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Hoolitseb teie 
daamide eest
Lehma sügamishari Lely Luna pakub teie lehmadele 

optimaalset mugavust. Lehmade mugavus ja hügieen on 

laudas väga olulised. Lely Luna sügamishari on mõeldud 

teie lehmade harjamiseks ning võimaldab vabaneda 

mustusest ja sügelemisest. Lehmad armastavad harjamist 

ja käivad seda protseduuri puhta mõnu pärast mitu korda 

päeva jooksul tegemas.

 Lehmade optimaalne mugavus
Pole vähematki kahtlust, et ennast mugavalt tundes on lehmad õnnelikumad, tervemad 
ja tootlikumad. Lely Luna sügamishari annab siinkohal oma panuse, seda kasutades on 
lehmadel siledam ja ühtlasem karvkate, harjamine stimuleerib ka vereringet ning see 
muudab karja rahulikumaks.

 Nutikas tehnoloogia
Tänu oma nutikale ehitusele käivitub Lely Luna müksates ja pöörleb lehma puudutusele 
vastupidises suunas. See tagab lehmale maksimaalse mugavuse ja harjale pika tööea. 
Kuna sügamishari pöörleb kahes suunas, siis säilitavad harjased oma kuju kauem, kui 
ühe pöörlemissuunaga harjade puhul. Lisaks on elektrilised komponendid liikuvast 
mootorikorpusest eraldatud. Luna lehma sügamisharjal on spiraalselt asetsevad muutuva 
jämedusega harjased, et pakkuda maksimaalset mugavust. Lely Luna sügamisharja on 
lihtne posti või seina külge paigaldada.

 Spetsifikatsioonid
Lely Luna sügamisharja saab hõlpsasti paigaldada standardses mõõdus 2, 2 1/2, 3 ja 4 tolli 
ümarpostide ja kandiliste 140 mm ja 190 mm postide külge. Luna lehma sügamishari on 
saadaval ka seinale paigalduse komplektiga. Lehma sügamishari on saadaval nii 230 V kui 
115 V toitepinge jaoks. Optimaalse turvalisuse huvides on Luna sügamishari varustatud 
ülekoormuse vastase turvafunktsiooniga.

Sügamisharja abil harjamine aitab kaasa ka 
piimatoodangule. Põhjus – vähem stressis, 
rahulikumad ja aktiivsemad lehmad liiguvad 
rohkem ning külastavad söödalava tihedamini, 
mille tulemuseks on suurem söömus.

Veel üks sügamisharja eeliseid on vähenenud 
mastiidijuhtumid. Selle põhjuse kohta on mitmeid 
hüpoteese, millest ühe puhul väidetakse, et kui lehma 
karvkate, sh tagumik ja saba, on tervikuna puhtam, 
vähendab see saastumise levikut udara poole.
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Miks lehmad end harjavad?
Harjamine on loomulik tegevus ja see toob lehmale nahal 
olevate sügelevate kohtade puhul leevendust. On tõendatud, 
et lehmad harjavad eelkõige raskesti ligipääsetavaid kohtasid, 
nagu näiteks pead, selga (saba) ja kaela. Laudas sügavad 
lehmad end tavaliselt betoonseinade ja teravate nurkade 
abil, mis võib olla ohtlik. Seega on oluline, et lehmadel oleks 
enda harjamiseks turvaline koht. Lehma sügamishari on 
täiuslik tööriist lehmade harjamisvajaduse leevendamiseks. 
See on turvaline, aitab vähendada stressi ja hoiab karvkatte 
puhtana. Uuringud on näidanud, et sügamisharjaga 
harjavad lehmad end 3 korda rohkem ja 6 korda pikemalt kui 
ilma selleta.



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 ja Walkway on Lely Groupi registreeritud kaubamärgid.

Ainukasutuse õigus kuulub Lely ettevõtetele. Lely ainuüksuse rikkumiseks loetakse mis tahes Lelyle kuuluva kaubamärgi 
volitamata kasutamist või sellise kaubamärgi kasutamist, mis on segadusttekitavalt või äravahetamiseni sarnane Lelyle 
kuuluva kaubamärgiga. Kõik õigused kaitstud.
Selles väljaandes esitatud teave on vaid informatiivne ega kujuta müügipakkumist. Teatud tooted ei pruugi olla saadaval 
igas riigis ja tarnitavad tooted võivad erineda joonistel esitatutest. Ühtki selle väljaande osa ei tohi kopeerida ega avaldada 
trükimeedias, paljundada, pildistada ega töödelda muul moel ilma ettevõtte Lely Holding S.à.rl eelneva kirjaliku loata. Kuigi 
selle väljaande sisu on koostatud võimalikult hoolikalt, ei võta Lely endale vastutust kahjude eest, mis võivad tuleneda selles 
väljaandes esinevatest vigadest või vahelejätmistest.
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Lely Luna eelised.
• Rahulikum kari
• Kauakestev
• Lehmadele maksimaalselt mugav
• Madal energiakulu
• Soodustab vereringet
• Puhas ja terve nahk
• Lihtne paigaldada
• Hooldusvaba
• Varustatud ülekoormuse vastase turvafunktsiooniga




