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Þe� a veltur allt á nægilegri athygli og umhirðu. Með því að 
tryggja bestu hugsanlegu umhirðu á Lely-búnaðinum, kúnum 
þínum og mjólkinni eykur þú ekki aðeins arðsemina, heldur 
einnig starfsánægjuna. Lely aðstoðar þig við allt þe� a, með því 
að bjóða upp á heildstæ�  úrval af sérsniðnum rekstarvörum og 
víðtækt framboð upprunalegra slithluta.

Við bjóðum heildarlausnir sem eru annað og meira en bara 
hugvitssamlega hönnuð tæki. Þær fela einnig í sér tæknilega 
aðstoð, ráðgjöf við bústjórnun og gera þér kleift að nota tækin 
frá okkur árum saman, án minnstu vandkvæða.

Lely sér bókstafl ega fyrir öllu sem þú þarft í erli hvers dags. 
Saman sjáum við til þess að bæði kýrnar og tækin séu alltaf í 
topplagi, og framleiðum um leið tank eftir tank af gæða mjólk. 
Með þessum hæ� i vinnum við saman á þínu kúabúi, þar sem 
verkunum er sinnt á sjálfbæran, ánægjulegan og arðbæran 
há� .

Allt er þetta innifalið í heildarlausnum okkar; „Milk 
Care“ (Mjólkurumhirða), „Cow Care“ (Fyrir kúna) og 
„Machine Care“ (Vélaumhirða).

Við gerum þetta saman

„Ég stend með vörunum 
mínum og við hlið 
viðskiptavinarins.”

Frank Tiebie 
Sölustjóri Lely Center í Maassluis, Hollandi

Sem rekstrarvöruráðgjafi  vil ég skilja óskir og 
markmið bóndans. Því að hvað er betra en að hugsa 
með bóndanum og ráðleggja honum eða henni um 
þær óskir og markmið svo að þau verði að veruleika? 
Að endingu snýst þe� a ekki um hvað ég sel. 
Árangurinn af seldri vöru er það sem skiptir máli. 
Við eigum sameiginlegt markmið: ánægður Lely 
fjósameistari. Og ég gleðst þegar bóndinn er 
ánægður. Saman afrekum við meira. 
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REKSTRARVÖRUR MILK CARE

1. Milk Care

Fullur tankur af 
hágæða mjólk
Mjólk sem flæðir tandurhrein úr júgrinu þarf 
líka að streyma hrein í tankinn. Til að það takist 
þarf að huga vel að hreinlæti og hreinsun á öllum 
framleiðslustigunum. Lely hjálpar þér við þetta, 
með alsjálfvirkum þvottarkerfum og rekstrarvörum 
sem hafa verið þróaðar sérstaklega fyrir Lely-
mjaltaþjóninn. Þessar vörur gera allt tandurhreint og 
eru sérhannaðar til að vera öruggar til notkunar með 
mjaltaþjóninum. Markmið Lely er það sama og hjá 
þér: 100% hreinlæti.

1.1 LELY ASTRONAUT HEITHREINSUN
Hreinlæti að innan er frumskilyrði fyrir framleiðslu á hágæða mjólk og til 
að Lely Astronaut mjaltaþjónninn endist sem lengst. Mjaltaþjónninn er með 
einstakt heithreinsikerfi sem hreinsar hratt og skilvirkt. Með Lely Astri 
hreinsunarvörunum er hreinlæti í kringum mjaltaþjón og mjaltir tryggt. 
Lely Astri úrvalið uppfyllir reglugerðir um fæðuöryggi og tæknikröfur fyrir 
Lely Astronaut.

tACT-meginreglan nær yfir fjóra þætti sem verða að vera í réttu jafnvægi til að 
hreinsunin verði skilvirk 

t‑ Skammtíma: Lengri mjaltatími vegna fljótlegs hreinsiferlis. 
Skammtímahreinsun með því að nota gegnumstreymishreinsun

A – Aðgerð: Iðuþvottur með réttri samsetningu á lofti og hreinsivökva 

C – Viðurkennd efnavara (Astri): Sérstaklega þróað fyrir heithreinsun, 
óblönduð vara með mikla hreinsigetu

T – Hátt hitastig (>77 gráður við MQC):  

Styttir hreinsunartímann, tryggir viðbótarsótthreinsun og hámarkar nýtingu 
vatns og Astri-vörunnar.

Lely Astri Lin 
Alkalísk hreinsiefni fyrir Lely Astronaut mjaltaþjóninn

•  Notist ásamt Lely Astri Cid
•  Hámarkshreinsieiginleikar sem fjarlægja allar fitu- og prótínleifar
 Ófreyðandi, klórlaust alkalíhreinsiefni fyrir Lely Astronaut-mjaltaþjóninn
•  Öflugt hreinsiefni án þess að skaða efnið í Lely Astronaut 

mjaltaþjóninum

Lely Astri Cid
Sýruhreinsiefni fyrir Lely Astronaut-mjaltaþjóninn

•  Notist ásamt Lely Astri Lin
•  Hámarks hreinsieiginleikar á steinefni og aðrar ólífrænar útfellingar
•  Ófreyðandi sýruhreinsiefni fyrir Lely Astronaut-mjaltaþjóninn
•  Öflugt hreinsiefni án þess að skaða efnið í Lely Astronaut 

mjaltaþjóninum
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1.2  HREINSUN MJÓLKURTANKA
Lely býður upp á ýmsar lausnir við hreinsun mjólkurtanka. Það er bóndans 
að velja á milli tæknilegra útfærslna mjaltabúnaðar. Taka þarf tillit til 
umhverfis, lífræns skepnuhalds, tæknilegra möguleika og krafna sem yfirvöld/
mjólkurbúið setur.

Lely Frigus Lin
Alkalískt hreinsiefni fyrir mjólkurtanka

•  Til notkunar ásamt Lely Frigus Cid
•  Klórblandað alkalískt hreinsiefni og sótthreinsandi efni fyrir mjólkurtanka
•  Árangursrík fjarlæging og dreifing á mjólkurleifum (fita og prótín) við 

hringrásarhreinsun mjólkurtanka

Lely Frigus Cid
Sýruhreinsiefni fyrir mjólkurtanka

•  Til notkunar ásamt Lely Frigus Lin
•  Sýruhreinsiefni til að fjarlægja steinefnaútfellingar með árangursríkum 

hætti
•  Árangursríkt við að fjarlægja fjölmargar steinefnaútfellingar svo sem kalk, 

járnútfellingar og mjólkurstein í hringrásarhreinsun mjólkurtanka

REKSTRARVÖRUR MILK CARE

RECA Duo A
Alkalískt hreinsiefni án klórs fyrir mjólkurtanka

•  Notist við tankahreinsun án klórs ásamt Reca Duo S
•  Alkalískt hreinsiefni án klórs til víxlhreinsunar mjólkurtanka með 

hringrásun
•  Háþróað hreinsiefni til að fjarlægja lífrænar leifar (aðallega) ásamt ýmsum 

ólífrænum hreinsieiginleikum 

Reca Duo S
Sýruhreinsiefni fyrir mjólkurtanka

•  Notist ásamt klórlausu Reca Duo A
•  Sýruhreinsiefni til víxlhreinsunar mjólkurtanka með hringrásun
•  Háþróað hreinsiefni til að fjarlægja ólífrænar leifar (aðallega) ásamt 

lífrænum hreinsieiginleikum

Nauðsynlegt er að nota bæði sýru- 
og alkalísk hreinsiefni til að ná 
hámarksárangri. Hægt er að hreinsa 
tanka með eða án klórs.

Alkalískt hreinsiefni

RECA Duo A Lely Frigus Lin

Sótthreinsiefni (klór) til staðar Nei Já

Hreinsivirkni með lífrænum mengunarefnum 
(mjólkurleifar, fi ta, prótín) 

++ ++

Klóróform í mjólk Nei Áhætta til staðar

Klórgufur Engar Áhætta til staðar

Hreinsihitastig 50-70 ºC 50-70 ºC

Sótthreinsandi áhrif + ásamt hitastigi +++

Álag á umhverfi ð <  >

Lífræn búfjárrækt Já Ekki alltaf leyfi legt*

Víxlhreinsun alkalískt efni skiptist á við súrt efni Til skiptis alkalískt súrt-alkalískt súrt Reglubundið alkalískt-alkalískt-súrt-alkalískt

Stilling vatnshörku +++ +

Reca Duo S Lely Frigus Cid

Hreinsandi innihaldsefni Fosfórsýra Sýrublanda

Hreinsivirkni með ólífrænni mengun 
(mjólkursteinn, kalk, járnútfellingar)

++ +++

Hreinsivirkni með lífrænni mengun 
(mjólkurleifar, fi ta, prótín)

++ +

Án fosfats Nei Nei

Sótthreinsandi áhrif ++ ásamt hitastigi +

Sýruhreinsiefni

*Skilyrði fyrir lífrænu skepnuhaldi eru breytileg eftir löndum.
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Mælistrimlar fyrir burstahreinsun Lely Astronaut 
Mælistrimlar fyrir burstahreinsun Lely Astronaut má nota í að veita 
auðveldlega og fljótt merki um hvort þéttni burstahreinsiefnisins sem notað er 
á formeðferðarburstana sé nægileg. Til að sýna þéttni burstahreinsiefnis mæla 
mælistrimlar þann þátt peredikssýrunnar sem er virka aðalinnihaldsefnið á 
hreinsisviði formeðferðarbursta frá Lely Astronaut.
•  Fljótleg og auðveld vísbending um þéttni burstahreinsiefnisins
•  Engar sérstakar kröfur um geymsluskilyrði 
•  Bein mæling, engin þynning nauðsynleg

REKSTRARVÖRUR MILK CARE

1.3  HREINSUN BURSTA 
Ekki má vanmeta hámarkshreinlæti og hættu á krossmengun varðandi áhrif á 
mjólkurgæði. Hreinlæti örvunar- og þvottaburstanna á Lely Astronaut mjaltaþjóninum 
leikur lykilhlutverk. Lely Astri L er vara sem hefur verið þróuð fyrir fljótleg og skilvirk þrif 
án skaðlegra áhrifa á júgur.

Lely Astri L
Vökvasótthreinir fyrir formeðferðarbursta Astronaut mjaltaþjónsins

•  Afar skilvirkur við öll hitastig
•  Hreinsun og sótthreinsun formeðferðarbursta er sameinuð í einni vörutegund
•  Er öruggur fyrir kýr og umhverfi í ráðlögðum styrkleika

1.4  MJÓLKURSÍUN
Mjólkursíur eru mikilvægur hlekkur í hreinlæti við mjaltir. Þær sía mengandi 
efni úr mjólkinni sem berast frá mjaltaþjóninum. Mikilvægt er að skipta um 
þessar síur tímanlega til að tryggja að þær virki rétt. Lely mælir með að það sé 
gert þrisvar á dag.

Lely Astronaut mjólkursíur
•  Sía alls kyns óhreinindi
•  Fást í mismunandi stærðum og síuþéttni
•  Geymdar í hreinlegum síuskammtara frá Lely

Einnig höfum við í boði síuskammtara, sjá bls. 37.

1.5 AUKABÚNAÐUR

Spilliefnasafnari og geymsluskápur
Örugg geymsla kemískra efna

•  Örugg geymsla kemískra efna samkvæmt reglum
•  Örugg og auðveld flokkun sýru og alkalíefna með litauðkenni
•  Langur endingartími vegna tæringarþolins efnis
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2. Cow Care

Heilbrigðar kýr 
í heilbrigðum 
rekstri
Heilbrigðar kýr eru lykilþáttur í búrekstri. Hreinlæti 
leikur lykilhlutverk í því frá kálfi til kýr. Ótímabær 
lógun hefur gríðarlega mikil áhrif á framleiðni og 
langlífi mjólkurkúa. 
Tveir af veigamestu þáttunum sem geta valdið 
ótímabærri lógun eru júgurheilbrigði og 
klaufvandamál, og þar af vegur júgurheilbrigði þyngst.

2.1  JÚGURHEILBRIGÐI
Júgurheilbrigði og mjólkurgæði eru nátengd. Með því að nota viðeigandi 
efni fyrir júgur minnkar hætta á ýmsum heilsufarsvandamálum, svo sem 
hækkandi frumutölu eða júgurbólgu. Með því að huga að júgurheilbrigði 
tryggirðu að kýr geti nýtt orku sína með skilvirkum hætti við að framleiða 
hágæða mjólk.

REKSTRARVÖRUR COW CARE

Lely Quaress Lac

Lely Quaress Barrier  

Lely Quaress Iodine

Lely Quaress Premo

Lely Quaress Pergo Lely Quaress Ultimo

Care
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Disinfecting

Protecting

Caring

Lely Quaress Barrier
Varnarefni og umhirðuefni fyrir júgur

Lely Quaress-Barrier er tilbúin lausn við umhirðu júgra sem hægt er að nota í 
Lely Astronaut-mjaltaþjóninum. Undirstöðuefni vörunnar er póvidonjoð en hún 
lokar fyrir spenaendann með áþreifanlegu varnarlagi. Þetta kemur í veg fyrir að 
örverur komist í júgrið. Varnarlagið virkar eins og aukahúð sem andar og mýkir. 
Þessi vara hentar sérstaklega vel á kúabúum þar sem umhverfisaðstæður eru 
erfiðar og sérstaklega þarf að huga að heilbrigði júgranna.

•  Langtímavörn með því að loka fyrir spenaendann
•  Endingargóð og samt auðvelt að fjarlægja hindrunina með Lely burstanum
•  Einstakur úði fyrir Lely Astronaut mjaltaþjóninn

Lely Quaress Premo
Sterkt sótthreinsiefni fyrir júgur

Undirstöðuefni er póvídonjoð, sem drepur samstundis smitandi bakteríur. 
einkum þá bakteríur úr umhverfinu. Hentar sérlega vel til notkunar á 
kúabúum þar sem kosið er að sótthreinsa hratt og vel.

•  Sterkir og breiðvirkir sótthreinsandi eiginleikar
•  Mikil áhersla á umhverfisþátt bakteríuágangs
•  Póvidonjoð (PVP) er vel þekkt við lækningu á fólki

Lely Quaress Ultimo 
Júgurumhirðuvara til uppbyggingar/ bata

Undirstöðuefnið er póvidonjoð, sem stuðlar að virkri vörn fyrir júgur. Lely 
Quaress Ultimo meðhöndlar húðina varlega og kemur júgrunum í gott ástand 
aftur og aftur, hvenær sem þess er þörf. Tilvalið til notkunar þá mánuði þegar 
óblítt veðurfar hefur slæm áhrif á húðina.

•  Tryggir heilbrigða spena sem auðvelt er að þrífa
•  Myndar varnarhimnu sem tryggir langvinna verkan efnisins
•  Áherslan er á að byggja upp húðina gegn krefjandi veðurskilyrðum

Umhirða

Reglulegt

Sótthreinsun

Vörn

UmhirðaSó
tt

hr
ei

ns
un
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REKSTRARVÖRUR COW CARE

Lely Quaress Lac
Júgurumhirðuvara sem viðheldur jafnvægi húðarinnar

Undirstöðuefni er mjólkursýra, sem er náttúrulegt hráefni. Drepur bæði 
smitandi bakteríur og bakteríur úr umhverfinu. Hefur auk þess mild og 
nærandi áhrif á húðina og varan er því frábær til notkunar á kúabúum þar 
sem lögð er áhersla á að viðhalda góðri umhirðu júgranna.

•  Endurbyggir náttúrulega mótstöðu húðarinnar
•  Fyrir kúabúskap sem þarfnast viðbótarstuðnings við júgurheilbrigði
•  LSA-flóki til sótthreinsunar, mýkingar og sem vörn við öldrun húðarinnar

Lely Quaress Pergo
Viðheldur heilbrigðu júgri

Efni sem byggt er á mjólkursýru sem hefur bæði bakteríu- og sveppaeyðandi 
eiginleika. Varan vinnur bæði gegn smitandi bakteríum og bakteríum í umhverfinu 
á áhrifaríkan hátt. Auk þess að hafa sótthreinsandi eiginleika inniheldur varan 
yfirborðsvirk efni auk glýseríns sem er góður rakagjafi. Með þessari blöndu verður 
útkoman hreinni og mýkri húð með öflugra náttúrulegt viðnám. Nægir á býlum 
þar sem júgurheilbrigði er almennt gott.

•  Alhliða vara sem stuðlar að júgurheilbrigði
•  Stuðlar að teygjanleika og rakaheldni húðarinnar
•  Yfirborðsvirk efni auka sótthreinsandi eiginleika mjólkursýru

Lely Quaress Iodine
Græðandi júgurumhirðuvara með joði

Undirstöðuefni er joð. Drepur samstundis smitandi bakteríur og einkum þá bakteríur 
úr umhverfinu. Styrkur joðsins er mjög mikill, eða 5000 ppm(milljónarhlutar), og því 
hentar varan mjög vel til notkunar á kúabúum þar sem grípa þarf til tafarlausra 
aðgerða til að bæta júgurheilbrigði.

•  Mjög öflug sótthreinsivirkni
•  Breitt virknisvið
•  Fljótvirkt joðófór

Lely Quaress smyrsl
Júgursmyrsl með myntuolíu

•  Kælandi og sefandi áhrif á júgrið
•  Gengur fljótt inn í húðina
•  Örvar blóðrás

„Júgurbólga hefur 
minnkað hjá okkur 
um 10 til 20 prósent.”
Bert Mensink, Hollandi
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REKSTRARVÖRUR COW CARE

2.2  HEILBRIGÐI KLAUFA
Það borgar sig að huga að klaufumhirðunni. Ekki aðeins vegna þess að það eykur nytina, heldur einnig vegna þess að 
vandamál tengd klaufum eru ennþá ein af þremur algengustu ástæðum ótímabærrar lógunar mjólkurkúa. Auk þess 
framleiða kýr með heilbrigðar klaufir meira og þurfa minni athygli. Lely velur náttúrulegustu leiðina við mjaltir þar sem 
kýrnar fara í mjaltaþjóninn og á átsvæðið að eigin frumkvæði. Þess vegna verða þær að geta gengið um hindranalaust. 
Lely kynnti nálgun Lely Meteor um klaufheilbrigði til að tryggja klaufheilbrigði fyrir alla hjörðina. 

Nálgun Lely Meteor um heilbrigði klaufa 

Lely Meteor er lausnin fyrir heilbrigðar klaufir sem 
miðar að því að bæta klaufheilbrigði með sjálfbærum, 
gripavænum og öruggum hætti. Lely Meteor hvílir á 
þremur stoðum: Ráðleggingar um bústjórn, sértæk 
verkfæri og umhirðuvörur. Hámarksárangur næst með 
jafnvægi á milli þessara þriggja stoða ásamt þeirri stefnu 
að leyfa engin frávik. Nálgunin að heilbrigði klaufa nær til 
alls búsins og þar á meðal eru mjólkurkýr, geldgripir og 
ungneyti. Þetta dregur úr sýkingarálagi á allt búið og er 
jákvætt fyrir velferð allra gripanna.

Áherslan er á:

•  Fyrirbyggjandi og reglubundnar aðgerðir við að viðhalda 
heilbrigðum klaufum.

•  Bein meðferð á einstökum gripum við fyrstu merki um 
heilsufarsvanda á klaufum.

Auk þess dregur þessi nálgun athyglina að fjölmörgum 
þáttum sem áhrif hafa á heilbrigði klaufa, svo sem gólf- og 
básahreinlæti, fóður, athafnir og húsakostur. Þrátt fyrir 
allt er heilbrigði klaufa margþætt ástand. Nálgun Lely 
Meteor á heilbrigði klaufa er heildarlausn sem lágmarkar 
sjúkdóma í klaufum frá A til Ö.

Lely Meteor Care Plus úði
Sótthreinsun og umhirðuefni fyrir klaufir innan Lely Meteor 

hugmyndafræðinnar

•  Hluti af nálgun Lely Meteor og viðbót við Lely Meteor þvottaúða
•  Áhersla á sótthreinsun sem tengist sýklum í klaufum
•  Með endurtekningu viðhelst heilbrigði klaufa

Lely Meteor hreinsiúði
Hreinsiefni fyrir klaufir innan Lely Meteor hugmyndafræðinnar

•  Hluti af nálgun Lely Meteor og notað á undan Lely Meteor þvottaúða
•  Eykur áhrif Lely Meteor þvottaúða
•  Eykur hreinsivirkni vatns með því að brjóta niður yfirborðsspennuna

Í FORVARNARSKYNI

Sjálfvirkur úði Lely 
Meteor þvær og sér um 
að sótthreinsa klaufi rnar 
við hverjar mjaltir. Þessar 
fyrirbyggjandi ráðstafanir 
halda sýkingum í lágmarki. 

LELY LELY LELY LELY 
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REKSTRARVÖRUR COW CARE

Grisjur fyrir Lely Meteor 
Hlíf yfir klaufgrisjur

Lely Meteor grisjur eru notaðar ásamt Lely Meteor smyrsli og Lely Meteor 
sáraumbúðum. Grisjur skapa umhverfi þar sem klaufirnar eru sem 
best varðar. Yfirborð grisjunnar er rakahelt og með vatnsfráhrindandi 
lagi. Innan í mjúkt efni (líkt og bómull), sem sogar í sig óhreinindi og 
andar. Grisjurnar eru einstakar að lögun og gerð - gerðar til að tolla við 
gripaklaufir. Einkennandi er stærri afturflipi af því að hællinn þarf meiri 
vörn.

•  Sérhannaðar fyrir nautgripi
•  Halda klaufum sem hafa fengið meðferð þurrum
•  Mjög nauðsynlegt þegar Lely Meteor smyrsl eru notuð
•  Minnkar punktþrýsting

TIL ÚRBÓTA

Sáraumbúðir fyrir Lely Meteor 
Sjálflímandi plástur

Lely Meteor umbúðir verja hreina og meðhöndlaða húð fyrir mykju og 
öðrum óþrifum. Þessi sjálflímandi plástur endist vel og andar jafnframt. 
Notist ásamt Lely Meteor grisjum og smyrsli. 

•  Loðir lengi við
•  Sáraumbúðir sem anda
•  Festist ekki á húð né hári
•  Heldur klaufum hreinum

Lely Meteor Balm
Nærandi áburður fyrir klaufir

Lely Meteor Balm gegnir mikilvægu hlutverki í einstaklingsbundinni umhirðu 
á klaufhúðinni. Óeðlileg húð er leyst upp, sem skapar rými fyrir húðina undir. 
Þetta stuðlar að náttúrulegri endurnýjun klaufhúðarinnar. Ráðlagt er að 
beita smyrslunum með þurrum svampi og sáraumbúðum til að tryggja að 
umhirðuáhrifin endist lengur (nokkra daga). Lely Meteor smyrslið kemur í 
handhægum umbúðum tilbúið til notkunar. Auðvelt að skammta og án sóunar.

•  Kjarninn í frávikalausri nálgun í Lely Meteor hugmyndafræðinni
•  Vönduð umhirða á húð með náttúrulegri endurnýjun
•  Efnasamsetning tryggir viðloðun jafnvel á blautum klaufum með 

lágmarksmagni

Spennitöng
•  Framleidd úr óbrjótanlegu ryðfríu stáli 
•  Spennir auðveldlega sundur klaufirnar svo hægt sé að skoða þær og 

meðhöndla

Klaufjárn
•  Aesculaap-klaufjárn, sem fagaðilar kunna vel að meta 

vegna gæðanna
•  Mjög góð ending

Spennitöng
•  Framleidd úr óbrjótanlegu ryðfríu stáli 
•  Spennir auðveldlega sundur klaufirnar svo hægt sé að skoða þær og 

meðhöndla

„Það snýst allt um að engin frávik 
séu fyrir hendi. Það er eina leiðin 
til að bæta heilbrigði klaufanna.” 

Anneke Gouw, bústjórnarsérfræðingur 
Lely International N.V. 
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REKSTRARVÖRUR COW CARE

Blöndunarspíssar fyrir Lely Meteor
Lely Meteor lím borið á 

•  10 blöndunarspíssar
•  Sérstaklega ætlaðir til að bera Lely Meteor lím á
•  Auðveldir í notkun

Lely Meteor 
sáraumbúðasett
Handhægt sett sem gott er að eiga með 

grunnsettinu eða geymslukassanum 

Samanstendur af: 
•  Sáraumbúðum fyrir Lely Meteor 

(12x12 stykki)
•  Grisjum fyrir Lely Meteor (3x50 stykki)
•  1x Lely Meteor smyrsli (20 stk.) og 2x 

Kenofix úða

Límbyssa fyrir Lely Meteor
Sérstaklega ætluð til að bera Lely Meteor límið á

•  Límbyssa
•  Sérstaklega ætluð til að bera Lely Meteor límið á
•  Notið byssuna ásamt viðkomandi blöndunarspíssum

Lely Meteor klaufblokkir
Sterk viðloðun klaufblokkar við þurrar klaufir

•  Meðferð í eitt skipti vegna þess hve vel klaufblokkirnar 
loða við þurrar klaufir

•  Hraðþornandi
•  Bera má þykkt lag af lími

Lím fyrir Lely Meteor
Gegnsætt lím

•  Lely Meteor lím (200 ml)
•  2 þátta gegnsætt lím sem er seigfljótandi
•  Meðferð í eitt skipti vegna þess hve vel það loðir við þurrar 

klaufirnar

Hægt er að panta Lely Meðhöndlunarbás hjá næsta Lely Center
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Lely Comfort Care
Hreinlætisvara fyrir bása

•  Mikil og hröð rakadrægni
•  Þurrkar ekki spenahúðina og er pH-hlutlaus
•  Örvar kúna til hvíldar og mjólkurframleiðslu
•  Útlosun kjarnolíu skapar óhagstæð skilyrði fyrir bakteríur

Lely Comfort
Tryggir þurrt undirlag í básum

•  Þurrkar ekki spenahúðina og er pH-hlutlaus
•  Má nota ásamt umhirðuvörum fyrir júgur
•  Sérstaklega þróað fyrir mjólkurframleiðslu

2.3  HREINLÆTI Á BÁSUM
Kýr liggja um það bil 14 klst. á dag til að hvíla sig og jórtra. Þegar þær liggja 
eykst blóðrás um júgrin og mjólkurframleiðslan sömuleiðis. Lely fjósvörur 
tryggja gott hreinlæti í umhverfi hjarðarinnar.

2.4  VÖKTUN
Velferð gripanna og afbragðs mjólkurgæði eru lykill að góðum árangri með 
mjaltaþjónum. Því meiri upplýsingar sem við náum fram við breytingar á 
mjólkurgæðum, þeim mun auðveldara er fyrir kúabændur að greina kýr með 
hugsanleg vandamál. Ef sýking í júgri er greind snemma er mögulegt að veita 
kúnni meðferð á fyrsta stigi og hindra þannig alvarleg veikindi.

Lely Astri Cell
Mælivökvi fyrir frumutalningu

•  Bein innsýn í frumutalningu
•  Nauðsynlegt fyrir eftirlit með mjólkurgæðum-frumutalningu (MQC-C)
•  Gefur innsýn í júgurheilbrigði

Fæst líka sem Lely Astri Cell grunnsett sem í eru 1 l af Lely Astri Cell og 
blöndunarmál.

MQC-C mjólkurgæðagát með frumutalninu

Þú þarft að hafa réttu verkfærin til að greina bakteríusýkingu á byrjunarstigi í því skyni að draga 
úr kostnaði vegna júgurbólgu á býlinu og bæta heilbrigði kúnna. MQC-C frumuteljarinn tryggir að 
þú ert við stjórnvölinn. MQC-C býður upp á einstaka, sjálfvirka og snjalla leið til að fylgjast með 
frumutalningu hjá öllum mjólkurkúnum þínum.

MQC-C greinir frumutalningu með nákvæmri seigjustigsmælingu mjólkursýnis sem blandað hefur 
verið með prófefni. Niðurstöðurnar eru birtar í Lely Horizon. Há frumutalning hjá kú kveikir sjálfvirka 
áminningu í heilsufarsskýrslunni. Með tímanlegri greiningu er hægt að grípa til skilvirkrar meðferðar 
til að endurheimta heilbrigði kúnna.

Niðurstöður
Byggt á reynslu Lely-bænda víðs vegar um heiminn
•  greining allt að sex dögum fyrr
•  meðferð hefst að meðaltali einum degi fyrr
•  hraðari bati
•  fleiri meðferðir sem heppnast á hverju ári
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Lely Calm Lin
Alkalískt hreinsiefni án klórs fyrir kálfafóstruna

•  Til að nota við þrif öðru hverju og með Lely Calm Cid
•  Alkalískt hreinsiefni án klórs fyrir Lely Calm
•  Skilar sér í gegn og fjarlægir leifar af fitu, prótíni og sykri úr fóðri
•  Stillir af vatnshörku, hindrar útfellingar og er öflugt við þrif jafnvel í 

takmörkuðu magni

Lely Calm Cid
Sýruhreinsiefni fyrir kálfafóstruna

•  Notist í þrif með hléum og styður við Lely Calm Lin
•  Sýruhreinsiefni fyrir Lely Calm 
•  Skilar sér í gegn og fjarlægir skán, kalk, járnútfellingar og mjólkurstein
•  Leysir vel upp óhreinindi og gerir mögulegt að þrífa með takmörkuðu 

vökvamagni

Lely Calm hitakápa
Heldur líkamshita stöðugum

•  Kálfahitakápa er fyrir ungneyti
•  Heldur stöðugum líkamshita og dregur úr orkutapi hjá kálfum
•  Auðveld í meðförum og má þvo í þvottavél

Einnota alklæðnaður

Hlífar á stígvélLely Calm kjarnfóðurskammtari
•  Kjarnfóðurskammtarinn fyrir kálfana stýrir auðveldlega hópfóðrun
•  Auðvelt í uppsetningu
•  Viðheldur ferskleika og bragði kjarnfóðurs

2.6  LÍFÖRYGGI
Hreinlæti við störf hindrar dreifingu smitsjúkdóma hjá gripum og stuðlar 
að góðri heilsu gripa. 

REKSTRARVÖRUR COW CARE

2.5  HEILBRIGÐI KÁLFA
Heilbrigði kálfa þarf að veita athygli og tíma. Því betri aðhlynningu sem 
kálfur fær í upphafi, þeim mun meiri möguleikar eru á að hann verði 
heilbrigð mjólkurkýr. Með vönduðum þrifum og skolun með skilvirkum 
ráðstöfunum nokkrum sinnum á dag er bakteríuvexti haldið í lágmarki. 
Hreinna kerfi tryggir meiri mjólkurgæði og heilbrigðari kálfa.
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REKSTRARVÖRUR MACHINE CARE

3. Machine Care

100% nýting 
með Lely
Hvort sem þú átt Lely Astronaut, Lely Juno, Lely 
Vector eða Lely Discovery þurfa tækin þín rétt viðhald 
á tilskildum tímum. Ekki aðeins vegna þess að þetta 
eru líklega þeir „starfsmenn“ á búinu sem vinna 
erfiðustu vinnuna heldur ekki síður vegna þess að 
þau eru fjárfesting til langs tíma og krefjast réttrar 
umhirðu. Þú ættir því að setja markið á 100% nýtingu 
og langan líftíma tækjanna þinna. Lely vill gjarnan 
styðja þig að því marki. Við erum með vörur til að 
hreinsa mjaltaþjóna bæði innan sem utan og koma 
þannig í veg fyrir ótímabært slit.

3.1  FROÐUNOTKUN
Hreinlæti leikur mikilvægt hlutverk á kúabúinu. Það hefur áhrif á heilsufar 
gripa, mjólkurgæði, rekstur og endingu tækja. Það er samt ekki allt hreint sem 
virðist vera hreint. Mismunandi óhreinindi þarfnast mismunandi nálgunar. 
Óhreinindi úr dýraríkinu eða jurtaríkinu – fita, sykur og prótín – hverfa ekki 
með vatnsþvotti. Það fer líka eftir yfirborðinu sem óhreinindin loða við. Þess 
vegna hefur Lely þróað froðuhugmyndafræðina með öruggum hreinsiefnum 
fyrir hreint vinnuumhverfi.

Lely Robotics Foam
Froðuhreinsir fyrir Lely búnað

•  Froðan loðir lengi við
•  Hentar vel á mörgum stöðum á búinu
•  Gott jafnvægi á milli árangurs af þrifum og viðloðunar

Lely Barn Foam 
Froðuhreinsir fyrir fjós

•  Froðan loðir lengi við
•  Henta á svæðum sem menguð eru ólífrænum óhreinindum
•  Fosfatblanda - án köfnunarefnis•  Fosfatblanda - án köfnunarefnis

Lely froðutæki
Fyrirferðarlítill þrýstibúnaður fyrir froðuhreinsiefni

•  Auðvelt í uppsetningu
•  Fyrirferðarlítið og einfalt í notkun
•  Nota skal alkalísk hreinsiefni og lítillega súr hreinsiefni 

byggð á fosfórsýru
•  Lely froðutækið er lágþrýstihreinsir sem notar aðeins 

vatnsþrýsting

„Hreint umhverfi  eykur 
hugarró og kyrrð í 
fjósinu og stuðlar að 
aukinni starfsánægju.”
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Hreinsun á Lely sogdælu
Hreinsiefni fyrir sogdælu

•  Hreinsar sjálfkrafa Astronaut sogdæluna
•  100% örugg fyrir mjaltaþjóninn
•  Tryggir langa endingu á sogdælunni

REKSTRARVÖRUR MACHINE CARE

Lely Astronaut formeðferðar bursti
Fyrir þvott og örvun

•  Mjúkur fyrir júgur og spena
•  Árangursríkur þvottur
•  Hámarksörvun til að kýrin selji vel
•  Ávallt sótthreinsaður eftir mjaltir

Lely Astronaut sílíkon-mjólkurslanga
Mjólkurflutningur

•  Úr hágæða efni með sléttu yfirborði
•  Til að flytja mjólk hratt og tryggja fyllsta hreinlæti

Lely Astronaut hylkjabönd
Togar spenahylkin að arminum

•  Tengir spenahylkin við mjaltaþjónsarminn
•  Auðveldir í notkun
•  Sé skipt tímanlega um þau kemur það í veg fyrir óvæntar bilanir

3.2  LELY ASTRONAUT VIÐHALD 
Lely útvegar alla þá íhluti sem þú getur sjálf(ur) skipt um og auðveldar 
þannig verulega daglegt viðhald mjaltaþjónsins. 

Lely Astri TDS Clean
Hreinsiefni fyrir linsu

•  Hreinsar Lely Astronaut TDS linsuna hratt og án strokmerkja
•  Hrein linsa til að bæta tengitilraunir á spenahylkjum og ná skilvirkum mjöltum
•  Rispuþolin
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Munnbrún

Brúnin án hringa hleypir spenanum 
betur niður í spenasílíkonið og 
leyfir meiri breytileika í spenastærð. 
Hringir á brúninni gera brúnina 
stífari sem þéttir betur. Betri þétting 
hindrar að spenasílíkonið renni til 
og sogi loft, en getur valdið því að 
spenasílíkonið skríði til.

Haus

Öll Lely spenasílíkon eru með samþjappanlegum og 
sveigjanlegum haus til að passa sem best við lögun 
júgurs og stefnu spenanna. Lág hönnun haussins 
á Lely spenasílíkoninu er einstök. Þannig getur 
leggurinn nuddað jafnvel stutta spena á réttan hátt. 
Hár haus er notaður fyrir spena lengri en 75 mm að 
lengd. Lágur haus er notaður fyrir stutta spena.

Sílíkon samanborið við gúmmí

Efni sem er ætlað í matvælaframleiðslu er notað í Lely 
spenagúmmí, bæði fyrir sílíkon og gúmmí. Sílíkon er 
hannað til matvælaframleiðslu og er líka endingarbesti 
kosturinn. Sílíkonið endist í 10.000 mjaltir en gúmmíið 
aðeins 2.500 mjaltir.

Leggur

Aðalhlutverk leggjarins er að nudda 
spenaenda. Þegar leggurinn lokast 
léttir hann á þrengslum í spenanum 
þannig að mjaltir verða þægilegar og 
fljótlegar. 

Sílíkon Gúmmí

Hraði + ++

Ending ++ +

Mýkt ++ +

Blár = Lofttæmi
Gulrauður = Andrúmsloftsþrýstingur

REKSTRARVÖRUR MACHINE CARE

Nauðsynlegur hlekkur

Gerðir af 
spenasílíkonum1 Efni Munnop Hringir Hausstærð Gerð hylkis3

S18 Sílíkon 18 mm Já Lágt B

S19 Sílíkon 19 mm Já Lágt B

S21 Sílíkon 21 mm Já Lágt B

S21 mjúkt Sílíkon 21 mm Nei Lágt B

M21 mjúkt Sílíkon 21 mm Nei Hátt A

M21 Sílíkon 21 mm Já Hátt A

M22 Sílíkon 22 mm Já Hátt A

M23 Sílíkon 23 mm Já Hátt A

Spenagúmmí Nítrílgúmmí 21 mm Nei Lágt C

US Spenagúmmí2 Gúmmí US 21 mm Nei Lágt A

1 Ekki fyrir A2 
2 Aðeins US
3sérhver gerð spenasílíkona er með sérstakt spenahylki til að ná sem bestum árangri

Spenasílíkonin eru aðalsnertingin á milli Lely Astronaut og kýrinnar. Það 
er afar mikilvægt að velja spenasílíkon sem passar hjörðinni til að mjaltir 
gangi sem best. Þess vegna býður Lely gott úrval af ýmsum gerðum af 
spenasílíkonum og gúmmíafbrigðum.

Hannað fyrir Astronaut
Við þekkjum Astronaut betur en nokkur annar. Þess vegna eru Lely 
spenasílíkonin sérstaklega hönnuð fyrir bæði kúna og mjaltaþjóninn. Þau eru 
unnin úr hágæðaefni og tryggja jöfn, stýrð og samfelld gagnvirk samskipti á 
milli kúnna og Astronaut.

Lely spenahylki
Sérstök spenahylki fyrir allar gerðir Lely spenagúmmís

•  Gakktu úr skugga um að rétt spenahylki sé notað með Lely 

spenasílíkoninu sem valið er

Með hringi Án hringa
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Lely Discovery skafa
Sveigjanleg skafa fyrir Lely Discovery flórgoða

•  Sveigjanleg skafa fyrir Lely Discovery sköfuróbót 
•  Sílíkonskafan ýtir mykjunni niður í gegnum opin á steinbitunum
•  Skipt um tvisvar á ári

3.3  LELY DISCOVERY VIÐHALD
Viðhald Lely Discovery flórgoða felst í að skipta út sílíkonsköfunni neðst í Lely 
Discovery sem ýtir mykjunni niður um opin á steinbitunum. Þessa sveigjanlegu 
sköfu þarf að skipta um tvisvar á ári eða þegar hún skemmist og það getur þú 
auðveldlega gert.

REKSTRARVÖRUR MACHINE CARE

Lely Astronaut verkfærakassi
Handhæg verkfæri til minni háttar viðhalds

Inniheldur yfir 30 hluti, m.a.: Slífarhylki, blæðiopsnál, 
spenahylkjabönd, slöngur, slönguskæri og -klemmur, 
bursta.

Lely rekstravörukassi
Samsettur kassi með helstu slithluti

Inniheldur: 24 Spenasílikon (6 sett), 500 mjólkursíur 
(120 g), 4 spenahylkjabönd (3 m), 4 bursta (2 sett), 1 sett af 
4 tvöföldum sílíkonslöngum.

Lely Astronaut slönguhlíf yfir tvöfalda slöngu
Slönguhlífar 

•  Tvöfaldar slöngur fyrir Astronaut A3, A4 og A5 mjaltaþjóna
•  Varnar því að tvöföldu slöngurnar flækist saman og skemmist
•  Alhliða vörn sem eykur endingu

Lely Astronaut sogskiptaslanga
Styður við mjaltahreyfingar spenasílíkonsins

•  Sogskiptaslanga (25 mm) fyrir Lely Astronaut-mjaltaþjóninn
•  Styður við taktvissar sogskiptahreyfingar spenasílíkonsins
•  Ef skipt er um tímanlega kemur það í veg fyrir ónauðsynlegar bilanir
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3.4  VIÐHALD Á LELY CALM KÁLFAFÓSTRU
Lely útvegar alla íhluti til daglegs viðhalds á Lely Calm kálfafóstrunni.
Þú getur auðveldlega skipt um þá sjálf(ur). Mælt er með að skipta um túttur 
og slöngur með reglulegu millibili áður slit verður of mikið.

Lely Calm slanga
Hágæðaslanga fyrir Lely Calm kálfafóstruna

•  Lengd 2,5 m
•  Sérhönnuð fyrir Lely Calm kálfafóstruna

Lely Calm tútta
Gæðatútta fyrir Lely Calm fóstruna

•  10 í pakka
•  Sérhönnuð fyrir Lely Calm kálfafóstruna 
•  Skiptu út einu sinni í mánuði eftir notkun og sýnilegu sliti

„Við höfum notað Lely Calm í um það bil ei�  og hálft ár og sjáum að kálfunum líkar 
vel að faraí kálfafóstruna. Þeir drekka meiri mjólk núna en þegar við gáfum þeim 
fi mm lítra af mjólk tvisvar á dag. Kálfarnir hafa því dafnað mun betur en áður á 
mjólkurgjafartímanum. Auk þess er hægt að koma í veg fyrir afturför við fráfærur 
með því að draga hægt og rólega úr mjólkurmagninu.“

Roy Pelgrim
E� en, Hollandi
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4. Við erum líka með

Með bestu 
hugsanlegu 
umhirðu nærðu 
besta árangri 
sem völ er á 
Hugsaðu vel um tækin, kýrnar og mjólkina. Lely leggur 
áherslu á að aðstoða þig við það, með heildstæðri 
þjónustulausn fyrir rekstrarvörur og upprunalega 
slithluti, sérhannaða til að huga að þessum þremur 
rekstrarþáttum. Til að ná frábærum árangri þarf 
nefnilega að nota réttu verkfærin og sinna viðhaldi 
með réttum hætti, þegar þess er þörf.

Lely Astri Cell blöndunarbrúsi
•  Undirbúið Astri-Cell fyrir notkun

Lely Walk vökva
•  Notist sem úði eða í klaufbaðið
•  Lely Walk-vökvi (21 kg) í klaufhreinsun, -sótthreinsun og -umhirðu
•  Inniheldur fjórgildar ammoníak-katjónir (QAC'S), glútar-aldehýð og álsúlfat

Lely síuskammtara

Lykill á brúsalokin

Handtrilla fyrir 60 kg tunnu
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Þú færð frekari upplýsingar hjá Lely Center-
þjónustumiðstöðinni á þínu svæði.

Snjall búrekstur stendur þér til boða
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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 og Walkway eru skráð vörumerki Lely Group.

Lely áskilur sér allan rétt á því er varðar vörumerki í eigu Lely. Öll óleyfileg notkun á einhverju vörumerki í eigu Lely, eða notkun 

á vörumerki sem er nægilega áþekkt vörumerkjum Lely til að valda hugsanlega ruglingi, eða er líklegt til að vera ruglað saman 

við vörumerki í eigu Lely, telst brot á einkarétti Lely. Allur réttur áskilinn. Upplýsingar í þessu riti eru einungis settar fram í 

upplýsingaskyni og ber ekki að líta á þær sem sölutilboð. Tilteknar vörur kunna að vera ófáanlegar í einstökum löndum og vörur 

frá birgjum kunna að vera aðrar en hér er sýnt. Óheimilt er að afrita eða gefa út rit þetta, að hluta eða í heild, og gildir það um 

prent, ljósrit, örfilmu eða hvers konar annað útgáfuform, án skriflegs leyfis Lely Holding S.à r.l. Þótt efni þessa rits hafi verið unnið 

eins vandlega og framast var unnt verður Lely ekki sótt til ábyrgðar vegna nokkurs þess tjóns eða skaða sem kann að verða vegna 

meintrar villu eða mistaka í þessu riti.

www.lely.com
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