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Péče o mléko

Péče o krávu

Veškeré vaše úsilí je nakonec zaměřeno na získání tanku plného kvalitního mléka. Abyste získali požadovaný
výsledek, snažíte se do dojícího robotu přivést prvotřídní krávy v dokonalém stavu. Je proto nesmírně důležité,
aby mléko před vstupem do mléčné nádrže opustilo vemeno v čistotě, s co nejmenším množstvím baktérií.
V tom vám napomohou výrobky Lely pro péči o mléko. Společnost Lely vyvinula produkty, které udrží vemeno,
robot i tank na mléko v nejvyšší čistotě. Čisticí prostředky jsou pro vaše krávy a stroje na 100 % bezpečné
a nanejvýš účinné v omezení růstu baktérií. Na to se můžete spolehnout.

Vaše dojnice si podle konceptu svobodného pohybu krav najdou vlastní cestu k dojicímu robotu. To je právě
důvod, proč Lely věnuje pozornost zdraví krav. Chápeme důležitost zdraví a mobility zvířat a jejich přínos pro
solidní výnosy vaší farmy. Proto vyvíjíme komplexní řešení, jako jsou dezinfekční prostředky a další prostředky
po dojení. Stejně tak vyvíjíme prostředky pro řádnou hygienu lehacích boxů. Takto dosáhnete nejenom
zlepšení zdraví vemene, ale také podpoříte dobrý režim při uléhání, který se projeví vyšší dojivostí. Takto jsou
provázány dojivost, kvalita mléka a zdraví krav.

Ochrana
Lely Quaress-Barrier
• Postřikovací ochranný přípravek
• Dlouhotrvající ochrana díky
uzavření konce strukového
kanálku
• Snadno odstranitelný pomocí
dezinfekčních kartáčků robotu

V harmonii s pokožkou
Lely Quaress-Lac
• Kyselina mléčná se nachází
přirozeně v těle
• Zajišťuje vláčnou pokožku struku
• Rychlá dezinfekce u čistých struků

Lely Astri-LC

Lely Astri-Lin

Lely Astri-Cid

Dezinfekce kartáčků musí být velmi
důkladná. Zároveň ale dezinfekční prostředek nesmí dráždit nebo nepříznivě
působit na vemeno. Na kartáčcích také
nesmí zůstávat zbytky. To představuje
velmi specifické požadavky na čisticí
prostředek. Prostředky na čištění kartáčků Lely Astri-L zajišťují rychlou dezinfekci a 100% bezpečnost pro vemeno.

Astri-Lin je zásaditý čisticí prostředek
společnosti Lely určený pro dojicí
roboty. Bezpečně a účinně odstraňuje
veškeré organické nečistoty, které mohou představovat hrozbu při zajišťování
hygieny. Astri-Lin nepění a má výborný
čisticí efekt na zbytky tuků a bílkovin,
které by se jinak mohly stát živnou
půdou pro bakterie. Čisticí přípravek
obsahuje vápenitá pojiva, která
zabraňují přesycení vápenitých
usazenin během
čištění.

Astri-Cid je čisticí prostředek společnosti Lely pro vnitřní čištění dojicího
robotu. Odstraňuje všechny anorganické nečistoty, které mohou představovat ohrožení hygieny. Důkladně
odstraňuje vápenité usazeniny, mléčné
usazeniny, železo a minerály. Používá se
ale i k čištění měřicích zařízení, ventilů
i bloku MQC. Astri-Cid také obsahuje
inhibitor koroze pro
zlepšení ochrany
dílů robotu. Proto
Astri-Cid přispívá
k lepší hygieně při
používání za vysokých teplot.

Schopnost tohoto produktu

Dohled

Lely Quaress-Lac Plus

Lely Astri-IO

• Koncentrát s delší skladovatelností

• Jodovaný povidon je důvěrně známou
látkou používanou v lékařství

• Odpuzováním hmyzu pomáhá
bránit křížové kontaminaci
• Rychlá dezinfekce
u čistých struků

• Intenzivní dezinfekční účinek,
dokonce i na znečištěných strucích
• Podporuje obnovu a tvorbu
nových kožních buněk
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Nápravný

Regenerace

Lely Quaress-Iodine

Lely Astri-UC

• Velmi silný dezinfekční účinek

• Zaměřuje se na stav pokožky

• Napadá celé spektrum patogenů,
které způsobují mastitidu u dojného
skotu

• Zajišťuje čisté struky, jež lze snadno
čistit

• Přítomnost lanolinu zajišťuje
zvlhčující účinek
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Péče o technologii

• Vytváří tenkou povrchovou vrstvu,
zaručující dlouhou dobu působení
Jako chovatel dojnic od zařízení Lely mnoho očekáváte. Aby se zajistila optimální a bezproblémová funkce
všech zařízení, vyžadují řádnou údržbu s použitím správných čisticích prostředků a spotřebních dílů. To
vašim strojům zajistí funkčnost, kterou očekáváte. Výrobky Lely pro péči o technologii napomáhají dlouhé
životnosti a optimální funkci vašich zařízení Lely.

Postřik
Lely Meteor Care
Věnovat pozornost zdraví paznehtů se vyplatí. Nejen proto,
že dobře pohyblivé krávy přispívají k vyšší dojivosti, ale také
proto, že problémy s paznehty jsou stále jedním ze tří důvodů,
proč se dojnice vyřazují z chovu. Při používání výrobku Lely
Meteor snížíte choroby paznehtů na bezpečnou a únosnou
úroveň. Astronaut nabízí možnost automatického postřiku
paznehtů při každém dojení. Postřik Meteor Care je zaměřen
na prevenci a funguje jako dezinfekční a výživný roztok.

Balzám
Lely Meteor
Společnost Lely nabízí kompletní sortiment výrobků Meteor
pro zajištění takzvané ‚politiky nulové tolerance‘. Každé zvíře
s problémem se okamžitě ošetřuje, dokud se zdraví paznehtů
nezlepší. Lely Meteor Balm je důležitým přínosem v rámci
tohoto přístupu. Lely Meteor Balm se používá při Dermatitis
digitalis (zánět pokožky prstu skotu). Mast uvolňuje
poškozenou kůži, díky čemuž se vytváří prostor pro zdravou
pokožku, která vzniká pod ní. S balzámem Meteor Balm
podpoříte přirozenou obnovu.

Hygiena lehacích boxů

Spotřební materiál

Kromě infekcí způsobených kontaktem krav mohou být
bakterie (například Streptococcus agalactiae, E. coli, S.uberis,
S. aureus, S.dysgalactiae a Klebsiella) přenášeny skrze
prostředí a především přes lehací boxy. Proto je hygiena
lehacích boxů zásadní. K tomuto účelu vyvinula společnost
Lely tyto výrobky: Lely Essentials Comfort a Comfort Care.
Tyto výrobky pro lehací boxy podporují lepší zdraví vemene,
protože boxy zůstávají suché, což výrazně omezuje možnost
křížové kontaminace. Do verze „Care“ přidává Lely esenciální
oleje, které vytváří pro bakterie více nepříznivé prostředí.
Přestože se baktérií nelze zcela zbavit, Lely vám je pomůže
udržet pod kontrolou. Kromě zlepšené hygieny udržují navíc
výrobky Lely Essentials Comfort boxy suché. To zvyšuje
pohodlí krav, udržuje vaše dojnice déle v leže, a jak sami víte,
každá další hodina znamená další litr v tanku na mléko.

Pro každodenní údržbu dojicího robotu Lely dodává všechny
komponenty, které můžete snadno vyměnit sami. Tím
myslíme návlečky, kartáčky, filtry, provázky, silikonové
hadice, dvojité hadice a chrániče těchto hadic. Všechny
ostatní dostupné díly Lely lze objednat samostatně a jako
jednotlivé díly pro opravy nebo větší údržbu.

Doporučená výměna součástek pro optimální chod
dojicího robota Lely Astronaut:
• silikonové návlečky – po 10 000 dojeních
• mléčné filtry – 3× denně po hlavním čištění
• kartáčky – po 30 000 dojeních

Údržba
Prostředek na čištění skla TDS

Čisticí prostředek na vývěvu

Koncepce čištění pěnou

speciální čisticí přípravek, bezpečný
pro použití na skle laseru a zabraňuje
jeho poškrábání, nezanechává šmouhy,
rychle čistí

speciální čisticí prostředek, který může
vývěvu vyčistit bez nutnosti její demontáže

dostatečně aktivní, aby se dobře vypořádal s velkým znečištěním, na druhé
straně dostatečně jemný, aby nepoškodil robot a hadice. Lze využít i na jiné
technologie (Juno, Luna, Vector, Calm)

Uzávěrka objednávek je každé úterý ve 12 hodin na telefonním čísle 721 635 450.
Při objednávce celé palety sleva 5 % + doprava zdarma.

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 Lely požadovat
odpovědnost za možné škody, způsobené případnými tiskovými chybami nebo opomenutími v této publikaci.
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