det muligt 

at sammenligne oplyninger om bedriftsledelse 

med bedriftkolleger fra hele verden.

T4C kommunikationsenheder
• T4C kontor-pc

• T4C robotkontrolpanel 

 (Manager-model)

• T4C InHerd telefon/tablet

Analyserede oplysninger
- Koens sundhed

- Mælkeproduktion

- Mælkekvalitet

- Koens aktivitet

Lely Vector
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Lely Cosmix 
fodertrug

Lely Grazeway 
selektionsboks

Forbundet     udstyr

Lely Calm 
drikkeautomat

Lely Qwes sundheds- og 
reproduktionsovervågning
Et unikt halsbånd til ko-identifikation med 

aktivitetssensor, der kortlægger sundheds-

problemer og koens tidligste brunststadie. 

Oplysninger fra Lelys Astronaut

•  Mælkens farve (pr. kirtel)

•  Mælkens fedt-/proteinindikation

•  Mælkens laktoseindikation

•  Mælkens konduktivitet (pr. kirtel)

•  Mælkens temperatur

•  Mælkens somatiske celletalskategori pr. ko.

•  Koens vægt

•  Mælkeproduktion

•  Foderindtagelse

•  Restfoder

•  Malketid/døde malketider

•  (Maks.) mælkehastighed

•  Antal malkninger

•  Antal afvisninger

Oplysninger fra Lely Qwes

•  Antal minutter koen tygger drøv

•  Koens aktivitet

Oplysninger fra Lely Cosmix

•  Foderindtagelse

•  Restfoder

Information til Lely Vector-systemet

• Nem angivelse af ration 

• Maskinindstilllinger

Oplysninger fra Lely Vector

•  Grovfoder pr. gruppe

•  Fodereffektivtet

Oplysninger fra Lely Grazeway

•   På baggrund af tiden siden sidste 

malkning, bliver koen ført til det 

specifikke område

•   På baggrund af kundebehov og gårdens 

opsætning, bliver koen ført direkte til det 

specikke område

Oplysninger fra Lely Calm

•  Mælkindtagelse

•  Vægt
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1. 2. 3.

7. 8. 9.
Installation af systemet Grundlæggende oplæring  

og opstart i brugen
Oplæring i  

Lely Vector-bedriftsledelse

   Trin til  
succesrig  
 automatisk fodring 

Når du har besluttet at investere i Lely Vector-systemet, kan vores specialister hjælpe dig med 

alle aspekter ved at få systemet installeret og igangsat på din bedrift.

Tidslinjen på denne side viser det ideelle arbejdsflow for en succesrig opstart.

Aftale  om købsdetaljer Rådgivning om indstillinger af  
køkken og ruteføring på bedriften

Råd om fodring og kontrol 
med køerne

Lely Vector
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4. 5. 6.

10. 11. 12.

29

Oplæring i  
Lely Vector-bedriftsledelse

Check af kundetilfredshed Løbende support og rådgivning Løbende analyse og rådgivning

“Vi havde ikke drømt om,  

at Lely Vector-systemet arbejdede  

så pålideligt lige fra starten.” 

Carsten Geßler, Tyskland

Råd om fodring og kontrol 
med køerne

Drøftelse om, hvordan  konstruktions- 
og sikkerhedsforberedelserne justeres

Forberedelse af bedriften  
og udstyret

Dobbeltcheck: sikkerheds-, 
konstruktions- og logistikplaner
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Lely Vector

Dairy farming 
   is something we  
 live for

Mælkeproduktion 
      er det, vi 
lever for

Lelys unikke produktudvalg
Kvaliteten og kvantiteten af foderet bestemmer i høj 

grad, hvor sund og effektivt mælk kan produceres. 

Lely er den eneste producent, der tilbyder et komplet 

udvalg af høstmaskiner samt malke-, fodrings- og 

staldudstyr. Denne erfaring har hjulpet os 

i udviklingsarbejdet med Lely Vector-systemet.

Vi ved, hvordan det er at stå tidligt op om morgenen, og vi ved, hvordan det er at tilbringe 

timevis i stalden, dag ind og dag ud, for at sørge for den optimale behandling af besætningen. 

Vi forstår, hvordan du arbejder og hvorfor. 

Vores service dækker mere end 
skruer og software
Lelys specialister er engageret i, at du får de optimale 

fordele af vores produkter og serviceydelser. Vores 

førsteklasses produkter har en garanti på et år, og vores 

serviceteknikere er tilgængelige 24 timer i døgnet. Vores 

passion for innovation rækker langt ud over de tekniske 

funktioner i vores produkter, og inkluderer også alle 

praktiske og styringsmæssige aspekter på bedriften. 

Lely garanterer, at alle serviceteknikere er bekendt med 

den nyeste teknologi gennem oplæring og tests, 

arrangeret af Lely Academy. 

Lely Vector
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“Der har været forbavsende få 

fejl under opstarten af fodring 

med Lely Vector-systemet, og de 

få fejl, der opstod, blev straks løst 

af medarbejdere fra Lely.” 

Steen Kildahl Hansen, Danmark

Lely Center-konceptet – dedikeret 
og veludannet
Lely-koncernen har udviklet Lely Center-konceptet for 

at sikre, at professionelt salg og service er tilgængelig for 

Lely-produkter i lokalområder over hele verden. Vi sikrer, 

at alle vores serviceteknikere er bekendt med de nyeste 

teknologier. De bliver oplært og testet hvert år i deres 

viden på vores Lely Academy. De står selvfølgelig til 

rådighed 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.
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Engageret i landbrugsdrift

Lely har en lang og dybtgående historie, der rummer forståelse for moderne landmænds behov. Vores 

produkter er udviklet med koen som udgangspunkt. Vi bestræber os på, at koen kan få lov til at udfolde sig, 

og i den sammenhæng leverer vi produkter til landmænd og maskinstationer. Vores produkter spænder lige fra 

høstmaskiner til foderafgrøder, fodring, pleje, malkning og energiproduktion. Hertil kommer, at vi med stolthed 

kan hævde at ligge inde med specialviden og erfaring i at hjælpe landmændene til at få det bedst mulige ud 

af deres udstyr. I den sammenhæng er vores dybtgående viden om hele landbrugets cyklus – fra græs til glas – 

uovertruffet inden for landbrugssektoren. 

Vi bestræber os på en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid i landbruget.

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 registrerede varemærker i Lely Gruppen. Retten til at bruge 

disse navne tilhører alene virksomhederne i Lely Gruppen. Alle rettigheder er forbeholdt. Oplysningerne, der gives i denne publikation, 

er givet udelukkende for oplysningernes egen skyld og er ikke ment som salgstilbud. Visse produkter vil muligvis ikke være i handelen i 

forskellige lande, og de produkter, der kan leveres, kan eventuelt afvige fra de illustrerede. Intet fra denne publikation må reproduceres 

eller udgives på tryk, som fotokopi, mikrofilm eller på nogen anden måde uden forud indhentet skriftlig tilladelse fra Lely Holding S.à r.l. 

Selv om alle informationerne i denne publikation er indsamlet med størst mulig omhu, kan Lely ikke drages til ansvar for nogen som helst 

skade, der måtte indtræffe som et resultat af eventuelle fejl eller udeladelser, der måtte være indeholdt i denne publikation.

Lely tager vare på miljøet. Din Lely-forhandler


