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Syitä käyttää karjaharjaa
8%
Puhtauden ylläpito on luonnollista käyttäytymistä, ja harjaus
poistaa kutinaa. Lehmät käyttävät karjaharjaa erityisesti
hankalasti ulottuvillaan olevien kohtien, kuten pään, selän
(hännän) ja kaulan harjaamiseen. Tavallisesti lehmät
hankaavat näitä kohtia betoniseiniin ja teräviin reunoihin
navetassa, mikä voi olla vaarallista. Sen takia on tärkeää,
että lehmillä on käytettävissään turvallinen harjauspaikka.
Karjaharja on täydellinen väline lehmien harjaustarpeiden
täyttämiseen. Se on turvallinen, vähentää stressiä ja pitää
karvan puhtaana. Tutkimusten mukaan lehmät hoitavat
karvaansa kolme kertaa useammin ja kuusi kertaa
pidempään, kun käytössä on karjaharja.
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Kuva 1. Lähde: Georg; Totschek, 2001

Harjaaminen auttaa lisäämään maidoneritystä.
Kun stressi vähenee, entistä rauhallisemmat ja
aktiivisemmat lehmät käyvät ruokinta‑aidalla entistä
tiheämmin ja syövät enemmän.

Karjaharja vähentää myös utaretulehduksia.
Selityksenä tähän on esitetty useita hypoteesejä,
joista yhden mukaan lehmän karvapeitteen, mukaan
lukien takapään ja hännän, yleinen puhtaus vähentää
kontaminaation riskiä utareissa.
(Schukken; Douglas Young, 2010)

LELY LUNA

Pitää huolta karjastasi
Lely Luna ‑karjaharja optimoi lehmien mukavuuden.
Mukavuus ja hygienia ovat tärkeitä asioita navetassa.
Lely Luna ‑karjaharja on suunniteltu lehmien hoitamiseen.
Se auttaa lehmiä pääsemään eroon pölyistä ja kutinoista.
Lehmät rakastavat harjaamista ja käyvät karjaharjalla
useita kertoja päivässä pelkästään nautinnon vuoksi.

Maksimaalista mukavuutta lehmille

Mukavat olot johtavat tyytyväisempään, terveempään ja tuottavampaan karjaan.
Lely Luna ‑karjaharja tukee lehmien terveyttä ja lisää karvan kiiltoa stimuloimalla
verenkiertoa. Tämän tuloksena karja on rauhallisempi.

Älykäs teknologia
Fiksun suunnittelun ansiosta Lely Luna ‑karjaharja käynnistyy kosketuksesta ja
pyörii vastakkaiseen suuntaan, kun lehmä työntää sitä. Harjaus on silloin lehmälle
mahdollisimman miellyttävää, ja harjan käyttöikä pitkä. Harjakset säilyttävät muotonsa
pidempään, kun pyörimissuuntia on kaksi. Lisäksi elektroniikkakomponentit ovat erillään
liikkuvasta moottoritilasta. Luna‑karjaharjan harjakset ovat vaihtelevan paksuisia ja ne on
asetettu spiraalimaisesti. Tämä maksimoi mukavuuden. Lely Luna ‑karjaharja on helppo
asentaa tolppaan tai seinälle.

Tekniset tiedot
Lely Luna ‑karjaharja on helppo asentaa 51, 64, 76 tai 102 mm:n pyöreään standardimittaiseen
kiinnitystolppaan sekä 140 ja 190 mm:n nelikulmaiseen pylvääseen. Luna‑karjaharjan
seinäasennusta varten on saatavilla asennussarja. Karjaharja voidaan kytkeä sekä 230 että
115 V:n verkkoon. Turvallisuuden optimoimiseksi Luna‑karjaharjassa on ylikuormitussuojaus.

Lely Luna ‑karjaharjan edut:
• Rauhallisempi karja
• Kestävyys
• Lehmien maksimaalinen mukavuus
• Alhainen energiankulutus
• Stimuloi verenkiertoa
• Puhdas ja terve iho
• Helppo asentaa
• Ei vaadi huoltotoimia
• Varustettu ylikuormitussuojauksella

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 ovat Lely‑konsernin rekisteröityjä tuotemerkkejä.
Lely pidättää kaikki oikeudet näihin tuotemerkkeihin. Lelyn yksinomaisten oikeuksien rikkomiseksi katsotaan Lelyn omistamien
tuotemerkkien luvaton käyttö, samoin kuin sellaisen tuotemerkin käyttö, joka muistuttaa Lelyn omistamia tuotemerkkejä niin
paljon, että sekaannuksen vaara on ilmeinen tai todennäköinen. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tässä esitteessä kerrotut tiedot ovat luonteeltaan tiedottavia, eivätkä ne ole myyntitarjouksia. Tietyt tuotteet eivät ole
saatavilla kaikissa maissa, ja tuotteet voivat poiketa esitteen kuvista. Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa jäljentää tai julkaista
painotuotteen, valokopion tai mikrofilmin muodossa tai missään muussa muodossa tai millään muulla tavalla ilman Lely
Holding S.à r.l.:n erikseen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Esitteen sisältö on laadittu huolella, mistä huolimatta Lely ei
vastaa sisällön mahdollisista virheistä tai puutteista aiheutuvista vahingoista.
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