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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor, 
Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, Vector, 
Viseo, Voyager ve Walkway Lely Group’a ait tescilli ticari markalardır.

Lely, tescilli markalarına ilişkin tüm haklarını saklı tutar. Lely'nin sahip olduğu ticari markaların yetkisiz olarak kullanımı veya 
Lely'nin sahip olduğu ticari markalara karışıklık yaratacak derecede benzeyen veya kafa karışıklığı yaratma ihtimali olan ticari 
markaların kullanımı Lely’nin haklarının ihlali olarak kabul edilecektir. Tüm hakları saklıdır.
Bu belgede verilen bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve satış teklifi değildir. Belirli ürünler bazı ülkelerde bulunmayabilir 
ve teslim edilen ürünler gösterilenlerden farklı olabilir. Lely Holding S.à r.l'nin yazılı izni olmadan bu belge kısmen veya tamamen 
kopyalanamaz ve basım, fotokopi, mikrofilm veya başka yöntemlerle yayınlanamaz. Hazırlanması sırasında gösterilen tüm 
özene rağmen Lely, bu belgedeki eksiklik veya hatalardan kaynaklanabilecek zararlar ile ilgili hiçbir şekilde sorumluluk 
kabul etmez.
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Lely Luna’nın Faydaları:
• Daha sakin bir sürü
• Dayanıklı
• Maksimum inek konforu
• Düşük enerji tüketimi
• Kan dolaşımını uyarır
• Temiz ve sağlıklı bir deri
• Kurulumu kolay
• Bakım gerektirmez
• Aşırı çalışma güvenlik koruması mevcuttur

Optimum inek konforu

Lely Luna 
Kaşıma fırçası



LELY LUNA

İneklerinize özen 
gösterin
Lely Luna otomatik kaşıma fırçası, inekleriniz için 

ideal konforu sağlar. İneklerin konforu ve hijyeni, bir 

ahırdaki önemli hususlardır. Lely Luna otomatik kaşıma 

fırçası, ineklerinizin tımar edilerek toz ve kaşıntılardan 

arındırılması için tasarlanmıştır. İnekler fırçayı çok severler 

ve sadece keyif için günde pek çok kez fırçaya giderler.

 İdeal inek konforu
İnek konforunun iyi olmasının daha mutlu, daha sağlıklı ve daha verimli bir sürüye neden 
olacağına şüphe yoktur. Lely Luna otomatik kaşıma fırçası; ineklere sağlıklı görünen kıllar 
ve deri sunar, kan dolaşımını uyararak buna katkıda bulunur, bu da daha sakin bir sürü 
anlamına gelir.

 Akıllı teknoloji
Akıllı tasarımı sayesinde, Lely Luna otomatik kaşıma fırçası otomatik olarak çalıştırılır ve 
inek fırçayı ittiği zaman ters yöne doğru döner. Böylece inek için maksimum konfor ve fırça 
için uzun bir kullanım ömrü sağlanır. Fırçanın iki dönüş yönü olduğu için, fırçanın kılları 
tek yönlü olan fırçalara kıyasla şekillerini daha uzun süre muhafaza edecektir. Ayrıca, 
elektronik bileşenler hareketli motor kutusundan ayrıdır. Lely Luna otomatik kaşıma fırçası, 
maksimum konfor için çeşitli kalınlıklara sahip ve spiral şeklinde yerleştirilmiş kıllara 
sahiptir. Lely Luna kaşıma fırçası, bir direğe ya da duvara kolayca monte edilebilir.

 Teknik özellikler
Lely Luna kaşıma fırçası 2", 2 1/2", 3" ve 4" standart borulara, 140 mm ve 190 mm kare 
kolonlara kolayca takılabilir. Luna otomatik kaşıma fırçası, duvara montaj setiyle de 
mevcuttur. Otomatik kaşıma fırçası, hem 230 V hem de 115 V elektrik ile çalışacak modelleri 
mevcuttur. İdeal güvenliği sağlamak için, Luna otomatik kaşıma fırçasına aşırı güç  koruması 
güvenlik olarak eklenmiştir.

Fırça ile tımar ayrıca süt üretimini de artırır. Nedeni - 
daha az strese sahip olan rahatlamış aktif hayvanlar 
yemliği daha fazla ziyaret edecektir, böylece daha fazla 
yem tüketeceklerdir.

Kaşıma fırçasının bir diğer faydası, mastitis vakalarını 
azaltmasıdır. Bunun için birden fazla hipotez vardır 
ve bunlardan biri, bir ineğin sırtı ve kuyruğu dahil 
derisinin daha temiz olmasının memede daha az 
kirliliğe neden olmasıdır.
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İnekler neden tımar edilir
Tımar doğal bir davranıştır ve inek derisindeki kaşıntıları 
giderir. İneklerin genellikle ulaşması zor olan baş, sırt 
(kuyruk) ve boyun gibi yerleri tımarladıkları gözlenmiştir. 
Normalde ahırdaki inekler, tehlikeli olabilecek keskin 
kenarlara ve beton duvarlara sürtünerek tımar yaparlar. 
Bu nedenle tımar için güvenli bir yerimiz olması önemlidir. 
İnek fırçası, ineklerin tımar ihtiyaçlarını karşılamak için 
mükemmel bir araçtır. Güvenlidir, stresi azaltır ve deriyi 
temiz tutar. Bir araştırma, fırça ile tımarlanan ineklerin, fırça 
olanağı olmayan ineklere oranla 3 kat daha fazla ve 6 kat 
daha uzun tımar davranışında bulunduğunu göstermiştir.


