
Een melkveebedrijf is altijd in beweging. Het is nu mogelijk om aan de hand van de verschillende 
modules een voerkeuken naar wens samen te stellen. De modulaire voerkeuken is zo gemaakt dat 
de grootte mee kan groeien met uw bedrijf.  
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‘Mijn voerkeuken was zo 
geplaatst, nog dezelfde 
dag werden m’n koeien 
gevoerd!’

Lely Vector nu met modulaire voerkeuken

MET UNIEKE LEASECONSTRUCTIE



‘Maximale flexibiliteit’
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Voerkeuken
Het is nu mogelijk om bij een Vector 
systeem een compleet voerkeukengebouw 
te kopen en of mee te leasen. Afhankelijk 
van het aantal dieren en voersoorten kan 
er een passende voerkeuken samengesteld 
worden. 

Plug and Play
Door de eenvoud van de constructie zijn 
er beperkte voorbereidings-  en 
installatiewerkzaamheden nodig. Dit 
betekent lagere bouw- en fundatiekosten. 
De duur van het project is zeer kort omdat 
de voerkeuken in zijn geheel aangeleverd 
en geplaatst wordt.

Vergunningsvrije flexibele constructie
De maten van de voerkeukenmodules zijn 
zeer compact zodat deze (afhankelijk van 
de regionale wetgeving) in een aantal 
gevallen vergunningsvrij geplaatst kun 
worden.  Indien gewenst is het mogelijk 
om het vergunningstraject voor uw 
nieuwe voerkeuken te begeleiden.

Lease
De Vector en voerkeuken kunnen 
gezamenlijk in de lease waardoor er 
maandelijks een vast bedrag betaald 
wordt. U bent eigenaar van het product 
nadat de afgesproken termijn is voltooid.

Maximale flexibiliteit
De voerkeuken is een open ruimte waar 
verschillende voersoorten in blok, baal 
of bulk worden opgeslagen. Afhankelijk 
van het seizoen kunnen de voersoorten 
gemakkelijk gewisseld worden. Aan 
het plafond in de voerkeuken is een 
kraanconstructie met voergrijper 
geïnstalleerd; deze beweegt zich boven 
het opgeslagen voer om een hap van 
het vereiste voerblok te pakken om 
het in de meng- en voerrobot te laden 
waar het voer wordt gemengd. De open 
opslagruimte is gemakkelijk schoon te 
houden met een trekker of voorlader.

Afmetingen Voerkeuken module
•	 Lengte 12,4 m
•	Breedte 3,5 m
•	Hoogte 5 m

Capaciteit en vereisten
•	Capaciteit eerste module 8 

kuilblokken ( 180cm x 95cm x 200cm)
•	Capaciteit extra modules ± 10 

kuilblokken
•	Met 3 modules heeft u voeropslag 

voor ± 250 dieren


