A Lely Luna előnyei:
• Nyugodtabb állatok
• Tartós
• Maximális kényelem a teheneknek
• Alacsony energiafogyasztás
• Élénkíti a vérkeringést
• Tiszta és egészséges bőr
• Könnyű beüzemelés
• Nem igényel karbantartást
• Túlműködés elleni védelemmel felszerelve

A 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 és Walkway a Lely Group bejegyzett védjegyei.
A Lely fenntartja a védjegyeivel kapcsolatos összes jogot. A Lely tulajdonában lévő bármely védjegy jogosulatlan használata, vagy
egy olyan védjegy bármilyen jellegű használata, amely megtévesztően hasonlít a Lely tulajdonában lévő egyik védjegyhez vagy
valószínűleg összetéveszthető azzal, a Lely kizárólagos tulajdonjogainak megsértését jelenti. Minden jog fenntartva.
Az ebben a kiadványban szereplő információk célja csupán a tájékoztatás, azok nem képeznek értékesítési ajánlatot. Lehetséges,
hogy egyes termékek bizonyos országokban nem kaphatóak, illetve a leszállított termékek különbözhetnek a képeken
szereplőktől. A jelen közlemény semelyik része nem másolható vagy tehető közzé nyomtatásban, fénymásolatban, mikrofilmen
vagy bármiféle más eljárással a Lely Holding S.à r.l. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Jóllehet a jelen kiadvány tartalmát a
lehetséges legnagyobb gondossággal állítottuk össze, a Lely nem vállalhatja a felelősséget a jelen kiadványban lévő hibák vagy
hiányosságok következményeiért.

Lely Luna
Tehénvakaró
kefe
A tehenek kényeleméért!
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LELY LUNA

Törődünk a tehenekkel!
A Lely Luna tehénvakaró kefe tökéletes kényelmet
nyújt teheneinek. A tehenek jólléte és egészsége
fontos kérdés a gazdaságban. A Lely Luna tehénvakaró
kefét úgy terveztük, hogy segítségével a tehenek
megszabadulhassanak a portól és a viszketéstől.
A tehenek szeretnek vakaródzni, ezért pusztán az élvezet
kedvéért naponta többször használják a keféket.

Miért is vakaródznak
a tehenek?
A tehenek vakaródzása természetes viselkedési forma.
Könnyen megfigyelhető, hogy a tehenek főleg az olyan
nehezen elérhető testtájakon vakaródznak, mint a fej, a hát
és a farok, illetve a nyak. Az istállóban a tehenek jobb híján
a betonfalakon és éles sarkokon vakaródznak, ami azonban
veszélyes lehet. Ezért fontos, hogy biztonságos módon
elégíthessék ki igényüket. A tehénvakaró kefe tökéletes eszköz
erre. Amellett, hogy biztonságos, csökkenti a stresszt és tisztán
tartja a tehenek szőrzetét. Tudományosan igazolt tény, hogy a
tehénvakaró kefékkel a tehenek háromszor több alkalommal és
hatszor hosszabb ideig vakaródznak, mint anélkül.
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1 kg/nap
0,91%

Optimális tehénkomfort!
8%

n fej
37%

55%

n nyak

Okos megoldások
1. ábra Georg; Totschek, 2001 kutatásai alapján

A kefével történő vakaródzás a tejtermelést is növeli. Az
okok: kevesebb stressz, nyugodtabb és aktívabb állatok,
amelyek gyakrabban keresik fel az etetőasztalt, és így
több takarmányt fogyasztanak.

A tehénvakaró kefe használatának további előnye, hogy
mérsékli a tőgygyulladás előfordulását az állományban.
Ennek indoklására több lehetséges magyarázat is
született, amelyek közül az egyik hogy, ha a tehén
szőrzete különösen a far és a farok táján tisztább, akkor
a tőgy fertőződésének kockázata is kisebb.
(Schukken; Douglas Young, 2010)
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Nem kétséges, hogy a jobb komfort eredménye egy boldogabb, egészségesebb és
jobban termelő állomány. A Lely Luna tehénvakaró kefe úgy járul hozzá az állomány
kiegyensúlyozott állapotához, hogy egészséges és fényes szőrzetet biztosít, továbbá élénkíti
az állatok vérkeringését.

Az innovatív tervezésnek köszönhetően a Lely Luna tehénvakaró kefe érintésre indul, és
az ellenkező irányba forog, mint amerre a tehén nyomja. Ez egyszerre biztosít élvezetes
vakaródzást a teheneknek és hosszabb élettartamot a kefének. Mivel a kefe két irányba
képes forogni, a sörték tovább megtartják eredeti szerkezetüket, mint az egy irányba
forgó változatoknál. További előnye, hogy az elektromos alkatrészek el vannak különítve a
mozgó motorháztól. A maximális kényelem érdekében a Luna tehénvakaró kefe különböző
vastagságú sörtéi spirálisan helyezkednek el. A Lely Luna tehénvakaró kefe könnyen
felszerelhető egy rúdra vagy akár a falra is.

Műszaki adatok:
A Lely Luna tehénvakaró kefe könnyen felszerelhető egy szabványos kör keresztmetszetű
2", 2 1/2", 3" vagy 4" átmérőjű rúdra vagy 140 mm és 190 mm oldalhosszúságú négyszögletes
oszlopra. A Luna tehénvakaró kefe fali szereléséhez adapterrel is kapható. A tehénvakaró kefe
230 V és 115 V feszültséggel működő változatban is elérhető. A legnagyobb biztonság érdekében
a Luna tehénvakaró kefe túlfutás elleni védelemmel is fel van szerelve.
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