
“De robot is al goed, maar 
met Taurus koop ik kwaliteit 

en meer bedrijfszekerheid.”
Gert-Jan Reinders, Ane (Overijssel)

Hoogwaardige apparatuur 
beschikbaar voor uw bedrijf

Een gebruikte Lely biedt de 

operationele efficiëntie die u nodig 

hebt, tegen prijzen die haalbaar zijn.

Taurus geeft u absolute gemoedsrust 

en staat garant voor een betrouwbare

en duurzame Lely.

Als u kiest voor Lely Used, 

kunt u rekenen op deskundige 

ondersteuning.
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“  Het is een bedrijfszekere 
keuze en de robot levert 
kwalitatief goed werk”

De familie Hermans melkt sinds 2007 met een Lely Astronaut 
A2. Ze kochten hem tweedehands na volledige revisie.
In 2014 werd de stal uitgebreid en verwelkomde het gezin een
tweede gebruikte Astronaut A2. 

In 2020 werden beide robots vervangen voor wederom 
gebruikte Astronauts. Dat was eerder immers goed bevallen: 
“Het is een bedrijfszekere keuze en de robot levert kwalitatief 
goed werk. Het investeringsbedrag is veel lager, wat ons goed 
past, omdat wij zoveel mogelijk middelen vrij willen maken om 
het bedrijf verder te laten groeien”, aldus Hermans.

Hermans geeft aan dat hij collegas wel eens gereviseerde robots 
heeft aanbevolen. “Alleen worden we vaak een beetje voor gek 
verklaard, maar ja dat moet dan maar.” Hij zegt er wel bij dat 
het natuurlijk per bedrijf verschilt hoe het bedrijf georganiseerd
is en hoe het er financieel voor staat. “Voor de jaarkosten of de
kwaliteit van melken hoeft je het niet te laten om met een
oudere Astronaut te melken. Als we kijken naar de toekomst 
willen we het bedrijf nog verder ontwikkelen. We willen 
bijvoorbeeld beide melkrobots vol hebben met melkkoeien.”

Melkveebedrijf Hermans
Hengelo, Nederland 
Alwies en Estrella Hermans runnen een melkveebedrijf 

in Hengelo, Gelderland. Naast veehouder is de 

familie Hermans eigenaar van een loon, sloop- en 

grondverzetbedrijf. De familie heeft zo’n 105 melkkoeien.

Het rollend jaargemiddelde is 10.199 kg melk per koe per 

jaar met 4,29% vet en 3.54% eiwit. Het celgetal is 145.

Begin 2020 besloot de familie hun twee Lely Astronaut A2 

melkrobots te vervangen voor twee gereviseerde A3's.

Een bedrijfszekere keuze
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Klaar om uw bedrijf te automatiseren? Op zoek naar hoogwaardige Lely apparatuur 
tegen een aantrekkelijke prijs? Gebruikte en onderhouden Lely melkrobots, voerrobots 
en mestrobots bieden de efficiëntie die u zoekt, tegen prijzen die haalbaar zijn voor uw 
bedrijf. Ze zijn direct leverbaar en snel te installeren. Uw lokale Lely Center kan u helpen 
en adviseren bij het kiezen van de beste gebruikte oplossingen voor uw bedrijf.

Vijf zekerheden bij aanschaf van een tweedehands Lely product:

Waarom  
een gebruikte Lely?

Product
Lely apparatuur is technisch toonaangevend en ontwikkeld op 
duurzaamheid en efficiëntie. Onze Lely Centers gaan tot het uiterste 
om te garanderen dat onze klanten tevreden gebruikers blijven en 
onze producten opgewassen blijven tegen de uitdagingen op uw bedrijf. 
Ook bij gebruikte Lely apparatuur kunt u dit verwachten. Samen met 
uw Lely Center adviseur kunt u aan de hand van uw budget, het beste 
product, de conditie en support bepalen. Op die manier heeft u nog 
jarenlang plezier van uw gebruikte Lely apparatuur!

Technologie Service Conditie Garantie

Taurus Gecertificeerd  
Gereviseerd volgens Lely Fabrieks 
standaarden door gecertificeerd Lely Center

• • • • • • • • • • • •

Lely Center Revisie  
Uw gebruikte Lely melk-voer of mestrobots, 
gereviseerd volgens uw en Lely Center 
samengestelde revisie criteria

• • • • • • • • •

Ongereviseerd/ Gebruikt  
Ongereviseerde Lely melk-voer of 
mestrobots

- • • -

Keuzeopties aankoop gebruikte Lely robots:

Service  Ook voor een gebruikte robot 
staat uw Lely Center 24/7 paraat

Product  Ontwikkeld en bewezen geschikt 
voor de lange termijn

Aanschaf  Een ruim en transparant aanbod,  
altijd aantrekkelijk geprijsd 

Onderhoud  Originele onderdelen en 
gecertificeerd personeel voor 
optimaal onderhoud

Lely-ervaring  Duurzaam, winstgevend en 
aangenaam, óók voor uw 
gebruikte robot

Service

Product

Aanschaf

Onderhoud

Lely-ervaring
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Aan de rand van de Veluwe runt de 
familie Timmerman een melkveebedrijf 
met ruim 50 koeien. Naast het bedrijf 
thuis, werken Cor Timmerman en 
zijn zoon Luco fulltime buiten de deur 
als zelfstandige. Om de dagelijkse 
werkzaamheden door te laten gaan 
investeerden ze in een Discovery 
mestrobot een Juno voerschuiver. 
“Beide tweedehands en inmiddels 
onmisbaar op ons bedrijf”, stelt Cor 
Timmerman resoluut.  

Het automatiseren van het voerschuiven 
stond nog niet op de planning bij de veehouders. 
“Een investering voor in de toekomst”, aldus 
Cor. “Echter toen Lely Center Zuidwolde 
drie jaar geleden tijdens een bedrijfsbezoek 
aangaven dat ze een mooie tweedehands 
Juno beschikbaar hadden hebben we niet 
lang getwijfeld. De koop moest doorgaan!” Het 
resultaat van 24/7 voerschuiven is duidelijk 
merkbaar geeft de veehouder aan. “We zien 
een groot verschil in de voeropname. Deze was 
binnen vier dagen gestegen met 500 kilogram 
per dag”, vertelt Timmerman tevreden. “Na een 
half jaar zagen we een stijging in het aantal kg 

“ Beide tweedehands robots zijn 
inmiddels onmisbaar op ons 
bedrijf ”

“ Beide zijn tweedehands 
en inmiddels onmisbaar”

Bedrijfsgegevens
Cor Timmerman runt samen met zijn vrouw Aly en 
zoon Luco (23) een melkveebedrijf in Wezep aan de 
rand van de Veluwe. Hier melken zij ruim 50 koeien 
en houden 30 stuks jongvee op 32,5 hectare land. 
Het rollend jaargemiddelde ligt op ruim 10.500 per 
koe per jaar met 4,41% vet en 3,55% eiwit.

melk naar 35 à 36 kg melk per koe per dag.” 
Hiermee is de voerefficiëntie flink verbeterd 
op het bedrijf. “Bovendien werden de vaarzen 
eerder makkelijk weggestoten bij het voerhek. 
Ook zij hebben nu fris voer ter beschikking en 
dit zorgt voor rust in de stal”, merkt Cor. 

In 2010 investeerde de familie Timmerman al 
in een tweedehands Discovery mestschuiver. 
Inmiddels rijdt de vloerschuiver al meer 
dan 10 jaar naar volle tevredenheid in de 
stal. “Beide stalhulpen zijn onmisbaar op 
ons bedrijf”, stelt hij resoluut. “Beide robots 
waren nog niet oud toen we ze overnamen. 
Door beëindiging van het bedrijf werden 
ze te koop aangeboden”, geeft hij aan. “Een 
groot voordeel bij de aanschaf van een 
tweedehands Lely product is dat je wordt 
meegenomen met alle updates die er zijn. Zo 
blijft het product altijd up-to-date”, noemt 
Cor als grote meerwaarde. “De Juno hebben 
we rechtstreeks via het Lely Center gekocht. 
Zij reviseren de machine en maken hem 
up-to-date. Zo is hij weer als nieuw als hij 
op het bedrijf wordt geïnstalleerd”, legt de 
veehouder uit. “Vanaf het moment dat je 
met de tweedehands machine gaat werken 
sta je in het systeem bij Lely en worden de 
machines meegenomen in alle updates die er 
zijn. Daarnaast wordt het onderhoud door 
het Lely Center gedaan. Wij zijn ontzettend 
tevreden over de service die we van het 
Lely Center krijgen”, vertelt de veehouder 
enthousiast.

“ De machines worden 
meegenomen in alle 
updates ” 

Cor Timmerman, Wezep
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“  Ik kan met deze service een 
gebruikte Lely Discovery 
iedereen aanraden”

Op het melkveebedrijf MTS Leenders, 
een familiebedrijf met ruim 130 
koeien, draait er sinds drie jaar een 
inmiddels tien jaar oude Lely Discovery 
mestschuif. 

Van jongs af aan is Mathijs begaan met het 
familiebedrijf en de koeien. “Machtig mooi 
om tussen de koeien te mogen werken en te 
zorgen voor een heel hoogwaardig product 
voor de consument in de vorm van melk.”  

Toen de familie Leenders drie jaar geleden 
de stal uit ging uitbreiden kozen ze voor 
een emissiearme vloer. “Deze konden we 
gemakkelijk in de huidige stalsituatie 
toepassen”, vertelt Mathijs Leenders die 
samen met zijn ouders in maatschap zit. 
“De volgende stap was het kiezen van een 
geschikt mestschuifsysteem. Via via kwamen 
we terecht bij Lely en in overleg met Lely 
Center Venray hebben we gekozen voor een 
gebruikte Lely Discovery S”, geeft hij aan. 
“Dit was financieel aantrekkelijk en samen 
met de juiste service, een buitenkans.” De 

“ Financieel aantrekkelijk en 
in afspraak voor de juiste 
service, een buitenkans ” 

Mathijs Leenders - Mariahout (Brabant) “ Een prima oplossing 
voor ons bedrijf”

Bedrijfsgegevens
Sinds 1930 wordt er op het bedrijf van de familie 
Leenders vee gehouden, voornamelijk Holstein koeien. 
Het bedrijf levert zo’n 9600 kg melk met 4,65% vet 
en 3,62% eiwit aan Friesland Campina. De veestapel 
bestaat uit 135 melk- en kalfkoeien, met een gemiddelde 
leeftijd van 4,4 jaar. Het voerefficiëntegetal binnen het 
bedrijf is 1,12 en het celgetal 140. 

mestschuiver is bij aanschaf zeven jaar oud. 
Voor de levering wordt de machine volledig 
nagekeken en waar nodig wordt het een en 
ander vervangen. “Onze Discovery is in deze 
fase voorzien van een nieuwe accu en nieuwe 
wielen”, vertelt Mathijs. 

Vooral de service is goed bevallen vertelt de 
jonge veehouder. “De afspraken die vooraf zijn 
gemaakt zijn goed nagekomen. De Discovery 
is netjes op tijd geleverd en in bedrijf gesteld.” 
Natuurlijk niet onbelangrijk, hoe zit het met 
de storingen? “We zijn zeer tevreden, tot nu 
toe hebben we enkel een keer een zekering 
kapot gehad en die is de volgende dag netjes 
vervangen”, vertelt Mathijs en voegt toe. 
“Met deze service kan ik een gebruikte Lely 
Discovery iedereen aanraden."

De mestschuiver is op het bedrijf bij de 
familie Leenders de eerste Lely oplossing. 
Verdere automatisering is tot op heden nog 
niet aan de orde. “Het bedrijf runnen we 
met zijn drieën en daarom is vrije tijd naast 
de werkzaamheden op het bedrijf goed te 
realiseren. Voor de toekomst liggen de kansen 
in het verder perfectioneren van het bedrijf. 
Of dit gepaard gaat met automatisering weet 
Mathijs nog niet. 
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Eersteklas aanbod: Bij Lely Used kunt u een breed scala 
aan mogelijkheden verkennen. Zoek naar een gebruikte 
robot op het platform en bekijk elke machine die wereldwijd 
beschikbaar is. De Lely Centers in ons netwerk bepalen hun 
eigen prijzen.

Transparante gegevens: U moet er zeker van kunnen zijn 
dat een machine zijn beloftes waarmaakt. Betrouwbaarheid 
is immers de sleutel tot uw succes. Lely Used biedt volledige 
transparantie: van elke machine die we adverteren kunt 
u minimaal drie volledige jaren van onderhoudshistorie 
bekijken.

Eenvoudig zoeken: Zoeken naar tweedehands Lely is één 
ding. Beslissen welke machine ideaal zou zijn voor uw 
bedrijf, is een tweede. Het Lely Used-platform maakt het 
u gemakkelijk om prijzen en eigenschappen te vergelijken, 
zodat u de machine vindt die het beste bij uw strategie past.

Wat maakt het Lely platform de beste keuze voor het kopen of verkopen van 
tweedehands robot? We zorgen ervoor dat elke gebruikte machine voldoet aan onze 
strenge normen voor historie en onderhoud. De Lely Centers bepalen hun eigen 
verkoopprijzen en garanderen u een goede deal.

Used.lely.com

Een duidelijk en 
eenvoudig proces
Als u kiest voor Lely Used, kunt u rekenen op deskundige 

ondersteuning. Uw geselecteerde Lely Center begeleidt 

u tijdens het verkooptraject.

Zoek bij lely.used.com 
naar de kwaliteitsmachines 

die in uw stal passen.

Selecteer uw gewenste 
apparatuur.

Neem contact op met uw 
plaatselijke Lely Center voor 

verkoopondersteuning en 
productadvies.

Ontvang een offerte voor 
tweedehands apparatuur 

waarin u geïnteresseerd bent.

Ontvang een volledig aanbod 
van het door u geselecteerde 

Lely Center.

Bepaal welke tweedehands 
apparatuur voor uw bedrijf 

geschikt is.

Laat Lely uw 
apparatuur installeren.
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Lely Taurus Certified
Als het gaat om de aanschaf van een gebruikte melkrobot, hoe kun je dan zeker 
zijn van de mechanische conditie en de historie van de machine? Dat is in feite heel 
eenvoudig. Als het gaat om een robot met een Lely Taurus certificaat van een Lely 
Centerorganisatie, hoeft u zich namelijk nergens om te bekommeren. U heeft dan 
gemoedsrust. Vertrouwen, gemoedsrust en zekerheid. Dát zijn de voordelen die u 
geniet als u een Lely Astronaut aanschaft met een Lely Taurus certificaat; deze voldoet 
namelijk aan zeven basisvoorwaarden.

1 Blinkend schoon
De ontmanteling, reiniging en verplaatsing 
van de Lely Astronaut melkrobot worden 
uitgevoerd of aangestuurd door een 
gecertificeerde Lely-monteur. De robot 
wordt onmiddellijk na demontage op het 
melkveebedrijf gereinigd. De robot wordt 
volledig gereinigd en - overeenkomstig 
fabrieksinstructies - gedesinfecteerd met 
speciale reinigingsmiddelen.

2 Bekende historie
Met een Lely Astronaut melkrobot inclusief Lely 
Taurus certificaat voorkomt u verrassingen 
achteraf. De historie van de robot is bekend 
en de machine is, in overeenstemming met de 
procedures en condities van Lely, onderhouden 
door gecertificeerde Lelymonteurs.

3 Inspectie op diverse punten
Het Lely Taurus certificaat wordt aan de robot 
verleend nadat de machine is gecontroleerd op 
meer dan 160 onderdelen en functionaliteiten. 
Onderdelen die niet voldoen aan de 
kwaliteitscriteria, worden vervangen.

4 Volkomen bedrijfsklaar
Het reconditioneren van gebruikte melkrobots 
houdt de vervanging in van alle slijtdelen. 
Niet alleen de tepelvoeringen, melkslangen 
en rubberen delen, maar ook - om slechts een 
voorbeeld te geven - de lagers in de arm. Alle 
hardwaredelen die wellicht zijn versleten, 
worden gerepareerd en/of vervangen. Na het 
oplakken en poetsen valt de gebruikte robot 
nauwelijks van een nieuwe te onderscheiden.

5 Upgrade volgens de wensen van de 
veehouder
Als optie kunt u er voor kiezen om de gebruikte 
robot te laten upgraden met een aantal 
technische voorzieningen die op de nieuwste 
robots worden geleverd. 

6 Uitvoerig getest vóór aflevering
Een Astronaut melkrobot krijgt pas het 
predicaat Lely Taurus Certified na een 
succesvolle test van de complete functionaliteit 
van de machine. In het teststation op het Lely 
Center wordt de melkrobot onderworpen 
aan precies dezelfde tests als alle nieuw 
geproduceerde robots.

7 Lage prijs en één jaar garantie
Melkveehouders die een robot met het 
Lely Taurus certificaat kopen, ontvangen 
een machine die "zo goed als nieuw" is, 
maar waarop niettemin standaard een jaar 
fabrieksgarantie wordt verleend. Er zijn diverse 
modellen leverbaar tegen uiteenlopende prijzen; 
vraag bij uw dichtstbijzijnde Lely Center om 
een offerte. Via Lely Taurus is de betrouwbare 
kwaliteit van de meest populaire melkrobot 
ter wereld nu ook bereikbaar bij een wat 
bescheidener budget.



Jouw Lely Center
24/7 lokale ondersteuning en expertise

Uw doelen zijn belangrijk voor ons. Als u de aanschaf van tweedehands 
apparatuur via Lely Used overweegt, kunt u rekenen op deskundige 
ondersteuning van uw lokale Lely Center. Zij adviseren u over het vinden van 
de juiste machine voor uw stal.

Om welk geautomatiseerd proces het 
ook gaat: iedere melkveehouder die 
gebruik maakt van onze systemen 
moet hierop blind kunnen 
vertrouwen. Iedere dag, het hele 
jaar. Daarom hebben we een 
wereldwijd distributienetwerk, 
de Lely Centers. Deze lokale 
ondernemers richten zich 
exclusief op het Lely concept en 
daarbij advies, onderhoud en 
verkoop.

De Lely Centers staan er 
niet alleen voor. Zij worden 
ondersteund door de Lely 
vestigingen vanuit de regio. Deze 
lokale organisaties worden op hun 
beurt ondersteund met expertise 
en ervaring vanuit het hoofdkantoor. 
Met hun kennis werken Lely Centers, 
lokale Lely vestigingen en het hoofdkantoor 
gezamenlijk aan passende ondersteuning voor 
melkveehouderijen wereldwijd.

Veel medewerkers van Lely zijn zelf van agrarische 
komaf. Ze begrijpen hoe het er op het bedrijf aan toe 

gaat, worden elk jaar getraind en hun kennis wordt 
getoetst. Zo staan betrouwbare en kundige medewerkers 

24/7 klaar voor zowel nieuwe als bestaande klanten. 

Mocht u opzien tegen de overgangsfase, bedenk dan dat u 
zeker niet de eerste bent. Vele melkveehouders gingen u al voor. 

En al deze ervaring vind u terug in de support die u van uw Lely 
Center krijgt voor een probleemloze installatie en opstart.

Vanaf het begin alles 
in orde

De melkveehouderij zit 
in ons bloed

De Farm Management Support (FMS)-adviseurs van uw lokale Lely 
Center volgen het hele proces. Dit begint bij een soepele overgang 

en wordt gevolgd door regelmatige vervolgbezoeken om te 
zien of uw kudde optimaal presteert. Omdat ze meerdere 

systemen in uw gebied volgen, zijn ze op de hoogte van 
eventuele regionale kwesties of problemen en kunnen ze 

voorzien in uw behoeften.

Regionale kennis en ervaring
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Lely Centers in Nederland en Vlaanderen

1 Lely Center in Maassluis
t  010 599 6373
i  www.lely.com/maassluis

2 Lely Center in Bunschoten
t  033 299 6260
i  www.lely.com/bunschoten

3 Lely Center in Venray
t  0478 515 745
i  www.lely.com/venray

4 Lely Center in Heerenveen
t  0513 631 677
i  www.lely.com/heerenveen

5 Lely Center in Zelhem
t  0314 622 446
i  www.lely.com/zelhem

6 Lely Center in Zuidwolde
t 0528 372 030
i www.lely.com/zuidwolde

7 Lely Center in Lochristi, Vlaanderen 
t  09 334 59 15
i  www.lely.com/vlaanderen

Lely service monteurs
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Meer weten? 
Kijk op used.lely.com voor het 
actuele aanbod aan gebruikte 
robots. 
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