SERTIFISERTE
LELY TAURUS ROBOTER
Brukte Astronaut-melkeroboter

Klar for å arbeide i tiår fremover
Sertifiserte Lely Astronaut-roboter er brukte Lely Astronaut-melkeroboter som har blitt reparert og
oppgradert på fabrikken – klar til å melke igjen i mange år fremover.

innovators in agriculture

Sertifiserte Lely Taurus-roboter
Når en kjøper en brukt melkerobot, hvordan kan man da være sikker på den mekaniske
tilstanden og dens historie? Tja, det er i virkeligheten ganske enkelt: sørg for at det er en Lely
Taurus-sertifisert robot fra et Lely Center. Da vil du overhodet ikke få noen problemer. Kun fred
i sinnet.
Tillit, sinnsro og beroligelse. Det er de fordelene du vil få når du kjøper en sertifisert Lely TaurusAstronaut. Da kan du være sikker på at den oppfyller 7 nøkkelbetingelser:
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SERTIFISERTE LELY TAURUS ROBOTER

1. Ren og pen
Nedmonteringen, rengjøring og flyttingen av Lely Astronaut-melkeroboten
foretaes og overvåkes av en sertifisert Lely-tekniker. Rengjøringen finner sted på
melkeproduksjonsbedriften, direkte etter nedmonteringen. Roboten blir nøye rengjort
og desinfisert med spesielle rengjøringsmidler i henhold til fabrikksinstruksjonene.

2. Kjent historie
Med en sertifisert Lely Taurus Astronaut-melkerobot, unngår du enhver negativ
overraskelse. Robotens historie vil være kjent og maskinen er blitt vedlikeholdt av en
sertifisert Lely tekniker i henhold til Lelys prosedyrer og betingelser.

3. Multi-point kontroll
Lely Taurus-sertifikat blir tildelt roboten etter at mer enn 160 deler og funksjoner har
blitt kontrollert. Hver del som ikke oppfyller kvalitetskravet, blir utskiftet.

4. Helt i orden
Å sette i stand de brukte melkerobotene innvolverer utskiftning av alle slitedeler.For
å gi et eksempel er det ikke bare spenegummi, melkeslangene og annet gummi som
blir byttet ut, men også kulelageret i robotarmen. Alle hardware delene som kan være
utslitte blir reparert eller skiftet ut. Etter at den har blitt nymalt og shinet opp, er det
vanskelig å se forskjell på en brukt robot og en ny robot.

5. Oppgradert etter bondens ønsker
Som en mulighet kan man velge å oppgradere en brukt melkerobot med noe
av de seneste, tekniske funksjonsmulighetene som finnes på nye roboter. Noen
oppgraderinger er inkludert som standard, (som den statiske TDS-laser og Minkvakuumpumpen). Andre oppgraderinger er tileggsmuligheter, (som Lelys Puradamprengjøringssystem).

6. Grundig testet før levering
En Astronaut-melkerobot blir sertifisert av Lelys Taurus etter en vellykket testing av
alle funksjonene. På teststasjonen hos Lely blir melkeroboten testet på akuratt samme
måte som de nyproduserte robotene.

7. Lav pris og ett-års fabrikkgaranti
Melkeprodusenter som kjøper en sertifisert Lely Taurus-robot, får en maskin som er
så god som ny og som ikke minst har en ett-års fabrikkgaranti som standard. Det
finnes forskjellige modeller til forskjellige priser. Tilbudet kan innhentes gjennom ditt
nermeste Lely senter. Med Lely Taurus kan verdens mest driftsikre kvalitet og populære
melkerobot, nå også fåes til generellt mer overkommelige priser.
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”Det finansielle overblikket
var fint med to brukte
roboter, og nå har vi rikelig
melkekapasitet....”

”Jeg er godt forberedt med hensyn til melkeutstyr. Alle melkeprodusenter
er nødt til å ta sitt eget valg, men jeg er godt tilfreds med mine brukte Lelyroboter.”

Kontakt ditt nermeste Lely-senter eller gå inn på www.lely.com vedrørende
informasjon om hvilke Lely sertifiserte Astronaut-melkeroboter som er

LHQ.L12002.NO.A

tilgjengelige nå.

Live Life Lely

www.lely.com

