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Gerrit Kooistra
Friesland, Nederland
"Ik heb plezier in werken met gezonde koeien. 
Dat vind ik mooi aan het bedrijf. Een gezonde 
koe voor mij is een koe die goed in zijn vel zit. 
En waar je als veehouder weinig werk van hebt."

“Zorg jij goed voor de koe,

dan zorgt de koe goed voor jou.”

Uiteindelijk draait het om zorg en aandacht. Door optimaal
zorg te besteden aan jouw Lely-machine, de koeien en de melk,
vergroot je niet alleen de winstgevendheid, maar ook je 
werkplezier. Lely ondersteunt je daarbij met een doordacht 
assortiment verbruiksartikelen en slijtdelen. We dragen 
complete oplossingen aan. Die bestaan niet alleen uit 
innovatieve machines, maar even goed uit technische 
ondersteuning, Farm Management-advies, financiering en uit 
de middelen om de machines jarenlang zorgeloos te gebruiken. 

Lely levert daarvoor praktisch alle producten die je dagelijkse 
gebruikt. We houden samen met jou de koeien en de machines 
in topconditie en werken aan een tank vol topmelk. Zo werken 
we samen met je aan een melkveebedrijf waar duurzaam, 
aangenaam én winstgevend gewerkt wordt.  

Je mag vertrouwen op een totaalbod voor;  Milk Care, 
Cow Care en Machine Care.

We ondersteunen je graag
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Farm Management Support 
De Farm Management Support adviseurs van Lely begeleiden 
je voor, tijdens en na het opstarten van automatisch melken of 
voeren. Zij zijn voor jou een sparringpartner voor alle koe, arbeid 
en management gerelateerde zaken. De melkveehouderij zit hen 
in het bloed. Deze Farm Management Support-adviseurs hebben 
kennis van de regionale  ontwikkelingen. Uiteraard hebben zij 
jarenlang ervaring met automatisch melken en voeren. Via hen 
heb je toegang tot de kennis en ervaring van Farm Management 
adviseurs van over de gehele wereld. Zij kunnen je bovendien 
bekend maken met het management software systeem T4C 
die Lely aanbiedt om de conditie van jouw veestapel en melk 
automatisch te monitoren.

Consumables adviseur
De melkrobots van Lely zijn onderdeel van een compleet 
stalconcept waarbij de koe centraal staat en zelfstandig de weg 

Het gaat over gezonde dieren, soepel lopende 
machines en een tank vol kwaliteitsmelk. Om dit 
te bereiken moet er zorg en aandacht worden 
gegeven op alle vlakken. Door dagelijkse routines 
en tijdig onderhoud in combinatie met de juiste 
producten, draag je hier aan bij. Dit hoef je niet 
alleen te doen. De servicemonteurs van het Lely 
Center zijn gespecialiseerd in automatisering 
en ondersteunen je bij het onderhoud van je 
machine. Voor vraagstukken in relatie tot 
de bedrijfsprocessen of het management 
softwaresysteem kun je terecht bij de Farm 
Management adviseurs. Zij zijn de experts in het 
management softwaresysteem T4C en InHerd. 
En kunnen data naar doelen op maat omzetten.
De Consumables adviseur geeft advies over de 
producten die bijdragen aan de dagelijkse zorg 
voor je melk, machines en koeien. 

Service en 
advies

naar de melkrobot vindt. Juist daarom kijken we voor het 
optimaal functioneren van de melkrobot, veel breder dan 
alleen de robot zelf. We bieden oplossingen aan voor klauw- en 
uiergezondheid en producten die direct bijdragen aan 
gezondere koeien en daarmee aan een tank vol kwaliteitsmelk. 
Maar ook producten voor het reinigen van de robot. Voor de 
interne reiniging van de tank en de robot om ervoor te zorgen 
dat de melk zo hygiënisch mogelijk het bedrijf verlaat. Maar ook 
voor het reinigen van de buitenkant van de robot biedt Lely een 
volledig assortiment. Het is een totaal doordacht productaanbod, 
waarmee we bijdragen aan de winstgevendheid en 
jouw werkplezier.

Slijtonderdelen
De Lely-robot is je hardst werkende medewerker die 24/7 
beschikbaar is. Hierdoor is de robot echter wel ook voortdurend 
aan slijtage onderhevig. Daarvoor biedt Lely een breed 

assortiment originele slijtonderdelen aan. Het is absoluut aan 
te raden deze originele onderdelen te gebruiken. Op die manier 
kunnen we immers blijven gaderen dat jouw Lely presteert 
zoals beloofd is.

Lely servicemonteurs
Uiteraard ondersteunt het Lely Center je ook bij het onderhoud 
van de Lely-robots. Daarvoor staan servicemonteurs 24/7 
garant voor persoonlijke assistentie, snelle reactietijden en 
een profesionele onderdelenservice. Met een gespecialiseerde 
opleiding, ervaring in het veld en vaak ook een agrarische 
achtergrond, spreken zij de taal van de sector. Iedere monteur 
werkt in een eigen gebied en kent de historie, de bedrijfsdetails 
en de apparatuur die in gebruik is. Hierdoor kan hij snel 
schakelen. Dat maakt hem een betrouwbare partner. Dat geeft 
rust en zekerheid, want de servicemonteurs van het Lely Center 
staan altijd voor je klaar.   

LELY CONSUMABLES
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Met optimale zorg, bereik je een optimaal resultaat. Daarbij gaat het 
om zorg voor je machines, je koeien en je melk. Lely ondersteunt je daar 
bij met een doordacht aanbod verbruiksartikelen en slijtonderdelen die 
volledig toegespitst zijn op deze drie aandachtsgebieden. Je vindt binnen 
ons aanbod daarom specifieke producten voor ‘Machine Care’, ‘Cow Care’ 
en ‘Milk Care’. Want alleen de juiste middelen in combinatie met het juiste 
onderhoud kunnen optimaal resultaat waarborgen.

Milk Care
Al je inspanningen richten zich uiteindelijk op een 
tank vol kwaliteitsmelk. Je brengt topkoeien in een 
blakende gezondheid bij de melkrobot, zodat ze 
optimaal kunnen presteren. Juist daarom is het  
zaak de melk, die schoon de uier verlaat, met zo  
min mogelijk kiemen in de melktank te krijgen.  
De Milk Care-producten van Lely helpen daarbij.  
Lely heeft verbruiksartikelen ontwikkeld om de uier, 
de robot én de melktank optimaal schoon te houden. 

Optimaal resultaat

Reinigingsmiddelen die 100% veilig zijn voor jouw 
koeien en machines en die uiterst effectief zijn bij 
het sterk beperken van bacteriegroei. Daar kan je op 
rekenen.

Cow Care
Jouw melkvee vindt binnen het vrijkoeverkeer-
concept zelf zijn weg naar de melkrobot. Juist 
daarom heeft Lely oog voor koegezondheid. We 
beseffen als geen ander dat gezonde en mobiele 

dieren binnen het Lely-concept essentieel zijn voor 
een goed rendement binnen jouw bedrijf. Daar 
hebben we door dachte oplossingen voor ontwikkeld, 
zoals desinfecterende en verzorgende uiersprays. 
Maar ook producten voor het realiseren van 
een goed en hygiënisch ligbed. Daarmee bereik 
je niet alleen een betere uiergezondheid, maar 
tevens goed liggedrag, wat zich vertaalt in een 
hogere melkopbrengst. Zo gaan melkopbrengst, 
melkkwaliteit én koegezondheid hand in hand.

Machine Care 
Als melkveehouder verwacht je terecht veel 
van je Lely-machines. Maar voor het optimaal 
en probleemloos laten functioneren, moeten de 
machines goed onderhouden worden met de juiste 
reinigingsmiddelen en de originele slijtonderdelen. 
Want dan functioneren de machines naar 
verwachting. De Machine Care-producten van Lely 
dragen bij aan het verlengen van de levensduur en 
aan het optimaal presteren van je Lely machines.

Milk Care

Cow Care
Machine Care

• Robotreiniging

• Borstelreiniging

• Tankreiniging

• Uiergezondheid

• Klauwgezondheid 

• Ligbed hygiëne

• Hygiëne

• O
nderhoud

LELY CONSUMABLES
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Goede hygiëne is essentieel voor een  

schoon en veilig melkproces.

Melk die schoon de uier verlaat, moet ook schoon in de melkwagen 
komen. Daarvoor moeten alle schakels na de uier uiterst hygiënisch 
gereinigd worden. Keer op keer. Lely helpt daarbij met volautomatische 
reinigingsprogramma’s en met verbruiksartikelen die speciaal voor de  
Lely melkrobot ontwikkeld zijn. Ze reinigen optimaal en zijn daarnaast 
volledig veilig voor de robot. Lely gaat net als jij voor 100% schoon.

De hele keten
In de keten van uier tot melkwagen mag geen zwakke 
schakel zijn. Want de hygiëne van het eindproduct 
wordt door iedere schakel bepaald. De Lely Astronaut 
melkrobot heeft veel van deze taken geautomatiseerd. 
Met de borstelreiniging na elke melking en de interne hitte 
reiniging wordt je totaal ontzorgd. Binnen de Milk Care 
producten bieden wij ook producten aan voor een optimale 
tankreiniging. De combinatie van zure en alkalische 
producten om een 100% schoon en veilig melk proces te 
garanderen. Schone melk in elke fase.

Milk Care

Tank vol kwaliteitsmelk

LELY CONSUMABLES
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Robotreiniging

De Lely-melkrobot reinigt zichzelf drie keer per dag volledig 
automatisch. Dat moet snel gebeuren om zoveel mogelijk tijd 
beschikbaar te hebben voor het melkproces. Maar tegelijkertijd 
wel uiterst zorgvuldig. Daarom is gekozen voor een 
hittereiniging waarbij de reinigingsmiddelen op temperaturen 
die starten bij >95˚C in één flow door de robot worden gevoerd. 
Twee keer daags wordt de Lely alkalisch gereinigd en één keer 
per dag met een zuur reinigingsmiddel. Al het organisch vuil 
wordt met de alkalische reiniger verwijderd en het anorganisch 
vuil door de zure reiniger. Deze zeer zorgvuldige reiniging is 
samen met het drie keer daags vervangen van de filters al een 
bijzonder goede basis voor een tank vol schone melk.

Borstelreiniging

Lely zorgt ervoor dat iedere speen voordat deze met 
de robot gemolken wordt, zorgvuldig geborsteld 
wordt. Dat zorgt voor een schone uier en voorkomt 
kruisbesmetting. Maar het zorgt er ook voor dat er 
geen vervuiling uit de stal in de melktank terecht kan 
komen. Dat betekent uiteraard ook, dat de borstel 
zelf steeds weer gereinigd moet worden om tot een 
optimaal schoon resultaat te komen. Lely heeft 
daarvoor een borstelreiniger ontwikkeld die snel en 
zorgvuldig reinigt en die de uier niet irriteert, doordat 
hij snel vervliegt. Met deze borstelreiniger ben je goed 
voor de melkkoe, maar ook goed voor de robot én de 
melk. De originele Lely-borstelreiniger zorgt voor een 
optimaal resultaat.

Tankreiniging

Toch nog veel van de verontreiniging van melk ontstaat pas in de 
melktank. Melktanks worden over het algemeen minder vaak gereinigd. 
Dat kan immers pas als ze geleegd zijn. Daarbij is het in de praktijk 
niet mogelijk om de enorme tanks op een zelfde temperatuur als de 
Astronaut te reinigen. Vaak worden hier temperaturen tussen de 45˚C 
en maximaal 70˚C bereikt, wat duidelijk niet voldoende is voor het doden 
van bacteriën. Om toch tot een goede en snelle reiniging te komen, moet 
dan gekozen worden voor een ander type reinigingsmiddel. Ook hier 
moet zowel zuur als alkalisch gereinigd worden om tot een optimaal 
resultaat te komen. Dat kan met of zonder chloor. Dat laatste heeft 
vanuit de duurzaamheidsgedachte de voorkeur, maar melkveehouders 
maken hierin hun eigen keuzes op basis van duurzaamheid en kostprijs. 
Wat je ook kiest: Lely biedt al deze typen melktankreinigers aan. Ze 
zijn getoetst op hun werking en veiligheid en zorgen ervoor dat ook de 
laatste schakel binnen jouw melkveebedrijf werkelijk volledig schoon is.

Schone melk in elke fase

Waarborg de melkkwaliteit met Milk Care producten; 

Omdat de reinigers in het binnenste van de melkrobot gebruikt 
worden, is het essentieel dat zij niet alleen zeer grondig 
reinigen, maar ook 100% veilig zijn voor de robot. Zo moeten  
zij bijvoorbeeld chloorvrij zijn, zodat de kwetsbare en 
roestvrijstalen delen van de robot niet worden aangetast.  

De Lely-reinigers vormen samen een trefzekere combinatie  
die de hygiëne en de levensduur van de robot kan garanderen. 
Lely adviseert dan ook nadrukkelijk om in de robot louter de 
eigen Lely-reinigers te gebruiken. 

Lely Astri-Cid

Astri-Cid is Lely’s eigen zure reinigingsmiddel 
voor de interne delen van de melkrobot. Het 
verwijdert trefzeker alle anorganische vervuiling 
die een bedreiging kan vormen van de hygiëne, 
maar ook voor de werking van meters, kleppen 
en het MQC-blok. Astri-Cid bevat bovendien 
corrosieremmers die de onderdelen van de 
robot extra beschermen. Kalk, melksteen, ijzer 
en mineralen worden grondig verwijderd. Op 
die manier draagt Astri-Cid, als dat bij hoge 
temperaturen gebruikt wordt, ook bij aan 
een betere hygiëne en daarmee aan een lager 
kiemgetal.

Lely Astri-Lin

Astri-Lin is Lely’s eigen alkalische 
reinigings middel voor de melkrobot. Het 
verwijdert zeer effectief en veilig alle 
organische vervuiling die een bedreiging 
kan vormen voor de hygiëne. Astri-Lin 
schuimt niet en heeft een uitstekende 
reinigende werking op met name vet en 
eiwitresten, die een voedingsbodem kunnen 
vormen voor bacteriën. Het reinigingsmiddel 
bevat kalkbinders die voorkomen dat kalk 
tijdens de reiniging neerslaat.

Lely Astri-L

Het desinfecteren van de 
borstels moet zeer grondig 
gebeuren. Tegelijkertijd mag het 
reinigingsmiddel op geen enkele 
manier de uier irriteren en 
mogen er geen residuen op de 
borstel achterblijven. Dat stelt 
zeer specifieke eisen aan het 
reinigingsmiddel. Astri-L zorgt 
voor een zeer snelle desinfectie 
en is 100% veilig voor de uier.

LELY CONSUMABLES
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Gezonde koeien zijn essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering. Dan 
hebben we het over de weerstand van je koeien, de vruchtbaarheid en de 
gezondheid van de klauwen en uiers. Nog steeds staat de levensproductie van 
melkvee onder druk door te vroege afvoer van de koeien. Problemen met de 
klauwgezondheid en de vruchtbaarheid zijn daar belangrijke redenen voor. 
Maar de uiergezondheid vormt in de praktijk nog steeds het grootste probleem. 

Cow Care

Gezonde koeien voor 
een gezond bedrijf

Geautomatiseerde oplossingen 
De melkrobots van Lely bieden voor zowel de uiers als de klauwen 
geautomatiseerde oplossingen. Verzorging die gericht is op het 
voorkomen van gezondheidsproblemen. Zo worden de uiers na 
elke melking automatisch gesprayd. En kunnen ook de klauwen 
na elke melking automatisch worden gesprayd. Daarvoor biedt 
Lely een ruim assortiment verbruiksartikelen aan, die speciaal 
zijn ontwikkeld voor deze toepassing. Ze werken optimaal in 
combinatie met de Astronaut en dragen daadwerkelijk bij aan de 
gezondheid van jouw melkvee.

LELY CONSUMABLES
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Uierverzorging

Uiergezondheid is op elk melkveebedrijf belangrijk. Ziektes zoals Mastitis  
kunnen financiële consequenties hebben en het werkplezier verminderen.  
De economische schade kan ontstaan door een lagere melkproductie en 
mogelijke veeartskosten. Door uierverzorgingsproducten te gebruiken die zijn 
afgestemd op jouw bedrijfssituatie en de robot, kunnen we het spraypatroon 
van het verzorgingsmiddel garanderen en de koegebonden besmettingen 
preventief aanpakken. Uiergezondheid wordt echter door meer factoren 
bepaald. De Farm Management Support-adviseur bekijkt daarom samen 
met jou naar alle aspecten op het bedrijf. Denk hierbij aan hygiëne in de stal, 
klimaat, rantsoen en het totale melkproces. Samen maken we een plan van 
aanpak om ook deze omgevingsfactoren te optimaliseren.

De beste zorg voor uiers 
en klauwen

Goede hygiëne 
De uierverzorging van Lely is preventief en voorkomt kruis-
besmetting zodat we samen met jou mastitis de baas blijven.  
De producten die Lely beschikbaar heeft, bieden los en in 
combinatie houvast en dragen bij aan een goede uiergezondheid 
en daarmee aan een gezonde opbrengst. 

Verzorgend versus desinfecterend
Lely biedt een breed aanbod aan uierverzorgingsproducten.  
Een deel daarvan is gebaseerd op melkzuur en een deel werkt op 
basis van jodium. Doel van de producten is, om de uier enerzijds 
te desinfecteren en anderzijds te verzorgen. Een aantal van deze 
producten richt zich meer op het desinfecteren. Waar andere 
producten zich meer richten op het verzorgen. Welk product 
het beste bij jouw kudde past verschilt per situatie. Gezien het 
intensief gebruik van de middelen, is de keuze voor het type 
product erg belangrijk. Lely adviseert je graag.

Ligbed hygiëne
Los van die koegebonden besmettingen kunnen bacteriën  
(zoals Streptococcus agalactiae, E. coli, S. uberis, S. aureus,  
S. dysgalactiae en Klebsiella) ook via de omgeving en met name 
het ligbed overgedragen worden. Daarom is goede hygiëne in 
de ligbox essentieel. Uiteraard biedt Lely ook daarvoor speciaal 
ontwikkelde producten: Lely Essentials Comfort en Comfort Care. 
Deze ligboxproducten ondersteunen een betere uiergezondheid 
doordat de ligbox droog blijft en kruisbesmetting sterk beperkt 
wordt. Aan de ‘Care’-variant zijn etherische oliën toegevoegd 
die het leefklimaat voor bacteriën sterk negatief beïnvloeden. 
Bacterievrij bestaat hier niet, maar dit ligbedstrooisel helpt je 
de bacteriën sterk terug te dringen. Los van de sterk verbeterde 
hygiëne zorgen de Lely Essentials Comfort-producten voor een 
droog ligbed. Jouw melkvee ligt daardoor langer en ieder uur 
extra hier, betekent één liter meer in de tank.

Essentiële producten voor koegezondheid  met Cow Care, waaronder; 

Lely Quaress Barrier

Een product op basis van povidon jodium. Het product 
vormt een beschermende laag rond de speen. Deze 
laag sluit het slotgat af van omgevingsgebonden 
bacteriën. Dit voorkomt dat micro-organismen het 
uier binnenkomen. Ideaal voor melkveebedrijven waar 
uitdagende omgevingsomstandigheden vragen naar 
goed beschermde uiers.

Lely Meteor Care-spray

Aandacht voor klauwverzorging loont. Niet 
alleen omdat het bijdraagt aan een hogere 
melkopbrengst, maar ook omdat problemen met 
klauwen nog steeds de derde afvoer reden is voor 
melkvee. Daarom biedt Lely de mogelijkheid 
om de klauwen het melkvee in de Astronaut 
bij elke melking preventief te verzorgen. De 
Meteor Care-spray is een desinfecterende en 
verzorgende spray. Op het moment dat de koe de 
melkrobot verlaat, worden de klauwen hiermee 
preventief behandeld.

Lely Meteor balm

Lely heeft met haar Meteor-producten een complete lijn 
producten om het zogenaamde ‘zero tolerance beleid’ 
rond klauwverzorging vorm te geven. Ieder dier met een 
klauwaandoening wordt direct behandeld totdat ze genezen 
is. Lely Meteor Balm is een belangrijke troef binnen die 
aanpak. Lely Meteor Balm wordt ingezet bij een Mortellaro
aandoening. De zalf weekt de afwijkende huid los waardoor 
het ruimte creeert voor de onderliggende gezonde huid. 
Hierdoor wordt natuurlijk herstel ondersteund.

LELY CONSUMABLES
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Klauwverzorging
Koeien met gezonde klauwen zijn productiever 
en vragen minder aandacht. Juist omdat Lely 
kiest voor de meest natuurlijke manier van 
melken waarbij de koeien zélf naar de robot 
en het voerhek gaan, is het essentieel dat die 
gang soepel verloopt. Klauwaandoeningen 
als Mortellaro zorgen ervoor dat het melkvee 
zich minder vaak meldt bij de robot en het 
voerhek. Daarmee vormen ze een belangrijk 
risico voor de melkopbrengst. Daarom 
ondersteunt Lely je met een geïntegreerde 
aanpak voor klauwmanagement, die we 
Meteor noemen. We brengen samen met jou 
de klauwgezondheid in kaart, behandelen 
alle probleemgevallen, sprayen consequent 
de klauwen in de melkrobot en wekelijks 
handmatig het jong vee en de droge koeien 
met de mobiele sprayer. Door de klauwen 
daarbij voortdurend te monitoren houd je de 
klauwgezondheid goed en stabiel.

Totaal aanpak 
Aandacht voor klauwverzorging loont. Niet alleen omdat het 
bijdraagt aan een hogere melkopbrengst, maar ook omdat 
problemen met klauwen nog steeds de derde afvoerreden 
is voor melkvee. Je investeert in je melkvee en wilt dat die 
investering rendeert. Gezonde klauwen dragen daar enorm 
aan bij. Met de totaalaanpak van correctieve en preventieve 
behandeling verbeter je de klauwgezondheid op bedrijfsniveau. 
Met de Lely Meteor-aanpak verminder je klauwziektes op een 
duurzame en veilige manier. De focus ligt daarbij niet alleen op 
individuele koeien, maar op de gezondheid van de totale stal. 
Alleen een dergelijke brede aanpak is effectief. Te vaak hebben 
melkveehouders onvoldoende zicht op de klauwgezondheid. Wij 
snappen dat, maar het blijft een probleem. Binnen de Meteor-

aanpak van Lely wordt iedere klauw van iedere koe bekapt en 
beoordeeld en vervolgens waar dat nodig is direct behandeld. 
De schone wonden worden van balm voorzien en vervolgens 
afgedekt met een vocht- en daarmee ook mestdichte bandage. 
Maar we kijken verder. Alle factoren die invloed kunnen 
hebben op de klauwgezondheid neemt onze Farm Management 
Support-specialist mee. De hygiëne van de vloeren en het 
ligbed, het voermanagement én het klimaat binnen jouw 
stal.  In een speciaal ontwikkelde Lely klauw-app wordt de 
situatie in kaart gebracht, zodat je inzicht en overzicht krijgt 
direct in je T4C management programma.  Die transparante 
en geïntegreerde aanpak leidt al binnen drie weken tot een 
significante verbetering. 

Lely Meteor 
Lely levert voor de eerste, correctieve fase een volledige set 
producten en advies. Als het klauwgezondheidsniveau op peil 
is gebracht, biedt Lely ook voor de tweede fase preventieve 
producten aan. Deze worden toegepast in de Lely Meteor 
Automatic Sprayer en werden daar speciaal voor ontwikkeld. 
De totale melkveestapel wordt op deze manier na iedere 
melkbeurt preventief behandeld. De Lely Meteor Wash Spray 
wast de klauwen voor het melken op een milde maar zeer 
effectieve manier. Direct na het melken sprayt de Meteor 
Sprayer de klauwen nog een keer. Nu met de verzorgende 
Meteor Care Spray. Het jongvee en koeien die droogstaan 
en dus de robot niet bezoeken, worden met de Care-spray 
behandeld. Daarvoor is de Mobiele Sprayer beschikbaar.

Zero tolerance 
Nog te vaak krijgt de klauwgezondheid te weinig aandacht 
of wordt de oplossing langs gebaande wegen gezocht. Maar 
gewoonte is hier een slechte raadgever, want veel van de 
producten die gebruikt worden zijn niet effectief of te agressief 
voor koe en milieu. Lely heeft met haar Meteor-producten een 
complete lijn producten om het zogenaamde ‘zero tolerance 
beleid’ rond klauwverzorging vorm te geven. Ieder dier met 
een klauwaandoening wordt direct behandeld totdat de klauw 
genezen is. Het gaat bij deze integrale aanpak om de producten 
en het advies. Samen brengen die de klauwgezondheid naar een 
hoger niveau. 

"Eén van onze doelstellingen, en 
misschien wel de belangrijkste, is; 

Loopt de koe goed.  
Dan loopt de rest ook goed." 

Gerrit Kooistra, the Netherlands. 
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Of je nu een Astronaut, Lely Juno, Lely Vector of bijvoorbeeld een Lely Discovery 
bezit; deze robots verdienen het om perfect onderhouden te worden. Niet 
alleen omdat ze wellicht de hardst werkende medewerkers binnen jouw 
melkveebedrijf zijn, maar bovenal omdat ze door goed onderhoud beter en 
langer functioneren. Dus ga je voor 100% uptime én een lange levensduur. 
Lely helpt daar bij met haar aanbod Machine Care producten bestaande uit 
originele slijtonderdelen en reinigingsmiddelen. 

Speciaal voor jouw Lely
Het levert producten om de robot van buiten optimaal te reinigen, 
wat bovenmatige slijtage voorkomt. Maar ook voor het reinigen 
van de lenzen van de Astronaut, die essentieel zijn voor het juist 
plaatsen van de tepelbekers, levert Lely een snel werkend en voor 
de robot volkomen veilig product. Daarnaast zijn er onderdelen 
van de robot die aan dagelijkse slijtage onderhevig zijn en die 
gemakkelijk door jouzelf vervangen kunnen worden. Denk aan 
borstels en tepelvoeringen. Lely levert hiervoor de originele 
slijtonderdelen; perfect passend voor jouw Lely robot. Zo weet je 
zeker dat jouw Lely presteert zoals beloofd.

Langer probleemloos 
plezier van je Lely

Machine Care

LELY CONSUMABLES
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Reiniging

Foam concept
Een melkrobot staat per definitie in een ruimte waarin deze werkelijk vuil wordt. 
Dat kan een probleem vormen voor de werking, voor de hygiëne en voor je 
werkplezier. Daarom heeft Lely een foamreiniger ontwikkeld en een bijpassende 
foam unit. Hiermee maak je de Lely Astronaut melkrobot brandschoon. Ook hier 
is Lely erin geslaagd om een product te ontwikkelen dat enerzijds actief genoeg is 
om de vaak zware vervuiling adequaat aan te pakken en dat anderzijds ook mild 
genoeg is om de robot en bijvoorbeeld de slangen niet aan te tasten.

Vacuümpomp reiniger 
De vacuümpomp in jouw Lely melkrobot is een essentieel onderdeel voor de 
werking van de robot. Doordat zich na intensief gebruik vuil afzet in de pomp 
wordt de werking daarvan minder. Om dat te voorkomen moet de vacuümpomp 
regelmatig gereinigd worden. In het recente verleden was het nodig de 
pomp daarvoor uit de robot te (laten) halen. Lely heeft echter een speciale 
vacuümpomp-reiniger ontwikkeld die de pomp kan reinigen zonder dat deze 
gedemonteerd hoeft te worden. Een veilig en effectief middel dat jouw pomp in 
optimale conditie houdt.

TDS lensreiniger
De lens van de TDS speendetectie van de Astronaut zit dicht op de uier om ervoor 
te zorgen dat de aansluiting van de tepelbekers snel en soepel verloopt. Op die plek 
is niet te voorkomen dat de lens ook vies wordt. Dat vertraagt of verhindert de 
aansluiting. Juist daarom is het van belang deze lens met regelmaat te reinigen. 
Lely heeft daarvoor een eigen lenzenreiniger ontwikkeld. Die is volkomen veilig 
voor de lens van de robot en voorkomt bijvoorbeeld het krassen van de lens. Deze 
reiniger werkt snel en streeploos. Ook zo draagt Lely bij aan probleemloos melken.

Onderhoud
Tijdig onderhoud is essentieel voor het functioneren van jouw robot. Voor het 
dagelijks onderhoud van de melkrobot levert Lely alle onderdelen die je zelf 
gemakkelijk kan vervangen. Dan spreken we over de tepelvoeringen, borstels, 
buisfilters, touwtjes, melkslangen, duplo-slangen en -slangbeschermkappen.  
Ook alle andere onderdelen van jouw Lely zijn overigens stuk voor stuk los te 
bestellen voor reparaties of groot onderhoud.  

Touwtjes
De touwtjes die de bekers naar de arm toe trekken na iedere melking zijn een 
klein maar essentieel onderdeel. Er is voor een touwkwaliteit gekozen die in 
een omgeving vol van vocht en mest feilloos zijn werk doet. Het touwtje moet 

Schoon en goed 
onderhouden

klappen op kunnen vangen, dus elastisch zijn, maar ook waterbestendig 
en slijtvast. De Lely-touwtjes voldoen aan die eisen. Het loont voor een 
probleemloos gebruik van jouw melkrobot de moeite om hier dus het 
originele Lely-touw te gebruiken. Heeft je bedrijf een zandbedding, dan 
kun je bij Lely terecht voor speciale kettinkjes.

Tepelvoeringen
De tepelvoeringen zijn van groot belang voor het melkproces en dienen 
afgestemd te worden op de gehele kudde en bedrijfs doelstellingen. De 
keuze voor materiaal en afmetingen varieert dus per melkveebedrijf. 
Daarom biedt Lely een achttal siliconen tepelvoeringen aan en één 
rubberen variant. En omdat geen enkele melkkoe gelijk is, verschillen 
de tepelvoeringen. Van een rechte tot een meer conische vorm en 
van een hoge tot een lage kop. Lely weet welke instellingen van de 
robot in combinatie met welke tepelvoering het best passen bij jouw 
doelstellingen. Het is van belang dat je exact de juiste tepelvoering 
kiest die ervoor zorgt dat alle melk snel en voorzichtig uit de uier wordt 
gemolken. Het loont voor jouw opbrengst en de gezondheid van jouw 
melkvee, om hier zorgvuldig naar te kijken. Onze Farm Management 
adviseur ondersteunt je daar graag bij.

Borstels
De originele borstels van Lely zijn in rood-wit uitgevoerd. De beide 
kleuren haren hebben een eigen dikte en hardheid zodat ze samen hun 
werk kunnen doen. De Lely-borstel heeft een reinigende werking en 
draagt bij aan een tank vol schone melk. Maar daarnaast heeft de borstel 
ook een stimulerende werking. Het zet de productie van oxytocine in 
gang; het hormoon dat als neurotransmitter fungeert en de melkafgifte 
op gang brengt. Door twee keer een paar seconden met deze speciale 
borstels te reinigen bereik je dat de uier schoon is, de verbinding met 
de melkbeker optimaal is én dat de melkafgifte direct op gang komt. 
De Lely-borstels werden ontwikkeld op deze functionaliteit, maar ook 
op hun slijtvastheid. Ze hoeven aanzienlijk minder vaak vervangen te 
worden dan imitatie-borstels.

Slangen
De melkslangen transporteren de melk van jouw koeien. De slangen zijn 
daarom van hoogwaardig siliconenmateriaal met een glad oppervlak. 
Zo voorkomen we hechting van bacteriën en andere verontreiniging 
en garanderen we een hygiënisch melkproces. Scheurtjes in de slang 
kunnen de melkkwaliteit echter beïnvloeden. Doordat de slangen 
voortdurend in beweging zijn kan dat gebeuren. De (duplo-)slangen zelf 
en de cover die daarvoor ontwikkeld is, zullen als gevolg van het gebruik 
en de invloeden van buitenaf slijten. Dat is niet te voorkomen, maar wel 
te verhelpen. Lely levert originele slangen(sets) waarmee de versleten 
exemplaren makkelijk vervangen kunnen worden. Deze slangen zijn 
speciaal voor deze toepassing ontwikkeld en ontworpen op de buigingen 
die ze in het proces gaan doorstaan. Voor de werking van de robot is het 
essentieel de kwaliteit van de slangen regelmatig te controleren en deze 
te vervangen voordat problemen ontstaan.
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Complete oplossingen 
Je bent op zoek naar complete oplossingen. Dat gaat over meer dan alleen innovatieve 
machines. Je wilt technische ondersteuning van specialisten en advies over de gehele  
bedrijfsvoering. Advies dat volledig is afgestemd op jouw persoonlijke doelen.  
Lely ondersteunt hierbij met haar technische service support en farm management 
specialisten. En door het leveren van een uitgebreid aanbod verbruiksartikelen en 
originele slijtonderdelen. 

Zo bied Lely alles wat je dagelijks nodig hebt voor een goed lopend en winstgevend 
melkveebedrijf met Milk Care, Cow Care en Machine Care producten.

Slim boeren is een keuze
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Lely Centers in Nederland en Vlaanderen

1 Lely Center in Maassluis
t    
i  www.lely.com/maassluis

2 Lely Center in Bunschoten
t    
i  www.lely.com/bunschoten

3 Lely Center in Venray
t    
i  www.lely.com/venray

4 Lely Center in Heerenveen
t    
i  www.lely.com/heerenveen

5 Lely Center in Zelhem
t    
i  www.lely.com/zelhem

6 Lely Center in Zuidwolde
t   
i www.lely.com/zuidwolde

7 Lely Center in Lochristi, Vlaanderen 
t     
i  www.lely.com/vlaanderen

Lely service monteurs
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Neem contact op met uw lokale  
Lely Center voor meer informatie 


