De voordelen van
vaker voeren

04

Iedere groep een
eigen rantsoen

06

Beter voeren dankzij
automatisering

10

Frequenter voeren heeft een

Voeren op basis van de

Automatisch voeren heeft een

positief effect op diergezondheid,

levensfase van de dieren biedt

positieve invloed op de voer efficiëntie

vruchtbaarheid en productie.

veel voordelen.

bij melkvee en vleesvee.

Lely Vector

Automatisch voeren is
klaar voor jou

www.lely.com

LELY VECTOR

2

3

“Ik heb nu meer tijd voor andere
werkzaamheden op het bedrijf.”

Je voerstrategie is van grote invloed op je resultaten
Fabio Cantù
Zevio, Italië
“ Ik werk nu meer dan een jaar met de Vector en
bespaar meer dan drie uur per dag bij het voeren
van de stieren. De Vector laad en doseert het
voer nauwkeuriger en voert vaker. De stieren zijn
rustiger en groeien beter omdat het voer verser
en smakelijker is. Daarbij besparen we enorm op
brandstofkosten. Vooraf had ik nog m’n twijfels
over de betrouwbaarheid maar het systeem
werkt perfect al vanaf de eerste dag.”

Vaker voeren en het voer
aanschuiven betaalt zich
echt terug. Het stimuleert
het frequent eten overdag en
’s nachts waardoor koeien
meer ruwvoer opnemen. Dit
heeft niet alleen een positief
effect op diergezondheid,
vruchtbaarheid en productie.
Het beïnvloedt ook de cijfers
onderaan de streep.

Door grote hoeveelheden snel fermenteerbaar ruwvoer
op te nemen, daalt het pH-niveau in de pens aanzienlijk.
Hierdoor kan subklinische pensverzuring ontstaan wat de
penswand beschadigt. Het ruwvoer gaat te snel door de
pens. Bacteriën die de ruwe vezels fermenteren, werken niet
bij een lage pH-waarde. Hierdoor wordt het ruwvoer minder
goed verteerd.
Het beste is als koeien iedere 24 uur 10 tot 14 keer kleinere
porties vreten om een goed en stabiel pH-niveau te houden.
Zo benutten ze het ruwvoer optimaal. Vaker voer aanbieden
en aanschuiven, stimuleert de koeien om frequenter naar

het voerhek te komen om de pens weer te vullen. Door
kleinere porties aan te bieden, vermindert de mogelijkheid tot
uitselecteren van voer. Ook dit heeft een positief effect op de
stabiliteit van de pH-waarde in de pens. Daarnaast betekent
vaker voeren vers en smakelijk voer bij het voerhek.
Door dit repeterende werk te automatiseren, ligt regelmatig
vers voeren en aanschuiven zonder extra werk binnen
handbereik. Het maakt je dagindeling flexibeler, het voerproces
efficiënter en je bedrijf succesvoller.
Slim voeren loont.
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“Dringen bij het voerhek is
verleden tijd omdat de koeien
weten dat er altijd vers voer
beschikbaar is.”
Claas Tiedemann, Duitsland

Zowel jij als je koeien
profiteren van vaker
vers voeren
Altijd vers voer bij het voerhek
Alleen bij een optimale gezondheid leveren koeien
de maximale melkproductie. De melkproductie van
koeien is gerelateerd aan hun gezondheid. Eén van
de basisbehoeften voor een goede gezondheid is de
mogelijkheid om 10 tot 14 keer per dag te kunnen
vreten. Daarom is frequent voeren zo belangrijk.
Daarnaast is bij vaker voeren het voer aan het
voerhek altijd vers en smakelijk. Dat vermindert
het uitselecteren en vergroot de ruwvoeropname
van de dieren.

Optimale voeropname
Als er altijd vers voer bij het voerhek ligt, kan
een dier zelf bepalen wanneer het gaat vreten.
Daarnaast krijgt zo elk dier vers voer. Ook koeien
lager in rang die anders misschien sneller en
minder zouden eten door eventuele agressie bij
het voerhek. De frequente inname van vers voer is
goed voor de pens. Het maakt een koe actiever en
het vergroot haar productie.

7,28 liter

Het totale verschil in
melkproductie die kan worden
toegeschreven aan andere
oorzaken dan berekend
rantsoen en genetische aanleg.
(Bron: Dohme, 2008)

Onderzoek onder 47 kuddes toont aan
dat de melkproductie tot 13 kg per koe
per dag kan varieren. 56% hiervan
wordt veroorzaakt door factoren als
frequenter voeren, voer aanschuiven,
het aantal voerplaatsen, etc.

Voeren op het juiste moment
Flexibel en vaker voeren gaat niet zo zeer
om voeren op gezette tijden en met vaste
hoeveelheden. Het draait om het voeren op het
juiste moment gebaseerd op de voeropname van
de dieren op dat moment. Op die manier ligt er
nooit teveel of te weinig voer aan het voerhek.
Die voerbehoefte kan variëren door bijvoorbeeld
afwijkend eetgedrag of beweiding. Staan de koeien
in de wei, dan eten ze minder aan het voerhek.
Met flexibel voeren pas je het moment en de

hoeveelheid van het voeren gemakkelijk aan. Dat
geeft minder restvoer en smaakverlies.

Goed voor pensgezondheid
Frequent voeren leidt tot een stabiele pH-waarde
in de pens en een goede pensgezondheid. Een koe
haalt meer dan de helft van haar energiebehoefte
uit vetzuren die achterblijven na fermentatie van
koolhydraten. Bij een lage pH-waarde in de pens
zijn deze micro-organismen ineffectief. Meerdere
en kleinere maaltijden per dag zorgen voor een
constante pH-waarde en waardoor koeien beter
gebruik maken van het gegeten voer.

Goed voor klauwgezondheid
Vaker voeren heeft ook een positief effect op de
klauwgezondheid. Omdat het voer altijd binnen
bereik ligt, hoeven de koeien niet ver te reiken
om te eten. Dat voorkomt lange en herhaaldelijke
druk op de voorpoten en de nek van de koe. Ook
de competitie aan het voerhek vermindert: koeien
kunnen immers altijd terecht voor een goed
rantsoen. Dieren lager in rang worden niet meer
weggejaagd waarbij vaak druk op de voorpoten
komt te staan. In beide gevallen vermindert de
kans op klauwgerelateerde gezondheidsproblemen.

Vaker naar de melkrobot
Frequenter voeren stimuleert de activiteit van
koeien. Bij gebruik van een melkrobot komen
koeien vaker naar de robot en stijgt het aantal
melkingen per koe.
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Iedere groep een
passend rantsoen
+92%
Levensduurproductie

Voeren naar behoefte heeft voordelen voor alle koeien,
zowel melkkoeien als vleesvee. En afhankelijk van de
levensfase heeft elk dier een eigen voerbehoefte.

De totale levensproductie van een
koe neemt enorm toe wanneer deze
kalft na 23 maanden in plaats van per
27 maanden.
(Bron: Van Amburgh, 2000)

Jongvee

Vleesvee

Lacterende koeien

Droge koeien

Hoe sneller een kalfje op het juiste
gewicht is, hoe sneller ze klaar is voor
inseminatie en melkproductie. Door ook
jongvee vaker vers voer aan te bieden
afgestemd op de behoefte, vergroot
de ruwvoeropname en ontwikkelen
dieren zich snel tot sterke koeien.
Praktijkvoorbeelden wijzen uit dat
jongvee bij meerdere keren per dag
vers en afgepast voeren 4 – 6 weken
eerder geïnsemineerd kan worden dan
jongvee dat op conventionele manier
wordt gevoerd.

De voordelen van frequent voeren van
jongvee gelden ook voor vleesvee. Ook
jongvee voor vleesproductie neemt
sneller in gewicht toe bij vaker voeren
dan bij conventioneel voeren. De
groei per dier per dag stijgt hierdoor
aanzienlijk en kosten voor jongveeopfok
en afmesten dalen. Op deze manier
profiteert ook de vleesveehouder van
vaker voeren.

Eenmaal van kalf uitgegroeid
tot lacterende koe verandert de
energiebehoefte. De opname van
drogestof wordt met name belangrijker
voor de melkproductie. Door vaker te
voeren, beschikken de koeien altijd over
voer bij het voerhek. Zo blijft het voer
smakelijk: kleinere porties bij het voerhek
voorkomen oxidatie, opwarming en het
uitselecteren van voer. Smakelijk vers
voer vergroot de ruwvoerinname en
voorziet in de energiebehoefte voor een
goede melkproductie.

Het voeren van droge koeien is één van
de belangrijkste onderdelen binnen
een voerstrategie. Voeding in deze
periode is van groot belang voor de
volgende lactatiefase. De capaciteit aan
drogestofinname in de transitieperiode
bepaalt de drogestofinname aan
het begin van de volgende lactatie.
Daarmee heeft het direct invloed op
koegezondheid en melkproductie.
Door vaker te voeren blijft de inname
van droge stof constant en de
innamecapaciteit optimaal.

7

LELY VECTOR

8

9

De melk- en voerexperts in je regio
Het Lely Center in je regio is een betrouwbare
partner in bedrijfsautomatisering. Door
de jaren heen hebben we een uitgebreid
specialistennetwerk opgebouwd die hun
ervaring in automatisering combineren met
lokale kennis. Hun voornaamste doel is te
helpen alle voordelen uit de Lely apparatuur
te halen.

Gemoedsrust

Regionale kennis en ervaring

Bij de dagelijkse werkzaamheden is gemoedsrust van groot
belang. Dit betekent dat je moet kunnen vertrouwen op
medewerkers, machines en een vaste partner voor service
en ondersteuning. Het is goed om te weten dat er achter de
Lely Vector een organisatie staat waarop je kunt bouwen.

Ook kun je vertrouwen op de kennis en ondersteuning van
de Farm Management Support adviseurs van je lokale Lely
Center. Zij zorgen ervoor dat je Lely Vector bijdraagt aan het
optimaliseren van de productiviteit en winstgevendheid van
je bedrijf.

Gecertificeerde servicemonteurs

De veehouderij zit ons in het bloed

Belangrijk is dat je via je lokale Lely Center de volledige
beschikking hebt over onze gekwalificeerde servicemonteurs.
Zij zorgen voor een perfecte installatie, stellen de gewenste
routes in en leveren de juiste service voor een lange en
betrouwbare gebruiksperiode.

Veel van onze medewerkers zijn zelf van agrarische komaf. Ze
snappen hoe het er op een veehouderij aan toe gaat, worden
getraind en getoetst. Zij zijn betrouwbare experts en hebben
de deskundigheid om zowel nieuwe als bestaande klanten te
ondersteunen. Door hun ruime ervaring met andere systemen
bij jou in de regio, zijn de lokale servicemonteurs en adviseurs
overal van op de hoogte.

Meeste ervaring in automatisering van de
melkveehouderij
Op het gebied van automatisering van de melkveehouderij
zijn wij marktleider. Ook met automatisch voeren en voer
aanschuiven hebben we ruime ervaring. In 2008 introduceerden
we de Lely Juno voerschuiver en in 2018 verkochten we het
500ste Lely Vector automatisch voersysteem. Alle opgedane
kennis over automatisch voeren, hebben we gebruikt om de
Lely Vector te optimaliseren.

LELY VECTOR
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Automatisch voeren is
klaar voor jou
De Lely Vector zet de volgende stap in automatisch voeren. Het
resultaat van alles wat we hebben geleerd sinds we het systeem in 2012
op de markt brachten. We hebben hierbij gekeken naar de koeien en
geluisterd naar onze klanten. We hebben vastgehouden aan de bewezen
basisprincipes van automatisch voeren maar hebben een groot deel van
het systeem verbeterd. De combinatie van deze principes met onze focus
op diergezondheid, betrouwbaarheid, en efficiency hebben geresulteerd
in een automatisch voersysteem dat nu ook bereikbaar is voor jou.

Betrouwbaar en duurzaam

Servicevriendelijk

Veiliger

Diervriendelijker

De Lely Vector MFR is nog duurzamer doordat voor essentiële
onderdelen andere materialen zijn gebruikt. Zo zijn de ton en de
vijzel volledig van roestvrij staal gemaakt.

Het ontwerp is op veel aspecten servicevriendelijker
gemaakt. Zo zijn de aandrijving en de elektrische onderdelen
toegankelijker gemaakt. Dit maakt het systeem gemakkelijker
en dus sneller te onderhouden.

De bumper is gegalvaniseerd en het ontwerp ervan is volledig
vernieuwd voor extra veiligheid en minder kans op schade.

Door een betere verdeling van de messen en een constante
draaisnelheid van de vijzel ontstaat een consistenter
gemengd en meer uitgebalanceerd rantsoen. Ook is aan de
MFR een magneet toegevoegd, die eventuele metalen deeltjes
uit het voer verwijdert.

11
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Beter voeren door
automatisering
Vaker voeren is goed voor de koegezondheid,
vruchtbaarheid en melkproductie. En omdat de koeien
meer uit het voer halen, verbetert het daarnaast de
voerefficiëntie. Automatisch voeren met het Lely Vector
voersysteem gaat nog een stap verder en brengt
meerdere voordelen met zich mee.

Lage gebruikskosten

Flexibel in gebruik

Bespaar tijd

Precies voeren

Gedoseerd voeren

De gebruikskosten van de Lely Vector
zijn laag vergeleken met conventionele
voersystemen. Brandstofkosten dalen,
omdat de tractor waarmee je eerder de
voerwagen bestuurde, kan blijven staan.
Klanten laten besparingen zien tot wel
5500 liter minder diesel per jaar.

De Lely Vector is gemaakt voor vele
staltypes en voersoorten. En als je koeien
in meerdere stallen hebt gehuisvest,
rijdt het automatische voersysteem
zelfstandig heen en weer.
Met de Lely T4C software van de Vector
kan je gemakkelijk rantsoenen en
groepen aanpassen.

Elke dag bespaar je kostbare tijd, omdat
je niet meer zelf hoeft te voeren. Je
dagindeling wordt flexibeler wanneer
de Lely Vector het voeren van je
overneemt. Gemiddeld gaat het om een
tijdsbesparing van 8 uur per week.
Vleesveehouders besparen zelfs nog
meer tijd. Tijd die je kan gebruiken aan
andere zaken, op je bedrijf of privé.

Met automatisch voeren ben je er
zeker van dat iedere groep dieren het
juiste voer in de juiste hoeveelheid
krijgt. Door de samenstelling van het
rantsoen per groep in te voeren in de
managementsoftware, voer je precies
naar de specifieke behoefte. Dat
vergroot de ruwvoeropname waardoor
je meer uit je dieren haalt. Ook verbeter
je de voerefficiëntie meer dan bij
conventioneel voeren.

De Lely Vector is ook uitermate geschikt
wanneer het gaat om gecontroleerd
doseren. In de meng- en voerrobot kan
de deur in de machine op verschillende
hoogtes afgesteld worden. Hierdoor
doseert de Vector het voer met precisie uit,
zodat al het vleesvee de juiste hoeveelheid
voer krijgt. Nauwkeurigheid is een
vereiste bij het voeren van vleesstieren
en rosekalveren. Daarnaast kan het
automatische voersysteem meerdere
hokken waar vleesvee is gehuisvest, apart
bedienen. De grootte van het rantsoen
kan zo per hok afgepast worden, zodat het
vleesvee naar behoefte wordt gevoerd.

Bespaar 5.500 liter
brandstof

Bespaar 416 uur
gemiddeld per jaar

Vergeleken met voeren
met een trekker.

Vergeleken met dagelijks voeren
met meerdere keren per dag
aanschuiven.
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Bewezen flexibiliteit
De Lely Vector biedt ongekende flexibiliteit. Elke voerstrategie kan worden gehanteerd,
onafhankelijk van het aantal keer voeren per dag, het aantal verschillende rantsoenen
of de hoeveelheid afzonderlijke groepen dieren. Een effectieve voerstrategie leidt tot
een betere koegezondheid en een hogere productie.
Hoe de voerkeuken werkt
De voerkeuken is de ruimte waar het voer wordt opgeslagen,
geselecteerd, opgepakt en in de meng- en voerrobot wordt
geladen. In de voerkeuken is een kraanconstructie met
voergrijper geïnstalleerd: deze beweegt zich boven het
voer heen en weer en pakt het voer op. In de voerkeuken
kunnen de diverse voersoorten makkelijk gescheiden
worden en eenvoudig aangevuld. Ook is er plaats voor een
mineralendispenser voor additieven indien die aan het
rantsoen moeten worden toegevoegd.

Afhankelijk van de grootte van de voerkeuken kun je voor
3 dagen voer opslaan. De voerkeuken biedt ruimte om elke
gewenste voerstrategie toe te passen en kan meegroeien met
het bedrijf.
De adviseurs van uw Lely Center geven advies om bestaande
ruimtes op de veehouderij in te richten tot voerkeuken.

Lely BC kuilvoersnijder
Voor het bijvullen van de voerkeuken
biedt de Lely BC kuilvoersnijder een
gedegen oplossing. De kuilvoersnijder
heeft een hoge snijcapaciteit en door de
pakdiepte kan de Lely BC eenvoudig voer
wegzetten in de voerkeuken.

3 dagen

Het gemiddelde aantal dagen
tussen het opnieuw vullen van
de voerkeuken.

De snijmessen van de kuilvoersnijder
zorgen voor een optimale snijcapaciteit
bij zowel droog voer als een vaste kuil
en kan zowel ronde als vierkante balen
snijden. Wat de compactheid van het
voer ook is, de Lely BC past zich aan naar
de behoefte op ieder moment.

“De Lely BC 180 XL snijdt grote blokken en
behoudt daarmee een betere voerkwaliteit.
De voerkeuken hoeft minder vaak gevuld te
worden. Dat scheelt tijd en kosten.”

Torensilo’s
De Lely Vector is van alle markten thuis. De meng- en voerrobot
kan gevuld worden met behulp van de voergrijper. Maar ook
vullen met een torensilo behoort tot de mogelijkheden. Zo is het
automatisch voersysteem geschikt voor elk type veehouderij
onder alle omstandigheden.

LELY VECTOR
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De accurate
voergrijper
Voor gebruik van de Lely Vector wordt er in de voerkeuken
een kraanconstructie met voergrijper geïnstalleerd. Deze
beweegt automatisch naar het juiste blok (kuil)voer om het
juiste rantsoen af te wegen en te mengen. De voergrijper
scant met hulp van een laser en een camera de hoogte van
het voer. Door zelflerende managementsoftware bepaalt
de grijper hoe groot de opening moet zijn om het gewenste
gewicht op te pakken.

Perfect gemixt
Door de grijper elke hap een andere voersoort te laten laden, komen de
bestanddelen al gemengd in de meng- en voerrobot. Dit vermindert de tijd en
energie die nodig is om goed te mengen. Voor een homogene menging van het
voer kun je de mengtijd en het tegenmes per rantsoen instellen.

Mengvijzels voor korte voersoorten
Vleesvee is gebaat bij kort voer. Daarom kan de Vector uitgerust worden met
een korte voersoorten vijzel met een tweede uitdoseerarm. Dit zorgt voor een
egale verdeling van kilo’s voer per meter. Essentieel bij het klaarmaken van
rantsoenen voor vleesvee.

98%
De nauwkeurigheid van de
rantsoenen van het Vector
voersysteem

LELY VECTOR
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Het draait
om de
voeropname
Het systeem weet wanneer en waar
voer nodig is.

Transport van het voer naar de
juiste locatie
Na het mengen rijdt de meng- en
voerrobot zelfstandig naar de stal waar
het rantsoen geleidelijk bij het voerhek
gedoseerd wordt. Daarbij heeft de
voerrobot geen extra ondersteuning,
profielen, stroomkabels of rails nodig. In
de stal volgt de Vector voerhek of muur.
Buiten de stal weet het systeem z’n weg
te vinden door gebruik van sensoren.
Ongeacht het weer rijdt de Vector zo
zelfstandig van plek naar plek om alle
koeien van vers voer te voorzien.

Openen en sluiten van deuren
Klimaat is belangrijk voor alle typen
veehouderijen: melkvee, vleesvee
of rosekalveren. Om een optimaal
stalklimaat te garanderen, kan de Vector
verschillende staldeuren openen. Dat
kan op 2 manieren: via bluetooth of door
een push set.

Voer aanschuiven, meten en
voeren
Tijdens het voer aanschuiven met de
Vector de hoeveelheid voer aan het
voerhek met de voerhoogtemeter. Komt
de gemiddelde voerhoogte onder een
vooraf ingesteld niveau, dan vult de
Vector het voer bij. Door te voeren op
basis van voerhoogte in plaats van
voertijden voorkom je overmatig of
onvoldoende voer aan het voerhek.

21

Easy control
De Lely vector kan worden bediend met
gebruiksvriendelijke de ‘Lely Control’ app
via een Bluetooth verbinding. Hierdoor
kan je de Vector bedienen vanaf één of
meerdere smartphones.

LELY VECTOR
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Meer inzicht in voeren
Automatisch voeren met de Lely Vector betekent meer inzicht in
het rendement van je voerstrategie. Het Lely Time-for-Cows (T4C)
managementsysteem geeft de gemiddelde voeropname aan op
koe- en groepsniveau.

De juiste beslissingen
Lely T4C is ’s werelds eerste complete
bedrijfsmanagementsysteem voor melken en voeren kan
worden aangesloten op alle Lely apparatuur.Het biedt een
veehouders een compleet inzicht in hun bedrijf. Lely Control
en Lely T4C InHerd voor mobiele apparaten leveren daarnaast
gegevens over apparaatinstellingen, kuddemonitoring en
analyses. Ze helpen je bij het maken van de juiste beslissingen
op basis van de juiste gegevens.

Voerstrategie
Lely T4C zorgt voor strategische instellingen en
langetermijnanalyses samengevat in heldere rapporten.
Deze helpen je bij het beoordelen van je voerefficiëntie en
-management. Handig bij het bespreken en plannen van de
voerstrategie met medewerkers of adviseurs.

Dagelijks gebruik
Samen met Lely Control biedt T4C je dagelijkse controle over je
voermanagement, het instellen en maken van de rantsoenen,
het vullen van de voerkeuken of het aanpassen van routes van

Voertabellen voor vleesvee
De ontwikkeling van vleesvee is gericht op groei. Het
dagelijks rantsoen moet daarop aangepast worden.
Met de Lely Vector is het eenvoudig een voerplan per
groep vleesvee in te voeren. Op het moment dat een
groep dieren overstapt op een ander rantsoen, past
de Lely Vector het rantsoen aan en doseert het juiste
voer aan de dieren.

de meng- en voerrobot. Key Performance Indicators (KPI’s)
leveren realtime inzicht in drogestofopname en verschillende
voerhoeveelheden voor de diverse groepen in de kudde. Zo kun je
elke dag je voerstrategie aanpassen op de actualiteit.

Rapportages over voerefficiëntie
De managementsoftware biedt optioneel rapportages over
voerefficiëntie. Deze optie geldt alleen voor gebruikers van
een Lely Astronaut automatisch melksysteem. De rapportages
geven een duidelijk beeld van geadviseerd, gevoerd en gegeten
rantsoen ten opzichte van de melkproductie. Zo kun je niet
alleen sturen op opbrengst in kilo’s, maar op marge.

Elke groep een passend rantsoen
Voor elke groep dieren een passend rantsoen: dit is makkelijk
in te stellen in T4C. Zo is het eenvoudig koeien verplaatsen
van groep naar groep zonder daarvoor basisinstellingen
voor het rantsoen te veranderen. En met een eenvoudige
handeling selecteer je het juiste rantsoen voor de juiste
groep binnen je bedrijf.

LELY VECTOR
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Op basis van onze ervaring met automatisering binnen de melkveehouderij heeft Lely Farm
Management Support richtlijnen en protocollen ontwikkeld. Deze brengen jou als gebruiker tot
een geleidelijke leercurve. In deze leerfase brengen we op het juiste moment de juiste informatie.
Alle relevante onderwerpen komen zo aan de orde en – als je dit wilt – kun je ook nog een training
volgen. Op deze manier voorkomen we samen zoveel mogelijk stress en maken we de overgang
naar automatisch voeren soepel.
Tijdens een periode van 6 maanden volg je – samen met je
Farm Management adviseur – de vooraf bepaalde stappen en
handelingen van voor, tijdens en na het feitelijke opstarten. In
deze periode zijn er 6 contactmomenten waarop we verschillende
onderwerpen met elkaar bespreken: (dagelijkse) routines,het T4C
managementprogramma,het voeren.
Na elk bezoek krijg je een digitaal rapport met de desbetreffende
kenniskaarten toegestuurd. Zo kun je de actiepunten en de
kennis nogmaals in je eigen tempo doornemen.

Management
We starten met de introductie van Farm Management Support.
Wat kunnen we de komende 6 maanden van elkaar verwachten?
Wat zijn je persoonlijke doelen en bedrijfsdoelen? We bespreken
onderwerpen als diergezondheid, voeren en (dagelijkse) routines
op je bedrijf in combinatie met automatisch voeren.

T4C en voorbereiding

De juiste stappen op
het juiste moment

Dan laten we je zien hoe je halsbanden bij de koeien bevestigt.
Vervolgens laten we je kennismaken met de structuur Lely T4C:
het bijbehorende managementprogramma. Bijvoorbeeld: het
instellen van de voerkeuken, rantsoen en instellingen voor het
voeren. Ook nemen we de opstartdag door en bespreken we – in
chronologische volgorde – welke voorbereidingen er nodig zijn.

Laatste controle
De dag en het tijdstip van opstarten zijn nu vastgesteld. We
controleren samen of alle voorbereidingen zijn gebeurd en
beantwoorden eventuele vragen. Dan zijn we klaar om op te starten.

Opstartdag
Samen voeren we een laatste controle uit, nemen de routines
voor de voerrobot door en starten we het voeren.

Managen van de Lely Vector
Kort na het opstarten raken de koeien gewend aan de Vector.
Samen stellen we het T4C managementprogramma optimaal af
en nemen alle routines nog eens door.

Voortgang en tevredenheid
We maken een rondgang door het bedrijf, controleren T4C
en bespreken de huidige status. Daarnaast doorlopen we je
(dagelijkse) routines en alle beschikbare hulpmiddelen. We
vragen: ben je tevreden, hebben we onze doelen bereikt en zijn
er nog vragen?

Optimalisering
Aan het einde van de opstartperiode volgt de volgende stap.
Dan nemen we contact op om samen aan de optimalisatie van je
bedrijf te werken met dekking van een servicesupportniveau van
je keuze.

4 weken
voor
opstarten

2 weken
voor
opstarten

Installatie 'Vector
automatisch
voersysteem'

Opstarten

Stap 6

1 week
na
opstarten

12 week
na
opstarten

Voortgang en
tevredenheid

15 weken
voor
opstarten

Stap 5

Monitoring gevoerde
rantsoenen

Stap 3

Opstartdag

Stap 2

T4C en voorbereiding

De overstap van conventioneel voeren naar automatisch voeren
met de Lely Vector is een grote stap. Je legt het repeterende
dagelijkse werk in handen van een robot en bijhorende software.
Dat gaat niet over 1 nacht ijs. Dat begrijpen we bij Lely en daarom
hebben we een standaard stappenplan ontwikkeld om je te
ondersteunen in de opstartfase.

Stap 1

Management

Stap 4
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“Mijn stieren groeien echt beter
vanaf het moment dat ik ze vaker
ben gaan voeren.”
Fabio Cantù, Italië

Slim voeren loont met de Lely Vector
Vaak voeren en het voer aanschuiven, de hele dag en nacht door, stimuleert de opname van droge
stof door de veestapel. Dit optimaliseert de pensgezondheid, de voerefficiëntie en de productiviteit.
Door deze steeds terugkerende werkzaamheden te automatiseren, wordt je leven gemakkelijker, je
productie efficiënter en je bedrijf succesvoller. Lees meer over slim voeren op www.lely.com/voeren

Slim boeren is een keuze.

Begin samen met je lokale Lely Center met slim voeren
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Lely Centers in Nederland en Vlaanderen
1

Lely Center in Maassluis
t
010 599 6373
i
www.lely.com/maassluis

2

Lely Center in Bunschoten
t
033 299 6260
i
www.lely.com/bunschoten

3

Lely Center in Venray
t
0478 515 745
i
www.lely.com/venray

4

Lely Center in Heerenveen
t
0513 631 677
i
www.lely.com/heerenveen

5

Lely Center in Zelhem
t
0314 622 446
i
www.lely.com/zelhem

6

Lely Center in Zuidwolde
t
0528 372 030
i
www.lely.com/zuidwolde

4
6

2
5

1

3

7

7

Lely Center in Lochristi, Vlaanderen
t
09 334 59 15
i
www.lely.com/vlaanderen

Lely service monteurs

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor,
Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, Vector,
Viseo, Voyager en Walkway zijn geregistreerde handelsmerken van de Lely Groep.

Lely behoudt alle exclusieve rechten tot haar eigen handelsmerken. Ongeautoriseerd gebruik van Lely's eigen handelsmerken, of
gebruik van een handelsmerk dat een verwarrende gelijkenis vertoont of verward kan worden met Lely-handelsmerken, zal een
inbreuk vormen op de exclusieve rechten van Lely. Alle rechten voorbehouden.
De gegevens in deze uitgave worden uitsluitend bij wijze van informatie verstrekt en gelden niet als commerciële aanbieding.
Sommige producten zijn in bepaalde landen misschien niet beschikbaar en de uitvoering van de producten kan afwijken van de
afbeeldingen. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd of gepubliceerd door middel van printen, fotokopiëren, microfilm
of welke andere manier dan ook zonder schriftelijke toestemming vooraf van Lely Holding S.à r.l. Hoewel de informatie in deze
brochure met grote zorg is samengesteld, aanvaardt Lely geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van fouten of
omissies in deze uitgave.

www.lely.com

