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Voor u ligt de eerste papieren 
versie van Lely Center info 
vanuit Zuidwolde

In deze tijden vinden wij het van groot 

belang om contact te houden met u 

als veehouder. Juist nu, als afstand 

houden het advies is, vind ik het 

waardevol om op deze manier van 

ons te laten horen. Via onderhoud  

en service aan uw producten  

houden we contact met elkaar.  

Uit klanttevredenheidsonderzoeken 

blijkt dat er behoefte is aan meer/

ander contact met het Lely Center. 

Middels deze papieren versie willen 

wij u informeren over lopende zaken 

bij ons Lely Center. Naast veehouders 

komen ook mensen uit het Lely Center 

aan bod. Updates van producten en 

diensten willen wij hier delen. Wij 

wensen u veel lees- en kijkplezier.

Arend Harink

Lely Center Manager Zuidwolde

Op de hoogte blijven van Lely Center Zuidwolde?
Volg ons Facebook en Instagram 
@lelycenterzuidwolde

Voorjaarsactie
Gratis BBQ

Bij € 750,- aan 
Consumables producten

Een kijkje op één van de testbedrijven
Lely Horizon, data bundelen en analyseren

Jaarlijkse 
onderhoudscheck

Lely Discovery mestrobot,
geen verrassingen

60 dagen 
op proef

Lely Juno 
voeraanschuifrobot

Beste Lely 
veehouder



Goed nieuws, dit onderdeel zal ook 

aangeboden worden als upgrade bij 

bestaande klanten met een Astronaut A5 

en A4! 

Klanten die gebruik willen maken van het 

upgrade aanbod, zullen in het komende 

jaar geïnstalleerd worden. Bij voorkeur 

zal de installatie plaatsvinden tijdens 

onderhoudswerkzaamheden.

Lely is in 2018 begonnen met de 

ontwikkeling van een nieuwe 

afsluitoplossing en voormelk om lagere 

operationele kosten voor u als klant te 

realiseren. Na een succesvolle wereldwijde 

validatie is dit onderdeel vorig jaar 

standaard opgenomen in de productie.

Het nieuwe onderdeel is een eenvoudig en 

robuust systeem. De RVS plunjer wordt van 

de afsluiter gesloten door de kracht van 

een veer. Door aansturing van luchtdruk 

gaat de klep open. Dit betekent dat er in 

vergelijking met het ‘oude systeem met de 

sleeves’ geen vacuüm meer wordt gebruikt. 

De voordelen:

1. Eenvoudige en robuuste afsluiter.

2. Minimaliseren van onderhoudskosten.

3.  Bij een storing (bijvoorbeeld lekkage) 

komen (melk)resten niet in het pulsatie/

vacuümsysteem.

4.  Duurzamer ontwerp omdat in de nieuwe 

unit geen van de siliconen slijtdelen/

sleeves zitten.

5. Voldoet aan de nieuwste regelgeving.

Vaker voeren stimuleert ruwvoeropname 

en is daarmee goed voor diergezondheid, 

vruchtbaarheid en productie. 

Automatisch voeren

Automatisch voeren is precies voeren. U 

kunt exact de rantsoenen samenstellen om 

iedere groep dieren naar behoefte te voeren.

Altijd vers voer aan het voerhek

Door frequenter te voeren ligt er altijd 

voldoende vers voer aan het voerhek. 

De Lely Vector weet wanneer het tijd is 

voor een nieuwe voerronde. De meng- en 

voerrobot meet de voerhoogte van een 

specifieke groep dieren en weet zo wanneer 

het rantsoen moet worden aangevuld. 

Daardoor ligt er nooit te veel of te weinig 

voer bij het voerhek. 

Inzicht in rendement

Het T4C managementsysteem geeft de 

gemiddelde voeropname aan op groeps- en 

koeniveau. Door de koppeling met de Lely 

Astronaut is het mogelijk de effecten van 

rantsoenwijzigingen te meten. 

Verbeterde voergrijper

De nieuwe vorm van de grijperhelften 

zorgt ervoor dat deze beter gesloten wordt. 

Voerverlies van enkelvoudige grondstoffen 

zoals tarwe, krachtvoer en andere losse 

producten zoals bostel en pulp, behoren nu 

tot het verleden. Bovendien blijft de keuken 

netter en schoner.  De grijperhelften van de 

nieuwe voergrijper is geheel vervaardigd 

uit roestvrij staal. Hetzelfde geldt voor 

alle onderdelen die in contact komen met 

het voer. Dit voorkomt slijtage die kan 

worden veroorzaakt door de zuurhoudende 

sappen van het voer. Alle verbeteringen 

dragen bij aan een langere levensduur, 

lagere onderhoudskosten en een hogere 

betrouwbaarheid van de voergrijper

Snellere vijzelmotor

De hogere omwentelsnelheid van de 

vijzel verbetert de meng- en snijkwaliteit. 

Hierdoor is minder mengtijd nodig 

wat de capaciteit van het voersysteem 

vergroot. De snellere vijzelmotor draait de 

mengkuip ook beter leeg. Dit verhoogt de 

voernauwkeurigheid van het  rantsoen.

Tijdelijk MIA\Vamil-subsidie

Twee vliegen in één klap! Naast een hoger 

rendement door de aanschaf van een 

automatisch voersysteem, zijn er ieder jaar 

ook subsidiemogelijkheden bij aanschaf 

van het voersysteem. 

Wilt u meer informatie over de Vector?

Of over de nieuwe voergrijper en 

vijzelmotor? Neem contact op met één van 

onze vertegenwoordigers. Bel 0528 - 37 20 

30 of mail info@zui.lelycenter.com

1. Optimale melkgift per melking

Streef naar een optimale melkgift per melking. Deze ligt tussen de 8 en 12 kg per bezoek. 

Melkingen onder de 8 kg dragen niet positief bij aan de efficiëntie en zijn bovendien een 

risico op het punt van zuurtegraad. Om de optimale gift tussen de 8 en 12 na te streven is 

met name de melktoegang erg belangrijk. Om bovenstaande te realiseren is aan te raden 

dat de optimale melkgift tussen de 8 & 12 kg staat ingesteld.

2. Capaciteit winnen

Nadat een melking is afgerond en het hek van de robot open gaat komt na enige tijd een 

uitdrijfschok. Deze uitdrijfschok staat vaak tussen de 10 & 30 seconden ingesteld. Koeien 

zijn gewoonte dieren, daarom is het instellen van deze uitdrijfschok op 10 seconden prima. 

Dit kan worden ingesteld op de robot > instellingen > uitdrijven. 

FMS Advies op maat?

Onze Lely bedrijfsadviseurs bieden u graag een gericht advies op maat, neem contact op 

met ons Lely Center voor meer informatie. 

Nieuwe Pre-Milk en Shut-off device voor 
de Lely Astronaut A5 en A4

Lely Vector, nu nog slimmer voeren
UW VOERSTRATEGIE HEEFT VEEL INVLOED OP DE RESULTATEN

FMS tips van Stan Boons

Alle Lely Astronaut A5 melkrobots die geproduceerd zijn vanaf september 2020, 
zijn standaard voorzien van de nieuwe Pre-Milk en Shut-off device unit.  
Dit onderdeel vervangt de huidige voormelkunit en sleeve cardridge in de  
arm van de Astronaut. 

Dagelijks aandacht besteden aan uw voer-
strategie en voeren betaalt zich terug.  
Dat begint al direct bij het oogsten en managen 
van gras- en maisland. De juiste samenstelling 
van de rantsoenen, beschikbaarheid van water, 

de frequentie van voeren: het heeft directe 
invloed op koegezondheid, vruchtbaarheid en 

productie. En daarmee ook op de bedrijfsresultaten.

Stan, onze Lely bedrijfsadviseur is dagelijks bezig om samen met veehouders 
doelen te behalen. Graag delen we een tweetal veelgebruikte tips.
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Christian Vernooij:  
"Wij gaan voor kwaliteit, 
u toch ook?"



Lely Discovery: Plan de jaarlijkse controle 
ALTIJD PROBLEEMLOOS AAN HET WERK

"Geen verrassingen. 

Kies daarom voor een 

jaarlijkse controle"

Stelt u eens voor wat een gedoe het zou zijn als uw mestrobot er plotseling mee ophoudt. Door proactief 
service uit te voeren beperkt u het risico van onverwachte stilstand. Wij bij Lely Center Zuidwolde bieden 
de  jaarlijkse onderhoudscontrole van de Lely Discovery aan en voeren noodzakelijk onderhoud uit. Het 
onderhoud wordt uitgevoerd door goed opgeleide servicemonteurs en gebeurt met originele onderdelen. 
Zo geniet u langer van de Discovery.

Bel ons Lely Center voor het plannen van de jaarlijkse controle; tel. 0528 372 030

Vorig jaar tijdens de Juno zomeractie 

van Lely Center Zuidwolde heeft Aaldert 

bij de verkoper aangegeven interesse te 

hebben in een demo. Nadat de situatie ter 

plaatse is bekeken en er een paar kleine 

aanpassingen gedaan zijn, kon de 60 dagen 

op proef starten. Bij veehouder Middelwijk 

is de Juno Flex gemonteerd, deze Juno 

kan zijn ‘rok’ optillen zodat hij ook bij het 

jongvee kan schuiven, van stal naar stal 

kan rijden, zonder slijtage aan de ‘rok’. 

Dat de Juno mocht blijven was snel 

duidelijk. “Ik het gevoel dat ik meer 

ruwvoer in de koeien krijg.” Ook al is dit 

lastig te meten door wijzigingen in het 

rantsoen en openen van andere kuilen.

Wij hebben voor onze 120 melkkoeien 

relatief weinig voerplaatsen. Met de Juno 

ligt er altijd voer binnen het bereik van de 

koeien. Dit geeft rust in de stal. “De koeien 

reageren op de Juno, als hij voorbij komt, 

komen sommige koeien overeind en gaan 

naar het voerhek, vervolgens bezoeken ze 

één van de melkrobots”.

Naast het melkveebedrijf hebben Aaldert 

en zijn vrouw Ruth afgelopen jaar vier 

luxe appartementen gebouwd in de 

voormalige paardenschuur. De verbouwing 

vond in eigen beheer plaats. “Het is dan 

fijn om te weten dat het voerschuiven, 

gewoon doorgaat.” Familie Middelwijk 

zijn ondernemers op de De Hoeve Koning 

Willem III.

De Hoeve Koning Willem III is een 

monumentale boerderij in het Drentse 

Frederiksoord van de Maatschappij van 

Weldadigheid. In het begin van de 19e eeuw 

stichtte de Maatschappij van Weldadigheid 

in het kader van de armoedebestrijding 

enkele kolonies in het zuidwesten van de 

Nederlandse provincie Drenthe.

Lely Juno: 60 dagen op proef
“Met de demo actie kun je uitproberen wat de Lely Juno op je bedrijf doet!” Aldus Aaldert 
Middelwijk melkveehouder in Fredriksoord. “Na de demo wisten we het zeker! De Juno moest 

blijven.”

Probeer de Lely Juno - Actie: 60 dagen op proef!
Ervaar nu zelf het gemak van de Lely Juno en probeer deze 60 dagen uit! U kunt zich aanmelden door 
contact op te nemen met ons Lely Center op 0528 - 372 030 of stuur een e-mail naar info@zui.lelycenter.com
Aanmelden is mogelijk van 15 april t/m 15 juni! Wees er snel bij want vol = vol.
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Betrouwbaar

Wie zegt dat u nieuwe apparatuur nodig hebt om de beste 

resultaten te krijgen? Tweedehands machines kunnen uw 

bedrijf efficiënter maken tegen een aantrekkelijke prijs. Onze 

hoge inspectie- en onderhoudsnormen garanderen een langere 

levensduur van Lely apparatuur.

Ondersteund

Voor onze gebruikte Lely-machines bieden we dezelfde service  

die u zou verwachten bij het kopen van onze nieuwe apparatuur. 

We bieden volledige nazorg op al onze tweedehands machines, 

inclusief regelmatige onderhoudscontroles en 24/7 lokale service.

Financierings mogelijkheden

Lely Center Zuidwolde kan met u meedenken in de financierings-

oplossing. Met een Taurus robot zijn er meerdere financierings 

mogelijkheden. Steeds vaker leasen veehouders hun melkrobot-

project. Een financiering biedt een aantal duidelijke voordelen. 

Vraag één van onze verkoopadviseurs voor meer informatie.

Gebruikte Taurus werkt als nieuw

Bij Lely Center Zuidwolde wordt de revisie van de Taurus  

A4-robots in de eigen werkplaats uitgevoerd. De gecertificeerde 

Taurusmachines zijn altijd uitgerust met de laatst beschikbare 

software en toepasbare Lely-technologie en waar nodig voorzien 

van nieuwe onderdelen. Minstens 120 slijt- en hygiëneonderdelen 

worden op elk apparaat gecontroleerd en waar nodig vervangen. 

Een Lely Astronaut A4 Taurus melkrobot is uiteindelijk qua 

technische specificaties gelijk aan de laatst geproduceerde 

Astronaut A4 melkrobots en wordt afgeleverd met één jaar garantie 

en een Taurus certificaat. En natuurlijk onderhoudt het Lely Center 

ook deze gecertificeerde melkrobots met de grootste zorg.

In 2017 gestart met de ontwikkeling

Het managementplatform Horizon gaat bij Lely het 

managementprogramma T4C en de app Inherd vervangen. 

Melkveehouder Arjen van der Kamp uit Kampen is een van 

de ontwikkelaars van het systeem. 'We begonnen in 2017 met 

zes ontwikkelaars en nu zijn er al 120 Lely-medewerkers bij 

betrokken', zegt hij. 

Data integreren

Lely nodigt dan ook partijen uit als voerleveranciers, 

fokkerijorganisaties en zuivelondernemingen, veeartsen en 

andere managementsystemen om hun data te integreren met 

Horizon. Als partijen zich openstellen, is er een bulk aan data 

te bundelen en te analyseren tot betere informatiestromen.. 

Zelf analyseren

Nieuw is dat de software ook zelf analyses maakt en 

vervolgens zelf een advies geeft. Dat komt voort uit slimme 

algoritmen die zijn gebaseerd op de ervaringen van duizenden 

melkveehouders. Zo is bijvoorbeeld ketose (slepende 

melkziekte) in een vroeg stadium te voorspellen en verschijnt 

er een behandelplan.

Combineer de melkgift, speenplaatsing met 

vruchtbaarheidsgegevens en krachtvoergift en een advies 

'droogzetten' kan verschijnen. Andere informatie kan weer 

leiden tot advies om een koe juist bewust gust te houden. 

Hiermee zijn het rendement en de marge van een koe en de 

robot te optimaliseren.

Twee pakketten

De facturering gaat op basis van het aantal melkgevende 

koeien in het systeem. Er is een basis- en een uitgebreid pakket. 

De prijs voor het pakket met de basisfunctionaliteiten ligt in 

lijn met de prijs voor het bekende T4C.

Strakke vormgeving

In tegenstelling tot voorheen (Inherd en T4C) is de vormgeving 

van Horizon op de telefoon, tablet en pc nu gelijk. Via Horizon 

is niet alleen te klikken, maar ook te swipen, wat juist op de 

smartphone intuïtief werkt. De software is veel sneller dan de 

oudere Inherd- en T4C-software via wifi of 4G. 'Dat is al een 

belangrijk aandeel van het gebruikersgemak', ervaart Van der 

Kamp.

Werkroutine geclusterd

Net als bij andere apps wordt de trend gevolgd om met een 

takenscherm te werken in plaats van met attentielijsten 

en rapporten. Zo is de werkroutine op het bedrijf ook met 

meerdere medewerkers beter te organiseren. Attentiekoeien 

en koecontactmomenten kunnen met de bundeling van data 

zo efficiënt worden gepland, eventueel in combinatie met een 

persoonlijke agenda.

Heeft u wel eens aan 
een gebruikte melkrobot gedacht?
Klaar om uw melkveebedrijf te optimaliseren met innovatieve oplossingen voor de melkveehouderij? Op zoek naar 
hoogwaardige automatiseringsapparatuur? Onze gebruikte machines bieden 100% zekerheid voor een lagere 
investering, voor veel bedrijven is dit interessant. Wilt u een partner die uw dagelijkse routines en uitdagingen begrijpt? 
Dan is Lely Used mogelijk de oplossing. Lely Center Zuidwolde leidt u door het verkoopproces en adviseert u bij het kiezen 
van de beste tweedehands apparatuur voor uw bedrijf.

LELY USED: FLEXIBILITEIT, INNOVATIE EN DUURZAAMHEID.

ARJEN VAN DER KAMP, MELKVEEHOUDER IN KAMPEN

Meer informatie over gebruikte melkrobots?

Wilt u meer informatie over het aanschaffen van een 

gebruikte melkrobot? Neem contact op met één van onze 

verkoopadviseurs, bel 0528 - 372 030.

Lely Horizon, 
een kijkje bij één 
van de testbedrijven
De Lely Horizon-software moet veel meer 
gebruik gaan maken van de digitalisering in de 
melkveehouderij. Door data te synchroniseren 
met andere partijen als voerleveranciers, 
fokkerijorganisaties en zuivelondernemingen, is 
er een bulk aan data te bundelen en te analyseren 
tot bruikbare adviezen. Een kijkje bij een van de 
testbedrijven.

Blijf via WhatsApp op de hoogte! Meld u aan voor onze verzendlijst

Ons Lely Center heeft een eigen verzendlijst opgesteld waar onze Lely bedrijfs-

adviseurs u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op het gebied van Lely 

Horizon. Hoe werkt het? Stuur een aanmeldingsbericht met de firmanaam naar: 

06 43 05 51 47. Onze Lely bedrijfsadviseur voegt u aan de lijst!
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Lely Center Zuidwolde
www.lely.com/zuidwolde

VOORJAARSACTIE
Gratis BBQ bij besteding van 
€ 750,- aan consumables producten

Het voorjaar is weer begonnen, de zomer komt eraan! Een nieuwe BBQ is daarbij vast van harte 

welkom. Bij besteding van € 750,- aan comsumable producten ontvangt u een BBQ.*

* Max. 2 BBQ's per klant, zolang de voorraad strekt. Actie loopt tot 01-09-2021

21 april 20:00 uur - Online bedrijfsbezoek Fam. van der Wal

Weidegang in combinatie met robotmelken
Heeft u zich al aangemeld voor ons eerste online 
bedrijfsbezoek? Op 21 april om 20:00 uur nemen wij een 
kijkje bij de fam. van der Wal op Urk en vertellen wij 
u graag de mogelijkheden van automatisch melken in 
combinatie met weidegang. Meld u aan via onze website:


