CERTIFICEREDE LELY
TAURUS-ROBOTTER
Brugte Astronaut-malkerobotter

Klar til at arbejde i årtier
Certificerede Lely Astronaut-robotter er brugte Lely Astronaut-malkerobotter, der er blevet
istandsat og opgraderet på fabrikken, og som er klar til at malke igen i mange år fremover.

innovators in agriculture

Certificerede Lely Taurus-robotter
Når det kommer til at købe en brugt malkerobot, hvordan kan man så være sikker på den
mekaniske tilstand og dens historie? Tja, det er i virkeligheden ganske enkelt: sørg for, at
det er en Lely Taurus-certificeret robot fra et Lely-center, og du vil ikke få nogen problemer
overhovedet. Kun fred i sindet.
Tillid, fred i sindet, beroligelse. Det er de fordele, du vil få, når du køber en certificeret Lely
Taurus-Astronaut, fordi du kan være sikker på, at den opfylder 7 nøglebetingelser:
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1. Ny og ren
Nedtagningen, rengøringen og flytningen af Lelys Astronaut-malkerobot
foretages og overvåges af en certificeret Lely-tekniker. Rengøring finder sted på
mælkeproduktionsstedet direkte efter nedtagningen. Robotten bliver fuldstændigt
rengjort og desinficeret med specielle rengøringsmidler i overensstemmelse med
fabriksinstruktionerne herfor.

2. Kendt historie
Med en certificeret Lely Taurus Astronaut-malkerobot undgår du enhver kedelig
overraskelse. Robottens historie vil være velkendt, og maskinen har været
vedligeholdt af en certificeret Lely-tekniker i overensstemmelse med Lelys procedurer
og betingelser.

3. Multi-point kontrol
Lelys Taurus-certifikat bliver tildelt robotten, efter at mere end 160 dele og funktioner
på robotten er blevet kontrolleret. Enhver del, som ikke opfylder kvalitetskravene
bliver udskiftet.

4. Perfekt i orden
Istandsættelsen af de brugte malkerobotter involverer udskiftning af alle sliddele. Ikke
kun pattegummi, mælkeslangerne og andet gummi – bare for at give et eksempel
– også lejerne i robotarmen. Alle hardware-delene, der kan være nedslidte, bliver
repareret eller udskiftet. Efter den er nymalet og shinet op, er det vanskeligt at se
forskel på en brugt robot og en ny.

5. Opgraderet efter landmandens ønsker
Som en mulighed kan man vælge at opgradere en brugt malkerobot med
nogle af de seneste, tekniske funktionsmuligheder, som findes på nye robotter.
Nogle opgraderinger er inkluderet som standard, (såsom den statiske TDS-laser
og Mink-vakuumpumpen). Andre er tilvalgsmuligheder, (såsom Lelys Puradamprengøringssystem).

6. Grundigt testet inden levering
En Astronaut-malkerobot bliver først en certificeret Lelys Taurus efter vellykket
testning af alle funktioner. På teststationen på Lely-fabrikken bliver malkerobotten
udsat for præcis samme test som de nyproducerede robotter.

7. Prisen
Mælkeproducenter, som køber en certificeret Lely Taurus-robot får en maskine der er’
så god som ny’, og som ikke desto mindre er omfattet af en et-års fabriksgaranti som
standard. Der fås forskellige modeller til forskellige priser. Tilbud kan indhentes gennem dit
nærmeste Lely-center. Med Lely Taurus kan verdens mest driftssikre kvalitet med hensyn til
den mest populære malkerobot nu også fås til generelt mere overkommelige priser.
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“Det finansielle overblik
var fint med 2 brugte
robotter, og nu har vi rigelig
malkekapacitet…”

”Jeg er godt forberedt med hensyn til malkeudstyr. Alle mælkeproducenter er
nødt til at træffe deres eget valg, men jeg er godt tilfreds med mine brugte
Lely-robotter”.

Kontakt dit nærmeste Lely-center eller besøg www.lely.com/taurus vedrørende
informationer om, hvilke Lely certificerede Astronaut-malkerobotter der kan
fås netop nu.

Live Life Lely

www.lely.com

