Miks peaksite puhastama Astronauti Astri toodetega?

Küsige meilt abi ka järgmiste toimingute jaoks:

Piimatootja jaoks on hügieen ja piima kvaliteet esmatähtsad. See vastutusrikas
roll toiduainete tootmisahelas eeldab lüpsirobotite pidevat esmaklassilist hügieeni.
Lely Consumables aitab teid selle juures hea meelega.
Kui valite automaatse lüpsi, vähendab see teie vaeva lüpsiprotsessi – sealhulgas
puhastamise – käigus. Spetsiaalselt loodud Astri puhastustooted aitavad teid selle
valiku juures. Tooted aitavad tagada piima parima võimaliku kvaliteedi, loomade
optimaalse tervise ja lüpsiroboti tehnilise usaldusväärsuse.
Lely Astronaut hõlmab spetsiaalset kuumpuhastussüsteemi. Õigete toodete
kasutamisel puhastatakse robotit iga kord kõrgeima standardi kohaselt
toiduaineohutuse tagamiseks.
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Lely kasutab puhastamiseks tACTi. Kas ka teie?
Tänu mitme aasta pikkusele kogemusele on Lely otsustanud puhastamisel
järgida põhimõtet tACT. tACT hõlmab nelja aspekti, mis peavad olema korraliku
puhastamise jaoks tasakaalus: aeg, tegevus, kemikaalid ja temperatuur (time,
Action, Chemicals, Temperature).

Lely Astronauti kuumpuhastusprotsess
• Iga 8 tunni järel käivitub peamine puhastustsükkel, mis hävitab mikroorganismid
kiiresti
• Kuumpuhastusprotsess kiireks ja tõhusaks puhastamiseks
• Läbivooluga puhastussüsteem lüpsiaja pikendamiseks
Astri tooted aitavad teil saavutada puhastamisel parimaid võimalikke tulemusi.
Astri tooteid on lihtne ära tunda tänu erivärvilistele anumatele.

Kõrge temperatuur (> 77 °C)
•
Lühem puhastusaeg
•

Tõhus desinfitseerimine

•

Vee ja Astri toote optimaalne
kasutamine

Lühem aeg
•
Lühem puhastusprotsess jätab
rohkem aega lüpsmiseks
•

Läbivooluga puhastussüsteem tagab
lühema puhastusaja

Leelispuhastamine Lely Astri-LIN-iga
Lely Astri-LIN on aluseline, naatriumhüdroksiidil põhinev
puhastustoode. Toote koostis on väga tõhus orgaaniliste
saasteainete, näiteks piimarasva ja -valgu, puhastamiseks.
• Seda võib kasutada ka asukohtades, kus on kare vesi
• Tõhusam bakteritsiidne mõju kõrgetel temperatuuridel
• Ohutu roboti komponentidele kõrgetel temperatuuridel

Kasutamine
Kontsentratsioon: 0,5%
Puhastage Lely Astri-LIN-iga kaks korda päevas.

Kasutamine

Lely Astri-CID on tugev hape, mis põhineb fosforhappel, sidrunhappel
ja pindaktiivsetel ainetel. Tänu koostisele on toode väga tõhus
anorgaanilise mustuse, näiteks katlakivi, piimakivi ja rauajääkide
puhastamiseks. See on hädavajalik vältimaks mustuse sadestumist
tähtsale mõõteseadmele – piima kvaliteedi kontrollsüsteemile.

•

Kontsentreeritud ja hea
puhastamisvõimega

•

Kasulik hooldamisel

Toiming
•
Keerispuhastamine õhu
ja puhastusvedeliku õige
kombinatsiooniga

Lely Astri-L on võimas puhastus- ja desinfitseerimisvahend, mis
põhineb vesinikperoksiidil, peroksüäädikhappel ja pindaktiivsetel
ainetel. Lely Astri‑L on loodud spetsiaalselt selleks, et hävitada kiiresti
ja tõhusalt eeltöötlusharjadel olevad bakterid.
• Suurepärased puhastusomadused
• Takistab ristsaastumist lehmade vahel
• Soovitatud doosi puhul nahasõbralik
• Pikendab harjade ja harjamootori tööiga

Happeline puhastamine Lely Astri-CID-ga

Heakskiidetud kemikaal (Astri)
•
Loodud spetsiaalselt
kuumpuhastamiseks

Desinfitseerige harju Lely Astri-L-iga

• Ei sisalda agressiivseid happeid
• Tõhusam bakteritsiidne mõju kõrgetel temperatuuridel
• Ohutu roboti komponentidele kõrgetel temperatuuridel

Kasutamine
Kontsentratsioon: 0,5%
Puhastage Lely Astri-CID-ga kaks korda päevas.

Kontsentratsioon: 0,5%
Pärast iga lüpsi pihustab Lely Astronaut automaatselt harjadele õige
koguse puhastusvahendit Lely Astri-L.
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