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Lely Quaress Iodine

Lely Astri-IO

Lely Quaress LAC

Lely Quaress Barrier

Lely Quaress LAC Plus

Lely Astri-UC

Lely Astri-Din
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Udarahooldustoodete erinevad tüübid

Lely Consumables pakub piimafarmidele hoolikalt valitud 
udarahooldustooteid. Tooted on loodud spetsiaalselt kasutamiseks koos 
Lely Astronauti lüpsirobotiga ning neil on desinfitseeriv ja hooldav mõju.

Mõju saab kontrollida piimakarjakasvataja nõuete kohaselt. Toodete skaala 
ulatub tõhusalt desinfitseerivast kuni väga õrna ja hooldavani.

Lely määratud järjestus 
põhineb toodete desin-
fitseerival ja hooldaval 
mõjul. Võite kindel olla, 
et kõik tooted on litsen-
seeritud ja vastavad 
biotsiididena udarater-
vise miinimumkritee-
riumitele.
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Nahasõbralik
Lely Quaress-Lac

•  Piimhape esineb organismis loomulikul 
kujul

•  Muudab nisanaha elastseks
•  Desinfitseerib puhtad nisad kiiresti

Põhineb looduslikul koostisosal – 
piimhappel. See hävitab nii nakkuslikud kui 
ka keskkonnas esinevad bakterid. Tootel 
on samas ka väga õrn ja hooldav toime, 
mistõttu on see täiuslik 
piimafarmides, kus on 
eesmärgiks seatud pidev 
udaratervise tagamine.

Tavapärased toimingud
Lely Astri-Din 

•  Tõhus desinfitseeriv toime nahka 
kahjustamata

•  Piimhape esineb organismis loomulikul kujul
•    Tootes sisalduv glütserool aitab säilitada 

niiskust

Põhineb looduslikul koostisosal – piimhappel. 
See hävitab nii nakkuslikud kui ka keskkonnas 
esinevad bakterid. Toode sobib kasutamiseks 
piimafarmides, kus jälgitakse udaratervist. 
Tänu hooldavale mõjule ja 
õrnale toimele sobib toode 
ideaalselt regulaarseks 
kasutamiseks.

Kaitsev
Lely Quaress-Barrier 

•  Pihustatav kaitsev toode
•  Kauakestev kaitse tänu nisa otsa katvale 

kihile
•  Lely eelhooldusharjadega kergesti eemaldatav

Lely Quaress-Barrier on kasutusvalmis 
udarahooldustoode, mis sobib kasutamiseks 
Lely Astronauti lüpsirobotiga. See on 
loodud povidoonjodiidi baasil ning katab 
nisa otsa keskkonna füüsiliste mõjude 
eest kaitsva kihiga. Tänu sellele ei pääse 
mikroorganismid udarasse. 
Kaitsekiht toimib nagu hingav 
ja hooldav lisanahk. Ideaalne 
kasutamiseks piimafarmides, 
kus keskkonnatingimused 
seavad udarate hooldusele 
kõrged nõudmised.



Desinfitseeriv
Lely Quaress-Iodine 

•  Väga tugev desinfitseeriv toime
•  Mõjub kogu patogeenide spektrile, mis 

võivad piimakarjal mastiiti põhjustada
• Tänu lanoliinile niisutava toimega

Põhineb joodil. See hävitab kiiresti nii 
nakkuslikud kui ka keskkonnas esinevad 
bakterid. Tänu suurele kontsentratsioonile 
(5000 miljondikku osa) on see 
sobiv piimafarmidele, kus on 
vaja kiiresti udaratervise 
eest hoolitseda.

Järelevalve
Lely Astri-IO 

•  Povidoonjodiidi kasutatakse sageli meditsiinis
• Desinfitseerib tõhusalt ka määrdunud nisad
•   Soodustab naharakkude taastumist ja 

tootmist

See povidoonjodiidil põhinev toode hävitab 
kohe nakkuslikud bakterid. Eriti tõhus on see 
keskkonnas levivate bakterite vastu.
Toode sobib kasutamiseks piimafarmides, kus 
eelistatakse kiiret desinfitseerimist.

Kärbseid tõrjuv toode 
Lely Quaress-Lac Plus 

• Pikema kehtivusajaga kontsentraat
•  Kärbseid tõrjuv toime hoiab ära 

ristsaastumise
•  Desinfitseerib puhtad nisad kiiresti

Põhineb looduslikul koostisosal – piimhappel. 
See hävitab nii nakkuslikud kui ka 
keskkonnas esinevad bakterid. Tootel on 
samas ka väga õrn ja hooldav mõju, mistõttu 
on see sobiv piimafarmidele, 
kus on eesmärgiks seatud 
pidev udaratervise 
tagamine. Toode tõrjub 
kärbseid, nii et on eriti 
tõhus suvekuudel.

Taastamine 
Lely Astri-UC 

•    Keskendub naha seisundi parandamisele
•  Muudab nisad terveks ja hõlpsasti 

puhastatavaks
•  Toode tekitab naha pinnale kihi ja mõjub 

seetõttu pikka aega

See povidoonjodiidil põhinev toode toimib 
udarahoolduses väga tõhusalt. Tänu õrnale 
ja hooldavale toimele taastab Lely Astri-
UC udara täiusliku seisukorra. Ideaalne 
kasutamiseks ajal, mil 
ilmastikutingimused 
mõjutavad naha tervist.



Lely udarahooldustoote tõhusus mikroorganismide vastu

Kui soovite teavet erinevate Lely udara hooldustoodete kohta, võtke meiega ühendust.
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Põhineb

Piimhape x x x

Jood x x x x

Bakterid*

Staph. aureus x x x x x x x

Strep. uberis x x x x x x

Strep. agalactiae x x

Strep. dysgalcactiae x x

Strep. faecium x

Enterococus hirae x x x

Mycobacterium x x

Listeria Monocytogenes x x

E. Coli x x x x x x

CNS x x

Salmonella typhimurium x

Pseudomonas aeruginosa x x x x x x

Proteus hauseri x x x

Proteus mirabilis x

Viirus

Poxyviradae x x

Pärm

Candida albicans x x x

Soovitatav kasutus

Kasutatav aasta läbi x x x x x x x

Eriti hea talvel x

Eriti hea karjamaa hooajal x

Kärbseid tõrjuv toode x

Tooteid testitakse standardite EN 1656, EN1657 ja EB14675 kohaselt.
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Robotseadme nisapihusti
Sobib seadmetele: Astronaut A3, A3 Next, A4 ja A5.

Toode Pihusti Rõhk (bar) Aeg
Kasutus lüpsi 

kohta (g)

Lely Astri-DIN 30,025 3,0 0,12 5,90

Lely Astri-IO 30,025 2,0 0,15 5,43

Lely Astri-UC 30,025 4,0 0,10 5,96

Lely Quaress-Lac 30,025 3,0 0,15 7,50

Lely Quaress-Iodine 30,025 4,0 0,12 7,08

Lely Quaress-Lac Plus 30,025 3,0 0,10 4,12

Lely Quaress-Barrier  30,025 3,0–5,0 0,10 7–8,5*

* Kui toodet kasutatakse temperatuuril 5–10 °C, on tarbimine kõrgema rõhu tõttu suurem

Miks soovitame kasutada 
udarahooldustooteid?
Loomade tervis on meeldiva lüpsi eelduseks. Terve lüpsilehm toodab vähese vaevaga 
rohkem piima. Udara tervis on selle juures väga tähtis.
Õigete udaratervisetoodete kasutamine vähendab somaatiliste rakkude sisalduse 
suurenemise ja udarapõletiku ohtu. See parandab piima kvaliteeti ja suurendab 
tootlikkust lehma eluea vältel. Tänu heale tervisele ja vastupanuvõimele saab lehm 
pühendada kogu energia piima tootmisele.
Lely Consumables on veendunud, et udaratervisetoodete kasutamine parandab 
lehmade tervist. Aitame teil hea meelega valida udarahooldustoote, mis sobib teie 
farmi jaoks kõige paremini.


