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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 a Walkway jsou registrované ochranné známky skupiny Lely.

Společnost Lely si vyhrazuje veškerá práva v souvislosti se svými ochrannými známkami. Jakékoli neoprávněné použití 
ochranné známky, která je ve vlastnictví společnosti Lely nebo jakékoli použití ochranné známky, která je této známce podobná 
do míry rizika záměny, nebo která by mohla jinak pravděpodobně způsobit záměnu za ochrannou známku společnosti Lely, 
představuje porušení výhradních práv společnosti Lely. Všechna práva vyhrazena.
Informace uvedené v této publikaci jsou poskytovány pouze k informačním účelům a nepředstavují obchodní nabídku. Některé 
produkty nemusí být v určitých státech dostupné, případně se mohou odlišovat od zde vyobrazených. Žádná část této publikace 
nesmí být kopírována nebo zveřejňována prostřednictvím tisku, pořizováním fotokopií, mikrofilmu či jiným způsobem bez 
předchozího písemného svolení společnosti Lely Holding S.à r.l. Všechny informace v této publikaci byly pečlivě sestaveny. Nelze 
však od společnosti Lely požadovat odpovědnost za možné škody způsobené případnými tiskovými chybami nebo opomenutími 
v této publikaci.
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Přínosy drbadla Lely Luna:
• Klidnější stádo
• Odolné zařízení
• Maximální komfort krávy
• Nízká spotřeba energie
• Stimuluje krevní oběh
• Čistá a zdravá kůže
• Snadná instalace
• Bezúdržbové
• Vybaveno ochranou proti přepětí

Optimální pohodlí krav
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LELY LUNA

Péče o vaše dámy
Drbadlo Lely Luna nabízí optimální komfort pro vaše 

krávy. Otázka komfortu a hygieny krav ve stáji je důležitá. 

Drbadlo Lely Luna je vyvinuto ke kartáčování krav, a to jim 

umožňuje zbavit se prachu a svědění. Krávy kartáč milují 

a budou se chodit drbat několikrát denně kvůli potěšení.

 Optimální pohodlí krav
Není pochyb o tom, že dobrá pohoda krav vede ke spokojenějšímu, zdravějšímu 
a produktivnějšímu stádu. Drbadlo Lely Luna k tomu přispívá tím, že zajišťuje zdravou 
a lesklou srst a stimuluje krevní oběh, což vede ke klidnějšímu stádu.

 Chytrá technologie
Díky své chytré konstrukci je kartáč Lely Luna poháněn dotykem a otáčí se opačným 
směrem, jakmile na něj kráva zatlačí. Tím je zajištěno maximální pohodlí pro krávu 
a dlouhodobá životnost drbadla. Protože má kartáč dva směry otáčení, štětiny si svůj tvar 
udrží déle než ty, které mají pouze jeden směr. Navíc jsou elektronické součástky oddělené 
od pohybující se skříně motoru. Kartáč Lely Luna má spirálovitě umístěné štětiny o různé 
tloušťce pro maximální pohodlí. Drbadlo Lely Luna lze snadno namontovat na sloup 
nebo stěnu.

 Specifikace
Drbadlo Lely Luna lze snadno namontovat na standardní kulaté sloupy 2", 2 1/2", 3" a 4" 
a na čtvercové 140 mm a 190 mm sloupky. Drbadlo Lely Luna je také k dispozici s nástěnnou 
montážní sadou. Zařízení je k dispozici pro oba typy elektrické instalace - 230 V i 115 V. 
Pro zajištění optimální bezpečnosti je drbadlo Luna opatřeno ochranou proti přepětí.

Drbání kartáčem také pomáhá zvýšit produkci mléka. 
Důvod - méně stresu, uvolněnější a aktivnější krávy 
chodí častěji ke krmnému stolu, což vede k vyššímu 
příjmu krmiva.

Další výhodou drbadla je nižší výskyt mastitidy. 
Existuje několik hypotéz a jedna z nich uvádí, že když 
je srst krávy čistší, včetně čisté zádě a ocasu, je také 
menší znečištění v okolí vemene.
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Proč se krávy drbou
Kartáčování je pro krávy přirozené a odstraňuje svědivá 
místa na jejich kůži. Ukázalo se, že krávy si většinou kartáčují 
obtížně dostupná místa, jako je hlava, hřbet (ocas) a krk. 
V kravíně se krávy běžně drbou o betonové stěny a ostré 
hrany, což může být nebezpečné. Proto je důležité, aby krávy 
měly bezpečné místo na kartáčování. Kartáč pro krávy je 
perfektním nástrojem, který uspokojí jejich potřebu drbání. 
Je bezpečný, pomáhá snižovat stres a udržuje srst čistou. 
Výzkum ukázal, že kartáčem se krávy drbou třikrát více 
a šestkrát déle než bez něj.
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