Certyfikowany
robot udojowy
LELY TAURUS
Używane roboty udojowe Astronaut

Gotowe do eksploatacji na wiele lat
Certyfikowane roboty Lely Taurus to używane roboty udojowe Lely Astronaut, które zostały
odnowione i zregenerowane w fabryce, dzięki czemu stanowią sprawne urządzenia, gotowe do
ekspoatacji jeszcze przez wiele kolejnych lat.

innovators in agriculture

Certyfikowany robot udojowy
Lely Taurus
Czy kupując używanego robota udojowego można być pewnym jego stanu technicznego i historii?
Oczywiście, że tak – wystarczy sprawdzić, czy urządzenie jest certyfikowanym robotem Lely Taurus i czy
pochodzi z Lely Center, to zapewnia, że nie będzie żadnych zmartwień. Gwarantujemy pełen spokój.
Zaufanie, spokój i pewność to korzyści, które gwaranujemy przy zakupie certyfikowanego robota
udojowego Lely Taurs, ponieważ nasze urządzenia spełniają siedem podstawowych warunków:
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Certyfikowany robot udojowy LELY TAURUS

1.Nowy i czysty
Deinstalację systemu, czyszczenie i odbiór robota udojowego Lely Astronaut wykonuje
lub nadzoruje inżynier servisu Lely. Czyszczenie odbywa się bezpośrednio po
deinstalacji na terenie gospodarstw. Robot zostaje oczyszczony i zdezynfekowany przy
pomocy specjalnych detergentów zgodnie z instrukcją producenta.

2. Znana historia urządzenia
Z certyfikowanym robotem Lely Taurus możesz być pewien, że nie czekają cię żadne
niespodzianki. Historia robota jest znana gdyż urządzenie było zawsze serwisowane
przez inżynierów serwisu Lely zgodnie z procedurami i warunkami Lely.

3. Dokładna kontrola
Robot Lely Taurus po kontroli otrzymuje certyfikat Lely stwierdzający sprawdzenie
ponad 160 elementów i funkcji, a jeśli jakaś część nie odpowiada wyznaczonym
kryteriom zostaje wymieniona na nową.

4. Całkowite dopasowanie
Remont używanych robotów udojowych pociąga za sobą wymianę wszystkich zużytych
części. Wymienione zostają nie tylko silikonowe gumy strzykowe, przewody mleczne
oraz inne części gumowe lecz również – dla przykładu - łożyska w ramieniu. Wszystkie
części robota, które mogły ulec nadmiernemu zużyciu zostają naprawione bądź
wymienione. Na koniec robot zostaje ponownie pomalowany i wypolerowany, dzięki
czemu różnica między nowym, a używanym robotem jest właściwie niewidoczna.

5.Zmodernizowanie urządzenia według indywidualnych
potrzeb rolnika
Opcjonalnie można zmodernizować używanego robota udojowego o niektóre z
najnowszych funkcji technicznych, które są dostępne w nowych robotach. Niektóre
aktualizacje są w standardzie (np. laser TDS i pompa podciśnieniowa), inne są
opcjonalne (np. Lely Pura system czyszczenia parą kubków udojowych).

6. Gruntowne testy przed dostarczeniem robota
Robot udojowy Astronaut z certyfikatem Lely Taurus to wyłącznie taki robot, który
otrzyma pozytywny wynik badania wszystkich jego funkcji. Na stacji testowej w
fabryce Lely wyżej wspomiane roboty udojowe zostają poddane tym samy testom co
zupełnie nowe urządzenia.

7. Niska cena i roczna gwarancja
Rolnicy, którzy zakupią certyfikowane roboty Lely Taurus otrzymają urządzenie, które
jest "jak nowe", i które w standardzie zawiera roczną gwarancją techniczą. Dostępne
są różne modele w różnych cenach, oferty można uzyskać w najbliższym Lely Center.
Dzięki certyfikatom Lely Taurus niezawdona jakość tych najbardziej popularnych na
świecie robotów udojowych jest teraz dostepna w znacznie niższej cenie.
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“Cenowo mogliśmy sobie
pozwolić na dwa używane
roboty, dzięki czemu teraz
mamy dostatecznie dużą
wydajność mleka…”
“Wiem dużo o różnych urządzeniach udojowych. Każdy rolnik sam dokonuje
wyboru, ale ja jestem bardzo zadowolony z mojego używanego robota Lely”.

W celu uzyskania informacji na temat aktualnie dostępnych używanych
robotów udojowych Lely Astronaut, proszę skontaktować się z najbliższym

LHQ.L12002.PL.A

Lely Center lub odwiedzić naszą stonę interentową www.lely.com.

Live Life Lely

www.lely.com

