LELY TAURUS CERTIFIED
Gebruikte Astronaut melkrobots

Klaar voor tientallen jaren melken
Robots met het Lely Taurus certificaat zijn gebruikte Lely Astronaut melkrobots die in de fabriek zijn
gereconditioneerd en technisch up-to-date gemaakt; robots die weer jarenlang kunnen melken.

innovators in agriculture

Lely Taurus certificaat
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 Center-organisatie, 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.
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Lely Taurus Certified

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 plus 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 verdere 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. Sommige
upgrades worden standaard meegeleverd (bijvoorbeeld de statische TDS-laser en de
Mink vacuümpomp); andere zijn een optie (zoals het Pura stoomreinigingssysteem).

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 van
de Lely-fabrieken 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.
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"Het financiële plaatje was
in orde met twee gebruikte
robots; bovendien hebben we
nu een ruime melkcapaciteit ..."

“Ik ben goed voorbereid als het gaat om melkapparatuur. Elke veehouder maakt
zijn eigen keuze, maar ik ben erg tevreden met mijn tweedehands melkrobots
van Lely.”

Neem s.v.p. contact op met uw dichtstbijzijnde Lely Center of kijk op
www.lely.com/ voor informatie over de huidige beschikbaarheid van gebruikte

LHQ.L12002.NL.A

Lely Astronaut melkrobots met het Lely Taurus certificaat.

Live Life Lely

www.lely.com

