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„Naudin töötamist tervete lehmadega, mis 
mulle meie farmi puhul meeldib. Minu silmis 
on terve lehm see, kes paistab olevat rahul 
ja kellega teil kui farmeril on vähe tööd.“

„Kui te hoolitsete oma lehmade eest, 

siis hoolitsevad lehmad ka teie eest.“

Kõik oleneb piisavast tähelepanust ja hooldusest. Lely 
seadmete, lehmade ja piima optimaalse hügieeni abil saate 
suurendada mi� e ainult kasumlikkust, vaid ka rõõmu oma töös. 
Lely toetab teid selles originaal kulumaterjalide ja varuosade 
tootevalikuga. 

Pakume terviklahendusi, mis hõlmavad enam kui vaid 
uuenduslikke masinaid. Pakume ka tehnilist tuge, Farmihalduse 
nõustamist ja vahendeid nende masinate muretuks 
kasutamiseks paljudeks aastateks. 

Lely pakub peaaegu kõike, mida te igapäevaselt vajate. 
Üheskoos hoiame lehmi ja masinaid heas seisus ning samas 
täidame tangi kvaliteetse piimaga. Nii töötame teiega ühiselt 
piimafarmis, kus tööd tehakse jätkusuutlikul, meeldival ja 
tulusal viisil.
 
Seda tehes saate kasutada meie täielikku Milk Care, 
Cow Care ja Machine Care hügieenivahendite valikut.

Jagame hoolivust
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Farmi haldustugi 
Lely Farmihaldus nõustajad juhendavad teid enne roboti 
paigaldamist, selle käigus ja ka pärast. Nad on teie kontaktisikud 
kõigi lehmade, töö ja haldusega seotud küsimuste puhul. 
Piimatootmine on sageli neil veres ja nad on teadlikud kohalikest 
tingimustest. Nende kaudu on teil juurdepääs Farmihaldus 
nõustajate teadmistele ja kogemustele kogu maailmas ning 
nad saavad aidata teil haldustarkvara süsteemi T4C paremini 
tundma õppida, mida Lely pakub teie karja seisundi ja piima 
kvaliteedi automaatseks täiustamiseks ja jälgimiseks. 

Tehniline tugi
Lely toetab teid ka Lely robotite hooldamisel. Meie 
hooldustehnikud pakuvad teile ööpäevaringset personaalset 
abi, kiireid reageerimisaegu ja professionaalset 
varuosade teenust. 

Eesmärk on saavutada terved loomad, sujuvalt 
töötavad masinad ja kvaliteetse piimaga 
täidetud mahutid. Selleks on oluline tagada 
hooldus ja tähelepanu erinevatel tasanditel. 
Igapäevaste toimingute ja õigeaegse hoolduse 
abil koos õigete toodetega saate sellele kaasa 
aidata. Kuid te ei pea seda kõike ise tegema. 
Lely hooldustehnikud on spetsialiseerunud 
automatiseerimisele ja toetavad teid masina 
hooldamisel. Ärieesmärkide või haldustarkvara 
süsteemiga seotud teemadega saate pöörduda 
Farmi haldus nõustajate poole, kes on 
haldustarkvara süsteemide T4C ja InHerd 
asjatundjad ning suudavad teisendada andmeid 
teie vajadustele kohandatud eesmärkidele.

Hooldus ja 
nõustamine 

Tänu spetsiaalsele väljaõppele, valdkonnapõhistele kogemustele 
ja sageli ka põllumajanduslikule taustale on nad teie 
valdkonnaga hästi kursis. Iga hooldustehnik töötab oma 
piirkonnas ning teab piimatootmisettevõtte ja kasutatavate 
seadmete taustinfot ja üksikasju. See võimaldab neil kiiresti 
tegutseda ja muudab nad usaldusväärseks partneriks, tagades 
teile meelerahu ja kindlustunde. Lely hooldustehnikud on alati 
teie teenistuses. 
 
Tooted teie piima, lehmade ja roboti hoolduseks
Lely kontseptsiooni peamine põhimõte on lehmade vaba 
liikumine. Teie piimalehmad leiavad ise tee lüpsirobotini. 
See pole mitte üksnes kõige loomulikum viis, vaid tagab ka 
oluliselt suurema toodangu, ning seepärast me keskendumegi 
lüpsiroboti optimaalseks toimimiseks peale roboti ka muule. 
Lisaks pakume lahendusi ka sõrgade ja udara tervise ning 

toodete jaoks, mis mõjutavad otseselt lehmade tervist 
ning garanteerivad kvaliteetse piimatoodangu. See on 
meie eesmärk.

Originaalvaruosad 
Piimakarjakasvatajana seate õigustatult oma Lely 
masinatele kõrged ootused. Kuid selleks, et kõik toimiks 
optimaalselt ja ilma probleemideta, peame masinaid õigete 
puhastusvahendite ja varuosadega nõuetekohaselt hooldama. 
See garanteerib teie masinate ootuspärase töö. 

LELY CONSUMABLES
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Optimaalne hooldus tagab optimaalsed tulemused. Hoolitsege oma masinate, 
lehmade ja piima eest. Lely aitab teid meeleldi, pakkudes laia kulumaterjalide 
ja originaalvaruosade valikut, mis on loodud spetsiaalselt nendele kolmele 
hoolduskohustusele. Sellest tulenevalt leiate spetsiaalsed tooted masina, 
lehma ja piima hügieeniks, kuna optimaalsed tulemused on võimalik 
saavutada ainult õigete tööriistade ja õige hooldusega.

Milk Care
Kõik teie jõupingutused on kokkuvõttes suunatud 
kvaliteetse piima saamiseks. Soovitud tulemuse 
saavutamiseks püüate toimetada lüpsirobotisse 
täiuslikus seisukorras terved lehmad. Seega on 
äärmiselt oluline, et piim väljuks udarast puhtalt 
ja siseneks piimajahutisse minimaalse bakterite 
kogusega. Siinkohal tulevad teile appi Lely piima 
hügieeni tooted. Lely on loonud kulumaterjalid 
udara, roboti ja lüpsimasina hoidmiseks täielikult 

Optimaalne hooldus 
optimaalsete tulemuste jaoks

puhtana. Puhastusvahendid, mis on teie lehmade 
ja masinate jaoks 100% ohutud ning takistavad 
tõhusalt bakterite levikut. Seda võite usaldada.

Cow Care
Tänu lehmade vaba liikumise kontseptsioonile 
leiavad teie piimalehmad ise tee lüpsirobotini. 
See ongi põhjus, miks Lely pöörab tähelepanu 
lehmade tervisele. Me mõistame tervete 
ja liikuvate loomade tähtsust ning nende 

panust teie piimatootmisettevõtte tulude 
suurendamisse. Seepärast arendame põhjalikke 
lahendusi, nagu desinfektsioonivahendeid 
ja pihustatavaid udarahooldustooteid ning 
lisaks tooteid puhkeasemete hea seisukorra ja 
hügieeni tagamiseks. Nii ei saavuta te üksnes 
paremat udara tervist, vaid tagate ka paremad 
lamamistingimused, mis toob kaasa suurema 
piimatoodangu. Seega on piimatoodang, piima 
kvaliteet ja lehma tervis omavahel seotud.

Machine Care 
Piimakarjakasvatajana seate õigustatult oma 
Lely masinatele kõrged ootused. Tagamaks, 
et kõik toimib optimaalselt ja probleemideta, 
tuleb masinaid õigete puhastusvahendite ja 
originaalvaruosadega nõuetekohaselt hooldada. 
See garanteerib teie masinate ootuspärase 
töö. Lely masinahooldustooted aitavad 
pikendada Lely masinate tööiga ja tagada nende 
optimaalse toimimise. 

• M
asina puhastus

• Harjade puhastus

• Piim
ajahuti 

puhastus

• Udara tervis

• Sõrgade tervis

• Puhkeaseme hügieen 

• Hügieen

• Hooldus

Milk Care

Cow Care
Machine Care
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Udarast väljuv puhas piim peab jõudma puhtalt ka tanki. 
Selleks peab protsessi igas etapis toimuma hügieeniline 
puhastus. Lely aitab teid oma täisautomaatsete 
puhastusprogrammide ja spetsiaalselt Lely lüpsiroboti 
jaoks loodud kulumaterjalidega. Need tagavad optimaalsed 
puhastustulemused ja neid on robotiga ohutu kasutada. 
Sarnaselt teiega on Lely eesmärgiks 100% puhtus. 

Kogu ahelas
Lely Astronaut kasutab orgaaniliste ja 
anorgaaniliste saasteainete eemaldamiseks 
kuumpuhastust. Temperatuuridel alates 95 °C kuni 
77 °C, on oluline, et puhastusvahendid ei sisaldaks 
kloori või muid söövitavaid koostisaineid, kuna need 
võivad põhjustada roboti roostevabast terasest 
osade korrosiooni ja kahjustusi. Seepärast ongi 
Lely puhastusvahendid täielikult kloorivabad ja 
ohutud. Leeliselisi ja happelisi puhastusvahendeid 
kasutatakse kindlate ajavahemike tagant, et 
saavutada optimaalne hügieeniline tulemus. 
See võimaldab hoida bakterite arvu kontrolli all.

Lely pakub ka tooteid robotis olevate harjade 
puhastamiseks ja desinfitseerimiseks 
lüpsmisprotsessi alguses ja piimajahuti 
puhastamiseks protsessi lõppedes. Üheskoos 
tahame säilitada kontrolli protsessi üle alates 
udarast kuni piimajahutini, et kaitsta piima 
kvaliteedi. Lisaks pakume teile integreeritud 
lahendust, mis hõlmab nutikat puhastustarkvara 
ja selle jaoks täiuslikult kohandatud 
puhastusvahendeid.

Piima hügieen

Kvaliteetne piim

Hea hügieen on puhta ja ohutu 

lüpsmisprotsessi jaoks hädavajalik.

LELY CONSUMABLES



Lely Astri-Cid

Astri-Cid on Lely enda happeline puhastusvahend 
lüpsiroboti sisemiseks puhastamiseks. See 
eemaldab kogu anorgaanilise reostuse, mis 
võib ohustada hügieeni. Lubi, piimakivi, raud 
ja mineraalid eemaldatakse põhjalikult. Lisaks 
aitab see kaasa mõõdikute, klappide ja MQC tööle. 
Lely Astri-Cid sisaldab ka korrosioonitõrjeaineid 
robotiosade täiendava kaitse tagamiseks. 
Nii aitab Lely Astri-Cid tagada kõrgematel 
temperatuuridel kasutamisel parema hügieeni.

Lely Astri-Lin

Astri-Lin on Lely enda leeliseline 
puhastusvahend lüpsiroboti jaoks. 
See eemaldab ohutult ja tõhusalt 
kogu orgaanilise reostuse, mis võib 
ohustada hügieeni. Lely Astri-Lin ei 
lähe vahtu ja sellel on suurepärane 
puhastustoime rasva- ja valgujääkide puhul, 
mis muidu saaksid olla bakterite kasvulava. 
Puhastusvahend sisaldab lubja sideaineid, 
mis takistavad puhastamise ajal 
lubja tilkumist.

Lely Astri-L

Harjade desinfitseerimine peab 
olema väga põhjalik. Samal ajal 
ei tohi desinfitseerimisvahend 
udarat ärritada või negatiivselt 
mõjutada. Lisaks peavad harjad 
saama jääkidest täiesti puhtaks. 
Need on väga spetsiifilised 
nõuded puhastusvahendile. Lely 
harjapuhastusvahendid Astri-L 
tagavad kiire desinfitseerimise 
ning on udarale 100% ohutud.
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Roboti pesu

Lely lüpsirobot puhastab end kolm korda päevas täiesti 
automaatselt. Puhastus peab toimuma kiiresti, et lüpsirobotil 
oleks võimalikult palju tööaega, kuid samas ka väga 
põhjalikult. Seepärast valisime kuumpuhastuse, mille puhul 
sisenevad puhastusvahendid robotisse temperatuuril alates 
95 °C. Kaks korda päevas puhastatakse Lely robotit leeliselise 
lahusega ja üks kord päevas happelise puhastusvahendiga. 
Kõik orgaanilised jäätmed eemaldatakse leeliselise 
puhastusvahendiga ja anorgaanilised jäätmed happelise 
puhastusvahendiga. See väga põhjalik puhastus koos filtrite 
vahetamisega kolm korda päevas on suurepärane algus 

Harjade puhastus

Lely tagab robotis lüpstavate udarate põhjaliku 
harjamise, mis tagab puhta udara ja väldib 
ristsaastumist. Lisaks välistab see laudast pärineva 
reostuse sattumise piimajahutisse. See omakorda 
tähendab, et täiusliku tulemuse tagamiseks tuleb 
iga kord ka harja puhastada. Selleks on Lely loonud 
harjapuhastusvahendi, mis puhastab kiiresti ja 
põhjalikult on lüpsiroboti jaoks täiesti ohutu ega ärrita 
udarat. Harjapuhastusvahend on lisaks lüpsilehmale 
kasulik ka robotile ja piimale. Lely originaalne 
harjapuhastusvahend tagab optimaalsed tulemused.

Piimajahuti puhastus

Paljud piima saastumise põhjused võivad tuleneda piimajahutites 
esinevatest probleemidest. Üldiselt öeldes puhastatakse piimajahuteid 
harvemini, kuna neid saab puhastada ainult siis kui need on 
tühjad. Samuti ei saa neid suuruse tõttu Lely Astronautiga samal 
temperatuuril puhastada. Sageli saavutatakse temperatuur vahemikus 
45–70 °C, mis on ilmselgelt bakterite tapmiseks ebapiisav. Heade ja 
kiirete puhastustulemuste saavutamiseks peate valima teist tüüpi 
puhastusvahendi. Antud juhul on optimaalse tulemuse saavutamiseks 
vaja happelist ja ka leeliselist puhastust. Seda saab teha nii klooriga 
kui ka ilma. Jätkusuutlikkuse seisukohalt eelistatakse viimast, kuid 
paljud piimatootjad teevad oma valikuid, kaaludes jätkusuutlikkust ja 
kulusid. Olenemata teie valikust pakub Lely igat tüüpi piimajahutitele 
puhastusvahendeid. Neid testitakse toimivuse ja ohutuse suhtes ning 
tagatakse, et viimane lüli teie tootmis protsessis on tõeliselt puhas.

Puhastus tagab kvaliteedi

Garanteerige piima kvaliteet piimahooldusvahenditega

kvaliteetse piima saamiseks. Lely Astronauti kasutatavad 
puhastusvahendid tarnitakse selge värvimärgistusega 
mahutites, mis aitab vältida vigu. Kuna puhastusvahendeid 
kuumutatakse lüpsirobotis on äärmiselt oluline, et need lisaks 
põhjalikule puhastustoimele oleksid roboti jaoks ka 100% 
ohutud. Näiteks peavad need olema 100% kloorivabad, et 
vältida roboti õrnade ja roostevabast terasest osade 
kahjustamist. Lely puhastusvahendid ja robotid moodustavad 
kindla kombinatsiooni, mis tagab roboti hügieeni ja tööea. 
Sellest tulenevalt soovitab Lely tungivalt kasutada robotis 
ainult Lely puhastusvahendeid. 

LELY CONSUMABLES



1312

Lehma hügieen

Terved lehmad on ettevõtte ärijuhtimiseks hädavajalikud. Kuigi teie lehmade 
immuunsus on oluline osa karja tervisest on viljakus ning sõrgade ja udara 
tervis samuti üliolulised tegurid. Enneaegne väljapraakimine mõjutab oluliselt 
lüpsilehmade üldist tootlikkust. Kaks peamist enneaegset väljapraakimist 
põhjustavat tegurit on udara tervis ja viljakusprobleemid, millest udara tervis 
on kõige tähtsam.

Terved lehmad 
edukaks äriks

Automatiseeritud lahendused
Õnneks ei pea te oma karja tervise eest ise vaeva nägema. 
Lely pakub automatiseeritud lahendusi nii udaratele kui 
ka sõrgadele. Hooldus, mis keskendub terviseprobleemide 
ennetamisele. Robot pihustab udaraid ja sõrgu hoolduse ja 
desinfitseerimise eesmärgil pärast igat lüpsi. Need tooted 
on loodud spetsiaalselt selle rakenduse jaoks ja töötavad 
optimaalselt koos Lely Astronautiga.

LELY CONSUMABLES
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Udara hügieen

Udara tervis mängib suurt rolli kõigis piimatootmisettevõtetes kogu maailmas. 
Haigused nagu mastiit võivad teile kui piimatootjale kaasa tuua tõsiseid 
finantstagajärgi ja muuta teie töö stressirohkemaks. Mastiidi mõju avaldub 
piimatoodangu vähenemise, veterinaarkulude suurenemise ja piimahinna 
võimaliku languse kaudu, kui ületate somaatiliste rakkude arvu (SCC) piirmäärasid. 
Kasutades õigeid udarahooldusvahendeid, mis on teie süsteemi ja roboti jaoks 
täiuslikult kohandatud, saame tagada hooldusvahendite pihustusmustri 
ja vältida suurel määral bakterite levikut. Kuid udara tervis oleneb siiski 
paljudest teguritest. Teie Farmihaldus nõustaja uurib teie farmi kõiki aspekte, 
sealhulgas teie karja immuunsust, hügieeni, kliimat, sööta ja lüpsimustreid. 
Üheskoos koostame tegevuskava.

Parim hügieen udaratele 
ja sõrgadele

Lehma tervise jaoks hädavajalikud tooted koos lehma hügieeniga

Hea hügieen 
Lely udarahügieeni vahendid on mõeldud ennetamiseks 
ja ristsaastumise peatamiseks, et me hoiaks koos teiega 
mastiiti kontrolli all. Lely tootevalik, mis on saadaval 
kombinatsioonidena või eraldiseisvalt, aitab tagada hea 
udara tervise ja sellest tulenevalt tõhusa piimatoodangu.

Hooldus vs. desinfitseerimine 
Lely pakub laias valikus udarahooldusvahendeid. Üks osa meie 
udarahooldusvahenditest põhineb piimhappel ja teine osa 
joodil. Toodete eesmärk on ühest küljest udarat desinfitseerida 
ja teisest küljest seda hooldada. Osad nendest toodetest 
keskenduvad rohkem desinfitseerimisele ja teised rohkem 
hooldusele. Ükski teine toode ei pööra hügieenile suuremat 
tähelepanu. Teie karja jaoks sobiv toode oleneb olukorrast. 
Arvestades intensiivset ressursside kasutamist on tootetüübi 
valik väga oluline. Meil on hea meel teid selle valikuga aidata. 

Puhkeaseme hügieen
Lisaks lehmade kokkupuute kaudu levivatele nakkustele 
võivad bakterid (nt Streptococcus agalactiae, E.coli, S.uberis, 
S.aureus, S.dysgalactiae ja Klebsiella) keskkonnas ning 
eelkõige puhkeasemetelt edasi kanduda. Sellepärast on hea 
puhkeasemete hügieen hädavajalik. Lely valikus on ka selleks 
spetsiaalselt loodud tooted: Lely Essentials Comfort ja Comfort 
Care. Need tooted aitavad tagada parema udara tervise, kuna 
puhkease püsiv kuivana, mis piirab oluliselt ristsaastumist. 
Lely on lisanud tootele Care eeterlikud õlid, mis muudavad 
keskkonna bakterite jaoks palju vaenulikumaks. Kuigi baktereid 
pole võimalik täielikult kõrvaldada, aitab Lely teil neid kontrolli 
all hoida. Lisaks paremale hügieenile tagavad Lely Essentials 
Comforti tooted kuiva puhkeaseme. See suurendab lehmade 
mugavust, võimaldades lüpsilehmadel kauem lamada ja nagu te 
teate, tähendab iga lisatund ühte lisaliitrit piimapaagis.

Lely Astri-Din

Lely Astri-Din on loodud spetsiaalselt kasutamiseks 
Lely Astronautiga. Desinfitseerimisvahend tapab nii 
lehmadel olevad kui ka keskkonda sattunud bakterid. Lely 
Astri-Din on üldiselt soovitatav piimafarmide jaoks, kus 
udara tervis on kontrolli all. Tootel on desinfitseerivad 
omadused, tappes baktereid ja seeni, kuid lisaks sellele on 
Lely Astri-Din õrna toimega. See võitleb naha vananemise 
vastu ja stimuleerib uute rakkude kogunemist udara naha 
tugevdamiseks. Sellest tulenevalt sobib see suurepäraselt 
regulaarseks kasutamiseks.

Lely Meteori pihustatav 
hooldusvahend

Sõrgade tervise eest hoolitsemine tasub ära. 
Mitte ainult seepärast, et liikuvad lehmad 
suurendavad piimatoodangut, vaid ka 
seepärast, et sõraprobleemid on endiselt üks 
piimakarja väljapraakimise kolmest põhjusest. 
Lely Meteori lähenemisviisiga vähendate 
sõrgade haigusi ohutult ja jätkusuutlikult. Lely 
Astronaut pakub võimalust sõrgu igal lüpsmisel 
automaatselt pihustada. Meteori pihustatav 
hooldusvahend on mõeldud ennetamiseks ning 
sellel on desinfitseerivad ja toitvad omadused.

Lely Meteori salv

Lely pakub oma Meteori toodetega täielikku valikut 
nn nulltolerantsi tagamiseks. Kõik probleemiga loomi 
ravitakse kohe, kuni sõra tervis on paranenud. Lely Meteori 
salv on selle lähenemisviisi oluline tegur. Lely Meteori 
salvi kasutatakse Mortellaro haiguse vastu. Salv eraldab 
ebanormaalse naha ja tekitab ruumi terve alusnaha kasvuks. 
Meteori salviga soodustate loomulikku taastumist.

LELY CONSUMABLES
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Sõrgade hügieen
Tervete sõrgadega lehmad on 
produktiivsemad ja vajavad vähem 
tähelepanu. Kuna Lely valib kõige 
loomulikuma lüpsmisviisi ning lehmad 
suunduvad roboti ja söödapiirde 
juurde iseseisvalt on oluline, et nad 
saaksid vabalt ilma takistuseta liikuda. 
Sõrahaiguste, nagu Mortellaro haigus 
(digitaalne dermatiit), tõttu suunduvad 
lehmad roboti ja söödapiirde juurde 
harvemini. See on teie piimatoodangu 
jaoks tõsine oht. Lely pakub teile sõrgade 
hoolduse integreeritud lähenemisviisi 
nimega Meteor. Aitame teil kaardistada 
sõrgade tervist, ravida kõiki probleemseid 
juhtumeid, pihustada sõrgu ühtlaselt 
lüpsirobotis ning pihustada mullikaid 
iga nädal, sealhulgas kinnislehmi. Pideva 
sõrgade jälgimisega hoiate sõrgade 
tervise heas seisus ja stabiilsena.

 

Terviklik lähenemisviis
Sõrgade tervise eest hoolitsemine tasub ära. Mitte ainult 
seepärast, et see suurendab piimatoodangut, vaid ka seepärast, 
et sõraprobleemid on endiselt piimalehmade väljapraakimise 
kolmas peamine põhjus. Te investeerite oma lüpsilehmadesse 
ja soovite, et see investeering tasuks ära. Terved sõrad aitavad 
sellele oluliselt kaasa. Parandava ja ennetava raviga tervikliku 
lähenemisviisi rakendamine parandab sõrgade tervist kogu teie 
farmis. Lely Meteori lähenemisviisiga vähendate sõrgade haigusi 
ohutult ja jätkusuutlikult. Keskendutakse mitte ainult üksikutele 
lehmadele, vaid ka kogu farmi tervisele. Tõhusad tulemused 
tagab ainult selline ulatuslik lähenemisviis.

Liiga sageli on piimatootjatel sõrgade tervisest ebapiisav 
ülevaade. Me saame sellest aru, see on jätkuv probleem. Lely 

Meteori lähenemisviisiga värgitakse ja hinnatakse iga lehma 
igat sõrga ning töödeldakse vastavalt vajadusele. Haavade 
puhastamiseks kantakse peale salvi ning seejärel seotakse 
haavad niiskus- ja sõnnikukindla sidemega. Kuid me teeme 
veelgi enamat. Meie Farmhaldus nõustaja uurib kõiki tegureid, 
mis võivad mõjutada sõrgade tervist. Sealhulgas puhkeaseme 
põranda hügieeni, söödajuhtimist ja lauda sisekliimat. Olukord 
kaardistatakse digitaalses rakenduses, mis annab teile teavet 
ja ülevaate. See läbipaistev ja integreeritud lähenemisviis 
parandab olukorda märgatavalt.

Lely Meteor 
Lely pakub täielikku tootevalikut esimese parandava etapi 
jaoks. Kui sõra tervis saavutab piisavalt hea taseme, pakub 
Lely ennetavaid tooteid teise etapi jaoks. Neid kasutatakse Lely 

Meteori automaatpihustis ning on spetsiaalselt selleks loodud. 
See tagab kogu karja ennetava ravi pärast igat lüpsi. Lely 
Meteori pihustatav pesuaine peseb sõrgu enne lüpsmist väga 
kergelt, kuid tõhusalt. Vahetult pärast lüpsmist pihustab Lely 
Meteor sõrad veelkord üle. Seekord Lely Meteori pihustatava 
hooldusvahendiga. Vasikaid ja kinnislehmi, kes roboti juures ei 
käi, hooldatakse pihustatava hooldusvahendiga. Selleks on meil 
olemas Meteor Mobile pihusti. 

Nulltolerants 
Liiga sageli ei pöörata farmis endiselt piisavat 
tähelepanu sõrgade tervisele või kasutatakse samu vanu 
hooldusmeetodeid, mis ei toimi. Oleme avastanud, et paljud 
levinud tooted on ebatõhusad või mõnel juhul lehmade 
ja keskkonna jaoks liiga agressiivse toimega. Teadlikkuse 

tekitamine sõrgade tervise osas on hea. Meie sõrgade tervise 
integreeritud lahendus on nutikas lähenemisviis. Lely 
pakub oma Meteori toodetega täielikku tootevalikut oma 
nulltolerantsi poliitika juurutamiseks. Kõiki sõrahaigusega 
loomi ravitakse kohe kuni paranemiseni. Selline lähenemisviis 
toimib kõige paremini koos Farmhaldus meeskonna 
nõustamisega. Nad pakuvad põhjalikke teadmisi nii 
probleemide kui ka Lely pakutavate lahenduste kohta.

„Üks meie eesmärk, mis on ilmselt 
ka kõige olulisem on tagada, 
et lehm kõnniks hästi. Sellisel 
juhul toimivad ka ülejäänud 

piimatootmis protsessid.“
Gerrit Kooistra, Holland
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Olgu teil Astronaut, Lely Juno, Lely Vector või näiteks 
Lely Discovery, need robotid väärivad nõuetekohast hooldust. 
Mitte ainult seepärast, et nad on tõenäoliselt teie farmi kõige 
suurema töökoormusega töötajad, vaid eelkõige seepärast, et 
need on pikaajalised investeeringud ja vajavad parimat hoolt. 
Seega on teie eesmärk saavutada 100% töövõimeaeg ja tagada 
pikk tööiga. Lely soovib teid sellega aidata. Pakume tooteid 
robotite puhastamiseks seest ja väljast, vältides liigset kulumist.

Spetsiaalselt loodud
Robotid hõlmavad igapäevaselt kuluvaid osi, mida saate hõlpsalt iseseisvalt 
asendada. Näiteks harjade ja nisakummide vahetamine on väga lihtne. 
Lely originaalvaruosad sobivad ideaalselt teie robotite jaoks. Nende osade 
kasutamine tagab, et robot toimib sama hästi nagu selle esimesel kasutuspäeval. 

Lely 100% 
töövõimeaeg

Masina hügieen
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Puhastamine

Vahtpuhastuse kontseptsioon
Oma asukoha tõttu saab teie lüpsirobot Astronaut tõenäoliselt mustaks. See 
võib tekitada probleeme roboti nõuetekohase toimimise, hügieeni ja teie töö 
rahulolu tagamisega. Sellest tulenevalt on Lely loonud vahtpuhastusvahendi ja 
sobiva vahtpuhastusseadme. Sellega saate Lely robotid (ja salaja öeldes ka paljud 
muud asjad) ülipuhtaks. See toode on järjekordne Lely saavutus, mis ühelt poolt 
on piisavalt aktiivne, et kõrvaldada sageli esinev tugev mustus, ja teiselt poolt 
piisavalt õrn, et vältida roboti ja torude kahjustamist.

Vaakumpumba puhasti
Vaakumpump on roboti toimimise oluline osa. Kuna pumpa kasutatakse 
intensiivselt, võib sellele koguneda mustus, mis võib pumba tööd mõjutada. Selle 
vältimiseks tuleb vaakumpumpa regulaarselt puhastada. Alles hiljuti oli veel 
vaja pump (lasta kellelgi) robotist eemaldada. Kuid Lely on loonud spetsiaalse 
vaakumpumba puhasti, millega saab puhastada pumpa nii, et seda ei pea 
demonteerima. Ohutu ja tõhus vahend pumba optimaalse seisukorra tagamiseks.

TDS-i objektiivipuhasti
Lely roboti tuvastusseadme objektiiv on lehma lähedal, et tagada nisakannu 
kiire ja veatu ühendamine. Kahjuks on sellisel juhul võimatu vältida objektiivi 
määrdumist, mis aeglustab või takistab ühendamist. Seega on hädavajalik 
objektiivi regulaarselt puhastada, milleks Lely on loonud oma spetsiaalse 
objektiivipuhasti. See toode on roboti objektiivi jaoks täiesti ohutu ega kriimusta 
seda. Samas puhastub see puhastusvahend kiirelt ilma jälgi jätmata. See on 
järjekordne viis, kuidas Lely aitab kaasa probleemideta lüpsmise tagamisele.

Hooldus
Lüpsiroboti igapäevaseks hoolduseks varustab Lely teid kõigi komponentidega, 
mida saate hõlpsalt ise asendada. Siinkohal peame silmas nisakumme, harju, 
piimafiltreid, nööre, piimatorusid, kaksiktorusid ja torukaitsmeid. Kõik muud teie 
Lely jaoks mõeldud osad saab eraldi tellida ning on saadaval üksikute osadena 
remondi või suure hoolduse tegemiseks.

Nöörid
Nöörid, mis tõmbavad nisakannud pärast igat lüpsi robotkäe poole, võivad 
tunduda lüpsiroboti teisejärguliste komponentidena. Kuid välimus võib olla 
petlik. Lely on hoolikalt mõelnud nende nööride konstruktsioonile ja kvaliteedile 
ning teinud kõik, mis võimalik, et need ei oleks nõrgim lüli. Valisime nööride 
kvaliteedi, mis toimib veatult keskkonnas, kus on niiskus ja sõnnik. Nöörid peavad 
suutma taluda lööke, mistõttu peavad need olema nii elastsed kui ka vee- ja 
kulumiskindlad. Lely nöörid vastavad nendele nõuetele. Lely originaalnööride 

Puhas ja hooldatud
kasutamine garanteerib probleemideta roboti kasutamise. Teise 
võimalusena kui kasutate puhkeasemetel liiva, pakub Lely nööride 
asemel kasutamiseks spetsiaalseid kette. 

Nisakummid 
Pöörame nisakummidele vajalikku tähelepanu. Need on olulised 
komponendid, mis ühendavad Lely roboti teie lehmadega. Nisakumm 
on ülimalt tähtis ning see tuleb kohandada teie loomade nisa kuju ja 
teie eesmärkide järgi. Seepärast pakub Lely kaheksat tüüpi silikoonist 
nisakumme ja ühte kummist varianti. Lely tunneb oma lüpsiroboteid 
kõige paremini ja teab, millised roboti ja nisakummi seadistused on 
teie eesmärkide jaoks parimad. Nad teavad ka seda, et kõik lehmad on 
erinevad. Seega pakub Lely sirgeid ja koonilisemaid nisakumme, millel 
on kõrge või madal pea ja väiksemat kummist varianti. Oluline on 
valida õiget tüüpi nisakumm, mis tagab kogu piima kiire ja ettevaatliku 
lüpsmise udarast. See tõepoolest suurendab tootlikkust ja parandab 
teie karja tervist, mistõttu tasub sellele tähelepanu pöörata. Meie 
piimatootmise spetsialist on teile selles osas meeleldi abiks. Seega on 
teie robotile oluline, et valiksite Lely originaalsed nisakummid. Neil on 
ühtlane mõõt ja väga kõrge kulumiskindlus. Soovi korral saab Lely teid 
õige nisakummi valikul alati aidata.

Harjad
Lely originaalharju saab eristada nende punase ja valge mustri järgi. 
Mõlemat värvi harjastel on kindel paksus ja tugevus, et need saaksid 
koos töötada. Mõistagi on Lely harjal puhastav toime ja see aitab kaasa 
kvaliteetse piima saamisele. Harjal on ka stimuleeriv toime. See algatab 
oksütotsiini tootmise; hormoon, mis toimib neurotransmitterina 
ja stimuleerib piimatootmise alustamist. Igat nisa puhastatakse 
spetsiaalsete harjadega kaks korda kolm sekundit, mis tagab 
optimaalse ühenduse nisakannuga ja samas stimuleerib piimatootmise 
alustamist. Lely harjad on loodud nende funktsioonide ning samas ka 
kulumiskindluse jaoks. Neid harju tuleb asendada oluliselt harvemini kui 
mitteoriginaalseid harju.

Torud
Piimatorud transpordivad teie lehmade piima. Sellest tulenevalt on 
torud valmistatud sileda pinnaga kvaliteetsetest silikoonmaterjalidest. 
See hoiab ära bakterite ja muude saasteainete nakkumise ning 
võimaldab meil tagada hügieenilise lüpsmisprotsessi. Kuid torude 
kahjustused võivad piima kvaliteedile halvasti mõjuda. See võib juhtuda, 
kuna Lely roboti piimatorud on pidevas liikumises. Kaksiktorud ja 
spetsiaalselt nende jaoks loodud katted on kasutusest tingitud kulumise 
ja väliste mõjude suhtes vastupidavamad. Seda ei saa vältida, kuid 
seda saab parandada. Lely pakub originaalseid torukomplekte, millega 
saab kulunud osad asendada. Need torud on loodud spetsiaalselt selle 
rakenduse jaoks ning taluvad protsessi käigus esinevat väändumist. 
Roboti toimimise tagamiseks on väga oluline torude kvaliteeti 
regulaarselt kontrollida ja need enne probleemide tekkimist asendada. 
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 Terviklahendused
Lely eesmärk on olla piimatootja terviklahenduste pakkuja uuenduslike masinate, 
valdkonnapõhise asjatundlikkuse ja nõuandva juhtimise osas. Tehnilise toe ja 
Farmhalduse kaudu aitavad Lely spetsialistid piimatootjal saavutada iga tegevuse 
jaoks eraldi seatud eesmärgid. Kohalik Lely Center pakub teile Lely toodete potentsiaali 
maksimeerimiseks laias valikus kulumaterjale ja originaalvaruosi. 

Lely varustab teid igapäevaselt vajaminevaga, et tagada oma Milk Care, Cow Care ja 
Machine Care hooldusvahendite abil sujuv ja tulus tegevus.

Võite valida helge põllumajanduse
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