
“Robotten var god allerede 
i sig selv, men med Taurus 

købte jeg kvalitet og 
større pålidelighed.”

Gert‑Jan Reinders, Holland

Kvalitetsudstyr til din bedrift

En brugt Lely giver dig den drifts

effektivitet, du har brug for til en 

overkommelig pris.

Med Taurus får du total ro i sindet 

og garanti for at købe et pålideligt, 

holdbart Lelyprodukt.

Hvis du vælger Lely Used, kan du 

regne med at få ekspertsupport.
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“ Det er et sikkert valg, og robotten 
giver altid resultater af høj kvalitet.”

Familien Hermans havde siden 2007 malket med en Lely 
Astronaut A2, som de købte brugt efter en totalrenovering.
I 2014 udvidede familien bedriften og anskaffede sig endnu en 
brugt Astronaut A2. 

I 2020 blev begge robotter udskiftet med andre brugte 
Astronaut-enheder, da de var tilfredse med deres tidligere køb. 
“Det er et sikkert valg, og robotten giver altid resultater af høj 
kvalitet. Udgiften er meget mindre, og det passer os godt, for 
vi vil spare så meget som muligt for at kunne udvide gården 
endnu mere," siger Hermans.

Hermans siger, at han har anbefalet brugte robotter til andre 
landmænd. “De siger ofte, vi er lidt skøre, men sådan er det.” 
Han tilføjer dog, at det selvfølgelig afhænger af, hvordan den 
enkelte bedrift er organiseret, og de økonomiske aspekter. “Med 
hensyn til årlige udgifter og malkningens kvalitet er det fint 
at bruge en ældre Astronaut. I fremtiden vil vi gerne udvikle 
gården endnu mere. Vi vil f.eks. gerne have flere malkekøer for 
fuldt ud at udnytte de to malkerobotters kapacitet."

Hermans’ mælkeproduktion
Hengelo, Holland 
Alwies og Estrella Hermans driver en mælkeproduktion 

i Hengelo, Gelderland. Foruden en kvægbedrift ejer 

familien Hermans en entreprenørvirksomhed, der tilbyder 

nedrivning og jordflytning. Familien har 105 malkekøer.

Den løbende gennemsnitlige ydelse pr. ko pr. år er 

10.199 kg mælk med 4,29 % fedt og 3,54 % protein. 

Celletallet er 145.

I begyndelsen af 2020 besluttede familien at udskifte 

deres to Lely Astronaut A2-malkerobotter med to brugte 

A3-robotter.

Et pålideligt valg
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Er du klar til at automatisere din bedrift? Søger du kvalitetsudstyr fra Lely til attraktive priser? 
Brugte og vedligeholdte malke- og fodringsrobotter og gødningsskrabere fra Lely giver dig den 
effektivitet, du har brug for, til priser, din bedrift kan overkomme. De kan fås med det samme og 
installeres hurtigt. Dit lokale Lely Center kan give dig hjælp og vejledning, når du skal vælge de 
bedste brugte løsninger til din bedrift.

Fem gode grunde til at købe et brugt Lely-produkt:

Hvorfor købe en brugt Lely?

Produkt
Lely-udstyr er på forkant med teknologien og er designet til at være 
holdbart og effektivt. Vores Lely Center gør sig umage for at holde vores 
kunder tilfredse og sørge for, at vores produkter kan klare udfordringerne 
på din bedrift. Det samme gælder for det brugte Lely-udstyr. Sammen med 
din rådgiver fra Lely Center kan du finde det produkt, den stand og support, 
der passer bedst til dit budget. På den måde kan du være sikker på at få 
glæde af dit brugte Lely-udstyr i mange år fremover!

Teknologi Service Tilstand Garanti

Certificeret Taurus  
Renoveret af et certificeret Lely Center i 
overensstemmelse med Lelys fabriksstandard

• • • • • • • • • • • •

Renovering af Lely Center 
Dine brugte malkerobotter, fodringsrobotter 
eller gødningsskrabere fra Lely renoveres i 
henhold til de kriterier, som du og Lely Center 
vedtager

• • • • • • • • •

Ikke renoveret/brugt 
Malke- og fodringsrobotter eller 
gødningsskrabere, der ikke er renoverede

- • • -

Muligheder for at købe brugte Lely‑robotter:

Service   Dit Lely Center står også til 
rådighed døgnet rundt for brugte 
robotter

Produkt   Udviklet og gennemprøvet til lang 
holdbarhed

Køb   Et stort og gennemskueligt udvalg 
altid til attraktive priser 

Vedligeholdelse   Originale dele og certificeret 
personale til den allerbedste 
vedligeholdelse

Lely-oplevelsen   Holdbar, rentabel og behagelig – 
med både nye og brugte robotter

Service

Produkt

Køb

Vedlige- 
holdelse

Lely- 
oplevelsen
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Familien Timmerman driver en 
mælkeproduktion med over 50 køer 
på grænsen af Veluwe-regionen 
i det centrale Holland. Udover 
mælkeproduktionen arbejder Cor 
Timmerman og hans søn Luco fuldtid 
som selvstændige entreprenører. De 
investerede i en Juno foderskubber 
og en Discovery gødningsskraber for 
at få hjælp til det daglige arbejde på 
bedriften. “Begge blev købt brugt og er 
blevet uundværlige på vores bedrift,” 
siger Cor Timmerman bestemt.  

Automatisering af foderskubning var ikke 
på dagsordenen for kvæglandmænd på det 
tidspunkt. “Det var en investering i fremtiden,” 
oplyser Cor. “Men da Lely Center i Zuidwolde 
under et besøg på bedriften fortalte, at de 
havde en god, brugt Juno til salg, tog vi 
en hurtig beslutning. Den måtte vi have!” 
Foderskubning døgnet rundt giver tydelige 
resultater ifølge landmanden. "Vi bemærker en 
stor forskel i foderoptaget. Det steg med 500 kg 
pr. dag inden for fire dage," siger Timmerman 
tilfreds. "Efter seks måneder var mælkeydelsen 
pr. ko pr. dag steget fra 35 kg til 36 kg." Det 

" Begge brugte robotter er blevet 
uundværlige på vores bedrift."

" Begge blev købt 
brugt og er blevet 
uundværlige"

Om bedriften
Cor Timmerman driver en mælkeproduktion i 
udkanten af Veluwe-regionen sammen med sin 
kone Aly og sønnen, 23-årige Luco. De malker over 
50 køer og holder 30 ungdyr på 32.5 ha land. Den 
løbende gennemsnitlige mælkeydelse pr. ko pr. år 
er mere end 10.500 kg mælk med 4,41 % fedt og 
3,55 % protein.

har forbedret bedriftens fodereffektivitet 
betragteligt. "Desuden blev kvierne som regel 
let skubbet væk fra foderbordet. Nu har de 
friskt foder tilgængeligt, og det giver mere ro i 
stalden," bemærker Cor. 

I 2010 investerede familien Timmerman 
i en brugt Discovery gødningsskraber. 
Gødningsskraberen har nu kørt i stalden 
i over 10 år med fuld tilfredshed. "Begge 
staldmaskiner er uundværlige for vores 
bedrift," siger han med eftertryk. "Begge 
robotter var stadig rimeligt nye, da vi overtog 
dem. De blev sat til salg, da den tidligere ejer 
nedlagde sin bedrift," siger han. "En stor 
fordel ved at købe brugte Lely-produkter 
er, at de kommer med alle opdateringer 
tilgængelige. Det betyder, at produktet altid 
er ajour," siger Cor og kalder det en bonus. 
"Vi købte Juno direkte fra Lely Center. De 
renoverede maskinen og opdaterede den, så 
den var så god som ny, da den blev installeret 
på gården," forklarer landmanden. "Fra det 
øjeblik, du begynder at arbejde med en brugt 
maskine, er du registreret i Lelys system, og 
maskinerne medtages i alle opdateringer. Lely 
Center udfører også vedligeholdelse. "Vi er 
yderst tilfredse med den service, vi får fra Lely 
Center," siger landmanden entusiastisk.

" Maskinerne medtages 
i alle opdateringer"  

Cor Timmerman, Holland
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” Med dette serviceniveau kan jeg 
anbefale en brugt Lely Discovery 
til alle”

En ti år gammel Lely Discovery 
gødningsskraber har kørt i tre år på 
MTS Leenders mælkeproduktion – en 
familiegård med over 130 køer. 

Mathjis har været engageret i familiens 
bedrift og køerne fra barnsben. ”Jeg elsker at 
arbejde blandt køerne og give forbrugeren et 
mælkeprodukt af høj kvalitet.”  

Da familien Leenders udvidede deres stald for 
tre år siden, besluttede de at lægge et gulv 
med begrænset fordampning. ”Det var let 
at installere med de aktuelle staldforhold," 
siger Mathjis Leenders, der driver gården 
sammen med sine forældre. ”Det næste 
skridt var at vælge et passende system til 
gødningsskrabning. Vi endte hos Lely efter 
at have hørt godt om dem, og i samråd med 
Lely Center i Venray valgte vi at købe en Lely 
Discovery S," siger han. Det var økonomisk 
attraktivt og – i kombination med den 

” Økonomisk attraktivt 
og – i kombination med 
den rigtige service –en 
fremragende mulighed” 

    Mathijs Leenders‑ Mariahout  
Holland

" En storartet løsning 
for vores bedrift"

Om bedriften
Familien Leenders har holdt kvæg siden 1930 – 
overvejende Holstein-køer. Bedriften forsyner Friesland 
Campina med ca. 9600 kg mælk med 4,65 % fedt og 
3,62 % protein. Besætningen består af 135 malke- og 
ungkøer med en gennemsnitsalder på 4,4 år. Gårdens 
værdi for fodereffektivitet er 1,12, mens det celletallet 
er 140. 

rigtige service –en fremragende mulighed” 
Gødningsskraberen var ti år gammel, da den 
blev købt. Maskinen var gennemsynet inden 
levering og havde fået nogle dele udskiftet. 
”Vores Discovery fik nyt batteri og nye hjul i 
den ombæring,” siger Mathjis. 

Især servicen var imponerende ifølge den unge 
landmand. "Aftalen blev lavet på forhånd og 
blev respekteret fuldt ud. Discovery blev leveret 
korrekt og overdraget til tiden.” Et meget 
vigtigt spørgsmål: Hvad med problemer? ”Vi er 
meget tilfredse. Indtil videre har vi kun haft en 
sprunget sikring, og den blev rigtigt udskiftet 
den følgende dag," siger Mathjis og tilføjer: 
"Med sådan et serviceniveau kan jeg anbefale 
en brugt Lely Discovery til alle.”

Gødningsskraberen er den første Lely-løsning 
på familien Leenders bedrift. Bedriften er ikke 
klar til yderligere automatisering endnu. "Vi 
hjælpes ad alle tre om at drive gården, så vi 
kan let hver især få mulighed for at holde fri. 
Mulighederne for fremtiden handler om at gøre 
bedriften endnu bedre. Mathjis ved ikke med 
sikkerhed, om automatisering bliver en del 
af det. 
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Førsteklasses tilbud: Der er mange muligheder at udforske 
på Lely Used. Søg efter en brugt robot på platformen, og 
se alle tilgængelige maskiner i hele verden. Lely Center-
faciliteterne i vores netværk fastsætter selv deres priser.

Transparente data: Du skal vide dig sikker på, at en 
maskine lever op til det, den lover, da pålidelighed er nøglen 
til vores succes. Lely Used tilbyder total gennemsigtighed: Du 
kan se mindst 3 års fuld servicehistorik for alle de maskiner, 
vi annoncerer med.

Enkel søgning: Ét er at søge efter en brugt Lely, mens 
noget andet er at afgøre, hvilken maskine der egner sig 
bedst til din bedrift. Med platformen Lely Used kan du let 
sammenligne priser og funktioner, så du kan finde den 
maskine, der passer bedst til din strategi.

Hvad gør Lelys platform til det bedste valg ved køb og salg af brugte robotter? 
Vi sørger for, at alle brugte maskiner opfylder vores strenge standarder med 
hensyn til historik og vedligeholdelse. Lely Center fastsætter selv deres salgspris 
og giver dig med garanti en god handel.

Used.lely.com

En klar, enkel proces
Hvis du vælger Lely Used, kan du regne med at få ekspertsupport. 

Dit valgte Lely Center guider dig igennem salgsprocessen.

Søg på used.lely.com efter 
kvalitetsmaskiner, der 

passer til din stald.

Vælg det ønskede 
udstyr.

Kontakt et Lely Center 
for salgssupport og 
produktrådgivning.

Få et tilbud på det brugte 
udstyr, du er interesseret i.

Få en komplet liste over, hvad 
der er tilgængeligt hos det Lely 

Center, du har valgt.

Afgør, hvilket brugt udstyr 
der passer til din bedrift.

Få Lely til at 
installere dit udstyr.
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Certificeret Lely Taurus
Hvis du ønsker at købe en brugt malkerobot, hvordan får du så mere at vide om dens 
mekaniske stand og historie? Det er faktisk meget simpelt. Hvis du køber en robot med 
et Lely Taurus-certifikat fra et Lely Center, kan du slippe for bekymringer og få totalt 
ro i sindet. Tillid, ro i sindet og sikkerhed. Det er de fordele, du kan regne med, hvis 
du køber en Lely Astronaut med et Lely Taurus-certifikat: Det betyder, at det brugte 
produkt opfylder syv grundlæggende betingelser.

1 100 % ren
Lely Astronaut malkerobotten skilles ad, renses 
og flyttes af en certificeret Lely-tekniker eller 
under overvågning heraf. Robotten rengøres 
på gården umiddelbart efter afmontering. 
Robotten rengøres fuldstændigt og desinficeres 
med specielle rengøringsmidler i henhold til 
fabriksanvisninger.

2 Kendt historik
En Lely Astronaut malkerobot med et Lely 
Taurus-certifikat betyder, at du efterfølgende 
slipper for ubehagelige overraskelser. Robottens 
historik er kendt, og maskinen er blevet 
vedligeholdt af certificerede Lely-mekanikere 
i overensstemmelse med Lelys procedurer og 
betingelser.

3 Flere punkter inspiceres
En maskine får først tildelt et Lely Taurus-
certifikat efter gennemsyn af mere end 160 
dele og funktioner. Dele, der ikke opfylder 
kvalitetskriteriet, udskiftes.

4 Klar til brug
Alle sliddele på renoverede malkerobotter er 
udskiftede. Det gælder ikke kun pattegummiet, 
mælkeslangerne og gummidele, men f.eks. også 
lejerne i armen. Al hardware, der udsættes for 
slitage, repareres eller udskiftes. Efter maling 
og pudsning er den brugte robot knapt til at 
skelne fra nye.

5 Opgradering i henhold til landmandens 
præferencer
Du kan vælge at få den brugte robot opgraderet 
med en række tekniske funktioner, som de 
nyeste robotter er udstyret med. 

6 Grundigt testet inden levering
En Astronaut malkerobot betegnes først som 
certificeret Lely Taurus, når alle maskinens 
funktioner er testet med succes. Malkerobotten 
gennemgår nøjagtigt de samme tests som alle 
nye robotter på Lely Centers testanlæg.

7 Lav pris og 1 års garanti
Mælkeproducenter, som køber en robot med 
et Lely Taurus-certifikat, får en maskine, der 
er så god som ny, og som leveres med 1 års 
fabriksgaranti som standard. Flere forskellige 
modeller fås til varierende priser: Bed om at få 
et tilbud i dit nærmeste Lely Center. Lely Taurus 
bringer den pålidelige kvalitet ved verdens mest 
populære malkerobot inden for rækkevidde for 
dem med et mere begrænset budget.



Lely Center
Lokal support og ekspertise døgnet rundt, 
alle ugens dage

Dine mål er vigtige for os. Hvis du overvejer at købe brugt udstyr igennem Lely 
Used, kan du regne med ekspertsupport fra dit lokale Lely Center. De rådgiver 
dig i valget af en maskine, der passer til din stald.

Uanset hvilket automatiseret system, der 
er i brug, skal enhver mælkeproducent, 
der sætter sin lid til vores systemer, 
kunne regne med det døgnet rundt 
hele året. Det er netop derfor, 
vores verdensomspændende 
distributionsnetværk, Lely 
Center-faciliteterne eksisterer. 
Disse lokale virksomheder 
fokuserer udelukkende på Lely-
konceptet, herunder rådgivning, 
vedligeholdelse og salg.

Lely Center-faciliteterne står ikke 
alene hermed, men støttes af de 
regionale Lely-kontorer. De støttes 
på deres side af hovedkontorets 
ekspertise og erfaring. Lely Center-
faciliteter, lokale Lely-kontorer 
og hovedkontoret udnytter deres 
fælles viden i et samarbejde om at give 
mælkeproduktioner i hele verden passende 
support.

Mange af vores medarbejdere har landbrugsbaggrund. 
De har indgående kendskab til landbruget og 

gennemfører årlige kurser, hvor de får deres viden 
testet. Resultatet er pålidelige, dygtige medarbejdere, der 

er tilgængelige døgnet rundt for både nye og eksisterende 
kunder. 

Hvis du er bekymret for overgangsfasen, så husk, at du bestemt 
ikke er den første. Masser af mælkeproducenter har allerede været 

igennem processen, og al denne erfaring skinner igennem i den 
support, du får fra Lely Center, så du kan få en problemfri installation 

og opstart.

Alt organiseres 
fra starten

Mælkeproduktion ligger 
til vores natur

Farm Management Support (FMS)-rådgiverne fra dit lokale 
Lely Center overvåger hele processen. Det begynder med en 

problemfri overgang og følges op med regelmæssige besøg, 
hvor vi undersøger, om din besætning præsterer optimalt. 

Rådgiverne overvåger flere systemer i dit område, så de 
er bekendt med lokale problemer og anliggender og kan 

handle på dine behov.

Regionalt kendskab og erfaring
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www.lely.com

Ønsker du flere oplysninger? 
Besøg used.lely.com for at se 
det aktuelle udvalg af brugte 
robotter.

Copyright © 2020 Lely Holding B.V. Alle rettigheder er forbeholdt. Få flere oplysninger om retten til eksklusiv brug 
under vores varemærkeinformation på www.lely.com
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