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Redo för tjänstgöring i årtionden framöver
Lely Taurus certifierade robotar är begagnade Lely Astronaut mjölkningsrobotar som har 

rekonditionerats och uppgraderats vid fabriken, och som är redo att åter igen mjölka under många år 

framöver.

LELY TAURUS CERTIFIERAD
Begagnade Astronaut mjölkningsrobotar
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Lely Taurus certifierade
När du nu köper en begagnad mjölkningsrobot, hur kan du då vara trygg när det gäller dess 

mekaniska tillstånd och historik? Det är faktiskt väldigt enkelt, se till att det är en Lely Taurus 

certifierad robot från ett Lely Center, och du kommer inte att ha några bekymmer alls. Känn 

bara på sinnesfriden.

Förtroende, sinnesfrid och tillförsikt. Detta är de fördelar du kan åtnjuta när du köper en Lely 

Taurus certifierad Astronaut, då den garanterat kommer att uppfylla sju huvudsakliga villkor.
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LELY TAURUS CERTIFIERAD

1. Ren och fräsch
Avinstallation, rengöring och transport av Lely Astronaut mjölkningsroboten 

utförs eller övervakas av Lely certifierad tekniker. Rengöringen sker direkt efter 

avinstallationen på mjölkgården. Roboten rengörs totalt och desinfekteras med 

särskilda rengöringsmedel i enlighet med instruktionerna från fabriken.

2. Dokumenterad historik
Med en Lely Taurus certifierad Astronaut mjölkningsrobot undviker du att råka ut för 

överraskningar. Robotens historik är dokumenterad och maskinen har underhållits av 

certifierade Lelytekniker, i enlighet med Lelys procedurer och villkor.

3. Inspektion av många delar
Lely Taurus certifikatet ges till roboten efter att den har blivit kontrollerad på fler än 

160 delar och funktioner. Alla delar som inte uppfyller kvalitetskriterierna byts ut.

4. Helt återställd
Rekonditioneringen av begagnade mjölkningsrobotar innefattar utbyte av alla 

slitdelar. Inte enbart inläggen, mjölkledningarna och andra gummidelar, utan även, 

bara för att nämna ett exempel, lagren i armen. Alla hårdvarudelar som kan ha slitits 

ut blir reparerade och/eller utbytta. Efter att roboten har målats om och polerats upp 

är det svårt att se skillnad på en begagnad och en ny robot.

5. Uppgraderingar i enlighet med lantbrukarens egna 
önskemål
Du kan som tillval välja att uppgradera en begagnad mjölkningsrobot med några 

av de senaste tekniska egenskaper som finns tillgängliga på nya robotar. Vissa 

uppgraderingar är inkluderade som standard (såsom den Statiska TDS lasern och Mink 

vakuumpumpen) medan andra finns som tillval (t.ex. Lelys ångrengöringssystem Pura).

6. Grundligt testade före leverans
En Astronaut mjölkningsrobot blir endast Lely Taurus certifierad efter godkända 

tester på alla dess funktionaliteter. Vid teststationen på Lelyfabriken  utsätts 

mjölkningsroboten för exakt samma tester som en helt nyproducerad robot blir.

7. Låga priser och 1 år fabriksgaranti
Mjölkproducenter som köper en Lely Taurus certifierad robot får en maskin som är 

‘så gott som ny’ och som, hur som helst, har en fabriksgaranti på ett år som standard. 

Olika modeller finns tillgängliga till olika priser, offerter kan erhållas via ditt närmaste 

Lely Center. Tack vare Lely Taurus finns nu den pålitliga kvaliteten hos världens mest 

populära mjölkningsrobot även tillgänglig för generellt mer prisvärda budgetar.



Live Life Lely
www.lely.com

Vänligen kontakta ditt närmaste Lely Center eller besök www.lely.com för 

information om den aktuella tillgängligheten på Lely certifierade begagnade 

Astronaut mjölkningsrobotar.

“Den ekonomiska bilden var rätt 
med två begagnade robotar, 
samtidigt som vi nu dessutom 
har en mer än tillräcklig 
mjölkningskapacitet...”

“Jag är väl förberedd när det gäller mjölkningsutrustning. Alla mjölkproducenter 

måste göra sina egna val, men jag är nöjd med mina begagnade Lelyrobotar.”

LH
Q

.L
12

00
2.

SV
.A


