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Ügyesebb, gyorsabb, erősebb!

Három erőteljes fogalom, melyek pontosan azt határozzák meg, hogy 

miért különbözik a Lely gép versenytársai gépeitől. Tervezőink innovatív 

gondolkodásmódja gyakran meglepően jó megoldásokról gondoskodik, hogy az 

egyre növekvő méretű gépek még hatékonyabbá váljanak. Hosszú élettartam és 

kezelési kényelem eközben fontos szerepet játszik. Ezért mondjuk mi a Lelynél 

joggal a következőt: „mi vagyunk az innovátorok  a mezőgazdaságban.“

SMARTER,
FASTER,

STRONGER!
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Gyorsabb

Kampóformájú ujjak – Az egyedülálló Lely kampóformájú ujjak gyorsan tudják 

követni a talajt és sok terményt vesznek fel és forgatva terítik el. 12. oldal

Stabilo – Egy jól megkonstruált utánfutó szerkezet négy csuklóval tartja 

stabilan kontroll alatt a rendterítőt és biztosítja a tökéletes nyomkövetést. Nincs 

késlekedés a rendterítő kilengése miatt. 12. oldal

Tartórendszer – A vontatott rendterítő hosszú vonórúdja hatalmas stabilitást 

kölcsönöz a gépnek. Ezen kívül kitűnő az áttekintés a gép felett. 11. oldal.

Okosabb

AWS – A Lely egyszerű felcsavarodásgátló rendszere megakadályozza, hogy 

feltekeredjen a termény a keréktámaszra. Nincs késlekedés a rend forgatásnál az 

elakadt kerekek miatt! 9. oldal

Carrier-keret – Egy egyszerű keret védi a rendterítőt szállításnál és munkavégzés 

közben gondoskodik a pontos munkavégzési mélységről és a fordulókon a 

könnyű használhatóságról! A felemelt kerekek vagy egyéb megoldások nem 

terhelik tovább a rendterítőt! 11. oldal

Profi  – A 900-as és 1020-as Profi  modellek új felfüggesztésének köszönhetően 

ezek a vontatott gépek gyakorlatilag nyomkövetők. További előny: A rendterítő 

ezen felül kompaktabbá is válik. 25. oldal

Erősebb

Védőkeret – Stabil, egymással összekötött védőkeretek képezik a rendterítő 

alvázát. A hosszú élettartam és stabilitás ezáltal  jelentősen javul. 

12. oldal

Ujjak rögzítése – Egy egyedülálló ujj egy szintén egyedülálló rögzítést igényel. A 

speciális Clip feszülésmentes rögzítést biztosít és ezáltal megakadályozza a fém 

elfáradását. Az ujjak törésének veszélye ezért gyakorlatilag nulla!

12. oldal

Hajtás – Bevált és megbízható hajtás, mely az egyszerűség és élettartam 

tekintetében kiemelkedő konstrukció. 12. oldal

 LELY LOTUS
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A nyerstakarmány termelés határozza meg az 
eredményt

A szilázs termelés manapság már nem rutin feladatnak tekinthető, hanem egy 

intenzíven fejlesztett tudománynak, mely átgondolt eljárást, különös fi gyelmet 

és a megfelelő eszközök alkalmazását igényli.
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A takarmány, melyet a teheneknek adunk, döntő 

jelentőségű a szarvasmarhatartásra. Nemcsak a 

tejtermelést befolyásolja, hanem a tehén egészségét 

is, valamint esetleges panaszokat az anyagcsere terén. 

Összességében az etetés management hatalmas 

befolyással van a szarvasmarha tenyésztésből származó 

bevételre.

A nyerstakarmány minősége és mennyisége 

nagymértékben határozza meg a tej- és hústermelés 

hatékonyságát, éppen úgy, mint az állatok egészségét. 

Azáltal hogy jól állítjuk össze saját nyerstakarmányból 

a jó és ízletes alap takarmányadagot, elkerülhetjük, 

hogy meg kelljen vásárolni drága kiegészítő terméket 

és abraktakarmány fajtákat. Ez pozitívan hat az 

állatokra, a trágyalé technológiára és nem utolsó sorban 

a gazdasági eredményekre. Egy jó nyerstakarmány 

minőség a fűkeverék, trágyázás, silózás (bálázás) és az 

állatok takarmánnyal való ellátása területén hozott 

megfelelő döntésekkel érhető el.

Silótakarmány készítés

A legjobban saját magunk határozhatjuk meg a kaszálás 

ideális időpontját. A feltétel érvényes, gyorsan és jól 

lehessen kaszálni. Mindig gondoskodjunk a kasza 

jó beállításáról. A fű növekedése végül is részben a 

kaszálástól függ. Egy másik tényező, mely a növekedést 

befolyásolja, a szántóföldi periódus illetve idő hossza, 

míg a kaszált fű a réten szárad.

A gyors szárítás nagyon befolyásolja a takarmány 

minőségét. Ez a kaszálással, szársértéssel és esetlegesen 

a széles terítéssel kezdődik. Végül a jó és hatékony 

forgatás, úgy hogy az egész szárítási idő lehetőleg 

rövid maradjon, és lehetőleg kevés menjen tönkre a 

drága minőségi takarmányból. A rendrakás nagyban 

befolyásolja a végleges szilázs minőséget és a silózási 

eljárás folyamatát. A rend formáját és szélességét ezért 

jól össze kell hangolni a következő munkalépéssel, 

mert a szecskázás sebessége, a vágás hossza és silózás 

sebessége a jó adagolástól függ.

A gyors betakarítás kifi zetődik. Persze a nagy, 

rendszertelen rendek kevésbé hatékonyan dolgozhatók 

fel, mint a szabályosan formált rendek. Jól vágott 

termény a silótakarmányban gyorsabban fermentálódik, 

mely által a káros folyamatok (vajsav) elkerülhetők. A 

nyitott alacsony rendrakás tisztán tartja a rendet, de 

a túl vastag és mély rendrakás fatális lehet szilázsunk 

szennyezettség fokát tekintve. Föld és megszáradt 

trágya károsan hatnak a tápanyagra és az ízlésre.

A nem túl magas siló jó hengerelése – tehát elegendő 

silólemezzel – és a szilázskészítés utáni gyors zárás jó 

konzerválást és kevés minőségi károsodást biztosítanak. 

A nyerstakarmány előállítás egyéb eljárásaival 

összehasonlítva a bálatömörítés azt az előnyt kínálja, 

hogy a bálák, rögtön miután kigurulnak a bálakamrából 

készek, mely javára válik a takarmány minőségének. 

Egy jó és idejében történt betakarítás időintervallum, 

valamint a hatékony és megbízható gépek melletti 

döntés a kulcsa a jó szilázs menedzsmentnek.

 LELY LOTUS
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Hatékony rendterítés: Lotus-kampósformájú ujjak!

A rendterítés eredményei a felhasználótól, a rendterítőtől és külső tényezőktől függnek. 

Nagy eltérések vannak a termény fajtái, a különböző felhasználások és az idények 

között. A termény változatok olyan anyagminőségek között mozognak, mint a nedves és 

száraz, hosszú és rövid, érdes felületü vagy sima, hajlékony vagy merev anyag. Lely már 

évtizedek óta nagy sikerrel alkalmazza a páratlan kampóformájú dupla ujjakat, melyek a 

Lotus rendterítő egyedülálló jellemzőit nagy mértékben meghatározzák. Az egyértelmü 

előnyök ezen intelligens fogak formájának és rugalmasságának optimális kihasználásában 

rejlenek.

Term

A ren

mely

rend

nem

a gye

nagy

szög

6

07-7435 Lotus broch (HU).indd   607-7435 Lotus broch (HU).indd   6 21-01-2008   13:05:5521-01-2008   13:05:55



A kampóformájú ujjak sikere

A Lotus rendterítők sikere három jellemzőn alapszik: 

a terítés-forgatás hatékonyságán, a kapacitáson 

és a hosszú élettartamon. Ezen előnyök közvetlen 

összefüggésben vannak a horogformájú ujjakkal.

Levegős rendterítési kép

A rendterítésnél döntő jelentősséggel bír, hogy jó 

legyen a forgatás hatása, és hogy a kaszált termény 

lehetőleg levegősen legyen elterítve. A szárításnál 

fontosabb a szél, mint a nap. A levegős terítési 

képpel rendelkező kaszált termény biztosítja a 

légellenállást, úgy, hogy a szél a felszabaduló 

nedvességet egyszerűbben el tudja vezetni. A levegős 

terítés további előnye, hogy a napfény mélyen be tud 

hatolni a kaszált terménybe, mely által kinyílnak a 

termény pórusai. A növény természetes lélegzése általi 

nedvesség veszteség a lehető leggyorsabb száradást 

eredményezi.

A forgatás hatékonysága

A dupla horogformájú ujjak helyzete és a horog 

speciális szöge páratlan gyorsulást teremt a termény 

számára. Kombinálva a rotor meredek szögállásával a 

magasra dobot termény hatalmas sebességet ér el. Minél 

nagyobb az út, melyet a termény a levegőben tesz meg, 

annál jobb a forgatási hatékonyság. A nedves termény 

elvégre nehezebb, mint a száraz, ezért távolabbra repül 

és a száraz terményre érkezik, ill. esik vissza. Ezen hatás 

még jobb elősegítéséhez mindkét horogformájú ujj 

felső része rövidebb. A felül lévő száraz termény az ujjak 

eltérő hosszúsága miatt kisebb sebességet kap, úgy hogy 

a különbség a nedves terménnyel még nagyobb lesz.

A kampóformájú ujjak állása az előre mozgás és a nagy fl exibilitás kombinációjával 

megakadályozza, hogy sérüljön a gyep és szennyeződjön a termény.

Termény felvétele

A rendterítő fogaknak jól kell tudnia felvenni az egész lekaszált terményt. A nedves anyag, 

mely alul van, természetesen felülre kell hogy kerüljön, és a következő feldolgozáshoz, a 

rendképzéshez rendkívül fontos, hogy a termény lazán feküdjön a földön. A rendképzőt akkor 

nem kell ahhoz mélyre állítani, hogy mégis tisztán lehessen rendet készíteni. Az alsó ujjak formája 

a gyep fölött megy, és felveszi az egész lekaszált terményt. Ha előfeszítéssel állítjuk be az ujjakat, 

nagyobb lesz a kampóformájú ujjak hatótávolsága. Ezáltal a nagyobb rotorok is nagy szórási 

szögben tudnak dolgozni, anélkül, hogy a termény a rotorok között maradna.

Minél nagyobb a távolság, melyet a termény a levegőben tesz meg, 

annál jobb a terítés-forgatás hatékonysága. A nedves termény végülis 

nehezebb, mint a száraz, tehát tovább repül, és a száraz terményen 

landol.

 LELY LOTUS
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GYORSABB: Lotus = kapacitás

A kampóformájú ujjak hatásfokának köszönhetően 

a Lotus rendterítő kapacitása már évek óta 

toronymagasan kiemelkedik versenytársaiétól. 

A kampóformának köszönhetően az ujjak nagy 

mennyiségű füvet tudnak felvenni és teríteni és egy 

kampóformájú ujjakkal rendelkező rotor több füvet 

tud felvenni, mint az egyenes ujjakkal rendelkező 

rendterítők rotorjai. Gyakorlatban ez egy hatalmas 

kapacitás nyereséget jelent, mivel a Lotus-rendterítő 

nagyobb menetsebességeknél kiváló terítő-

forgatási teljesítményt ér el. A Lotus-rendterítők 

robusztus szerkezete miatt állandóan ezzel a 

menetsebességgel haladhatnak.

Nagy menetsebesség + kis fordulatszám = 

kis üzemanyag felhasználás

A kampóformájú ujjak nagy felvevő kapacitása miatt 

a rotorok relatív kis fordulatszámmal forognak. A 

hajtásáttétel úgy lett megválasztva, hogy az ideális 

rotor fordulatszám megfeleljen a kardántengely 

400-450 fordulat/perc teljesítményének és ez 

egy relatív kis motorfordulatszámnál elérhető. A 

menetsebességek 8 és 15 km/óra között vannak. 

Összességében ezáltal jelentős mennyiségű 

üzemanyag takarítható meg.

Egyenes ujjak

Az egyenes ujjakkal rendelkező rendterítőknél a 

termény felvételét az ujjak maximális munkavégzési 

mélysége korlátozza. Egy egyenes ujj rugózási útja 

relatív rövid és egy nagy kitérő mozgáshoz nagy 

erő szükségeltetik. E korlátozott rugalmasság miatt 

elég nagy biztonsági távolságot kell betartani annak 

elkerülése érdekében, hogy rend forgatáskor ne 

kerüljön sok szennyeződés a terménybe. Ha relatív 

magasan a gyep tő fölé kell beállítani a rendterítőt, 

egyre nagyobb lesz a tér – ott, ahol az ujjak nem 

érnek be – a rotor között. Hogy ezt követően ismét 

csökkenteni lehessen ezt a teret, laposabbra kell 

állítani a gépet. Egy rotor laposabb beállításának az 

a hátránya, hogy csökken a forgatási hatékonyság. A 

terményt végül is nem lehet olyan magasra feldobni. 

Az egyenes ujjakkal rendelkező rendterítők számára 

tehát döntő fontosságú a rotor mérete a termény 

felvételét és a forgatási képet tekintve.

Lotus horogformájú ujjak

A fent említetteknek megfelelően a Lotus 

rendterítők az egyedülálló horogformájú ujjakkal 

azt a hatalmas előnyt kínálják, hogy az ujjak a nagy 

fl exibilitásnak és a vont helyzetnek köszönhetően 

még enyhe feszítés alatt is beállíthatók. Ez azt 

jelenti, hogy a rotor minden körülmények között 

relatív meredeken állítható be előrefele, mely jót 

tesz a forgatási képnek. A rotorok közti tér, ahová 

nem érnek el az ujjak ez által kicsi, miközben a 

rotor ideális forgatási szög alatt van. A nagyobb 

rotoroknál is biztosított marad a terményfelvétel, 

anélkül, hogy a forgatási kép vagy a forgatási 

hatékonyságot hátrányosan befolyásolná.

Határ-rendkezelés tábla szélén Lotus rendterítővel

A horogformájú dupla ujjakat egy rugózó szorítóegységre rögzítették, mely az ujjat két 

helyzetben tudja rögzíteni. A külső pozíció a rendterítő helyzet. A szántóföld szélén és árkokban 

történő rendforgatásnál a külső rotor ujjait a belső állásba kell helyezni. E rotor ujjai majd befelé 

szórják a füvet. Ezáltal tiszta marad a szántóföld pereme és tökéletes a fű elosztása. A határ 

rendterítés egyéb módjai, mint pl. ferde helyzet, a rendképződés által egyenetlen száradáshoz 

vezet. A Lotus rendterítő maga és a keréklábak határ rendforgatásnál mindig a megfelelő 

helyzetben maradnak. Ily módon elkerülhető a felesleges kopás és a rossz rendterítési eredmény.

Levé

Levé

kelet

term

forog

vont

mun
Lely Lotus-rendszer. Táblaszéli rendforgatás összehasonlítása. Kampóformájú ujjakkal.
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Rugalmas

A Lotus horogformájú ujjak a vont helyzetnek, 

a speciális anyagnak és az 5 csavarásnak 

köszönhetően feltűnően rugalmasak. Az egyenes 

ujjakkal összehasonlítva, a Lely horogformájú ujjak 

erőszükséglete a kitéréshez nagyon kicsi. Sőt, jobb is 

egy enyhe előfeszítéssel lerakni az ujjakat a földre. 

A termény felvétele akkor elvégre jobb, valamint 

a rotor beállítható még tovább előrefele dőlve, 

anélkül, hogy szennyeződést venne fel. 

Szennyeződés

A szennyeződés (nagy portartalom) a megfelelő 

munkamélység beállításával akadályozható meg. 

A túl mély munkavégzés vagy a forgatórotor-

fogak gátolt talajkövetése az ismert okai a 

földdel, szárított trágyával vagy fűcsomókkal 

való szennyeződésnek. Egy hasonló szennyeződés 

elkerülhető a rendterítő megfelelő beállításával, 

rugalmas rendterítő fogakkal és egy jó vagy 

akadálymentes talajkövető rendszerrel.

Levélveszteség

Levélveszteség a rendterítésnél tápanyag veszteséget jelent. Akkor 

keletkezik levélveszteség, ha túl gyorsan forgó ujjak megsértik a 

terményt. A Lotus-rendterítők rotorjai relatív kis fordulatszámmal 

forognak, elkerülvén ezzel a levélveszteséget. Ezen kívül az ujjak 

vont helyzete még a nagyon száraz terménynél is rendkívül kímélő 

munkavégzést tesz lehetővé.

A munkamélység és rendforgatási szög 

beállítása

A rendterítési szög megfelelő beállításának 

nagy jelentősége van a minden 

körülmények között jó rendforgatási 

eredmény eléréséhez. Miután egyszer 

megtaláltuk a megfelelő beállítást, 

gyakorlatilag már csak keveset kell állítani 

a gépen. A gyakran változó körülmények 

között mégis fontos, hogy a forgatási 

szöget és a munkamélységet gyorsan 

lehessen állítani. A függesztett Lotus 

rendterítőnél a rendterítés szögének 

a beállítását a keréktartók határozzák 

meg. A keréktartók egy csap segítségével 

egyszerűen beállíthatók 5 különböző 

helyzetbe. A munkamélység ezután a felső 

függesztőkar meghosszabbításával vagy 

rövidítésével állítható be.

AWS®-felcsavarodásgátló rendszer

A termény feltekeredése a rendterítő kerékkonzoljaira, egyértelműen a múlté. Az 

AWS® (=Anti-Wickel-System) mely minden Lotus modellnél széria felszereltség 

kínálja a megoldást. A termény, mely leesik a kerekekről a kerékkonzol speciálisan 

formált lemezívre, kerül, ezt követően a földre esik.

 LELY LOTUS
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Lotus kampóformájú ujjak + stabilitás = sebesség

A Lely Lotus-rendterítők nagyobb kapacitással rendelkeznek, mint a versenytársak 

gépei. A kapacitás mindenek előtt a Lotus- kampóformájú ujjainak és a nagy 

terménymennyiségekhez való gyors igazodásnak köszönhető. Ez azonban még nem 

minden: A rendterítő ezen felül még kell hogy tudjon dolgozni nagy munkavégzési 

sebességgel is.

Lotu

A vo

után

rend

be. A

a ren

kilen
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Kilengés

A rendterítőknél, melyek egy egyetlen csuklóponttal vannak ellátva 

és kopásra érzékeny lengéscsillapítókkal rendelkeznek, a forgatás 

gyakran problémákhoz vezet. A 6 km/órát meghaladó sebességeknél 

a rendterítő gyakran elveszti egyensúlyát a szántóföldi 

egyenetlenségek vagy a terményben lévő nagy különbségek által. 

Ez gyakran a következőt jelenti: rövid időre meg kell állni majd 

újra elindulni. Ilyen körülmények között természetesen csökken a 

kapacitás.

Stabilo: A vontatott Lotus- rendterítők nem ismerik ezt a problémát. 

Ezeket a gépeket a Stabilo-utánfutó rendszer erősen kézben tartja. 

Lotus-rendterítők négy forgásponttal és két összekötő gerendellyel 

szereltek. A trapéz formájú szerkezetnek köszönhetően egy 

képzeletbeli forgáspont keletkezik a traktor közepén. A Stabilo-

utánfutó szerkezet „karjának“ hossza tehát nagyobb, és ezért tartja 

az utánfutó szerkezet a rendterítőt mindig kontroll alatt. A gép 

ezért még kedvezőtlen termény vagy szántóföldi körülményeknél 

sem tud kilengeni. A négy forgáspont és a két összekötő rúd 

ezenkívül biztosítják, hogy a rendterítő kanyarokban vagy 

fordulókon is tökéletesen kövesse a traktort.

Speciális reteszelés

A rendterítő hosszú élettartamának és a traktor 

vezető kényelmének növelése érdekében a 

Stabilo-utánfutó szerkezet speciális reteszelést 

kapott. A Lotus-rendterítő azonnal reteszel, ha 

felemeljük a gépet. Mihelyt leengedjük a traktor 

emelőszerkezetét és eléri a rendterítő a talajt, 

azonnal kireteszel a gép.

Lotus Carrier

A vontatott Lotus-rendterítő nem Stabilo-

utánfutó szerkezettel felszereltek, de ezen 

rendterítők vonórúdja azonos funkciót tölt 

be. A Carrier hossza elegendő és maga 

a rendterítő erősebb „hintázása“ vagy 

kilengése tehát kizárt.

 LELY LOTUS
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A mérnöki részleg munkatársainak műszaki kreativitása 

képezi minden új fejlesztés alapját. Magasan képzett és 

elkötelezett fejlesztők csapata állandóan új termékek 

fejlesztésével és a meglévő gépek további fi nomításával 

foglalkozik. Konstruktőreink mindeközben 

természetesen a legélenjáróbb eszközöket és 

szoftveralkalmazásokat használják. Ezáltal a Lely 

konstruktőrei a 90-es évek elején az elsők voltak, akik 3D 

számítógép rendszerrel dolgoztak, mellyel – ellentétben 

a hagyományos rendszerekkel – egy teljes gépet lehet 

kifejleszteni és tesztelni. Mielőtt megépítenek egy 

prototípust, máris megállapítható, hogy a választott út a 

megfelelő-e. Ezzel idő és pénz spórolható. És ez az Ön 

pénztárcája is kihat!

A nemzeti és nemzetközi teszteljárások során rendkívüli 

gondossággal tesztelik a prototípusokat. Alkalmaznak 

hosszútávú teszteket rendkívüli feltételek mellett, hogy 

felismerjék az esetleges gyengeségeket és teszteljék a 

tartósságot. A teszteljárások a gyakorlatban a valós 

információkat adják a gépek működéséről és azok 

felhasználóbarát mivoltáról. A gyártásban minden 

alkalmazott nyersanyag minőségi kontrollja döntő 

jelentőségű. Alapvetően minden beérkező alkatrésznél 

elvégzik a megfelelő méreti vagy anyagminőségi 

kontrollt, még az alkatrészellátáshoz is.

A gyártási folyamat közben gondosan ügyelnek arra, 

hogy minden mértéket és megengedett eltérést 

megfelelően alkalmaztak és kiviteleztek. A gépeket 

szúrópróbán rendszeresen teljesen szétszerelik, eközben 

ellenőrizendő, hogy minden 100%-osan megfelelő-e. A 

biztonság előre való.

A gyakorlatban a megfelelő kezelés és szervízelés 

ugyanolyan fontos, mint a jó fejlesztés és a pontos 

gyártás! Ezért a Lely a rendszeres vevő látogatásokkal és 

oktatásokkal sokat invesztál a kereskedők és 

végfelhasználók szakudásának növelése érdekében. A 

Lely szervizrészlege szoros kapcsolatban áll a gyártással 

és a fejlesztési csoporttal, hogy lehetőleg gyorsan és 

hatékonyan tudjanak reagálni a váratlan eseményekre. 

Az automatizálás állandóan növekvő lehetőségei mindig 

több lehetőséget is kínálnak, hogy Önnek, mint vevőnek 

lehetőleg gyors és jó segítséget tudjunk nyújtani.

Lely: kiváló minőségű termékek, innováció és kitartó 
fejlesztések eredményeként

A Lely csoport vállalatai folyamatosan azon igyekeznek, hogy olyan termékeket kínáljanak, 

melyek teljes mértékben a modern tejelőmarha tenyésztők és bérvállalkozók igényeire 

szabottak. Az innováció mindig is a hajtóerő volt, melyen a Lely szervezet alapszik.

 LELY LOTUS
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Lotus

Stabilo

TT
770 P-900-1020-1325

Combi
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Lotus Stabilo

A Lotus sorozat legtöbb modellje függesztett rendterítő. Minden négy vagy hat rotorral 

rendelkező függesztett rendterítőt felszerelték a Stabilo-utánfutó bakkal. Ennek 

az egyedülálló Lely találmánynak is köszönhetően a horogformájú ujjak kapacitása 

100%-ig kihasznált. A vontatott Lotus Stabilo rendterítő is eleget tesz a nevének, és az 

átfogó ajánlatnak köszönhetően kiváló megoldást kínálnak mind a nagy, mind a kisebb 

marhatartó gazdaság számára. Egy Lotus Stabilo optimális minőséget és kapacitást 

biztosít, hogy rövid időn belül nagy területet tudjunk intenzíven teríteni. Ez két lényeges 

feltétel az ízletes nyerstakarmányhoz és egy kiváló üzemi eredményességhez. A Lotus 

600 modellhez hasonlóan ez a rendterítő is úgynevezett Kombi-gépként használható.

18
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Stabilo rendterítő

Lely évek óta trendvezető a rendterítők területén a függesztett Lotus 

rendterítők teljes programjával. A függesztett Lotus Stabilo rendterítők még 

mindig, sok évtized után is vezető szerepet töltenek be a minőség, terítési 

hatékonyság és teljesítőképesség területén. A kínálat kettő, négy és hat 

rotoros rendelkezelő rendterítőket foglal magában és a munkaszélességek 

3 - 7,70 m terjednek. A Lotus 300 modell (két rotorral) az egyetlen 

függesztett rendterítő, mely nincs felszerelve Stabilo utánfutó szerkezettel.  

Ez a gép egyébként úgynevezett Combi gépként is alkalmazható. 

4 rotoros

Három Lotus modell létezik négy rotorral. A Lotus 460 és 520 modellek 

mindegyike rotoronként 6 ujjkarral rendelkeznek. A Lotus 600 rendelkezik 

a legnagyobb rotorokkal, fejenként 8 ujjkarral és egy különösen nehéz 

hajtóművel. A Lotus 600 modell a nagy kilépő nyílásnak és a robusztus 

szerkezetnek is köszönhetően a legjobb választás a hosszú és nehéz termény 

terítéséhez. 

6 rotoros

A hat rotoros rendterítők közül a Lotus 675 modell van felszerelve a 

legkisebb rotorokkal. A Lotus 770 és 770 Plus modellek azonos rotorral 

szereltek. A Plus kivitelek rotorjai mégis hat helyett 7 ujjkarral vannak ellátva.

Stabilo: garantált a non-stop kapacitás

A horogformájú ujjak kapacitásának teljesmértékű kihasználásához 

a rendterítő is képes kell, legyen az akár 15 km/óra menetsebességre. 

Olyan rendterítőknél, melyek egyetlen forgásponttal és kopásra 

érzékeny lengéscsillapítókkal vannak a forgatás túlságosan, gyakran 

vezet problémákhoz. A 6 km/órát meghaladó sebességeknél a rendterítő 

gyorsan kibillen az egyensúlyából a szántóföldi egyenetlenségek vagy a 

termény túl nagy eltérései következtében. Tehát: rövid időre megállni, 

majd továbbhaladni. A kapacitás ilyen körülmények között természetesen 

csökken. A forgatással kapcsolatos problémák azzal a ténnyel függnek össze, 

hogy az erő, melyet a rendterítő az utánfutó bakra gyakorol, túl nagy az 

utánfutó bakhoz vagy a lengéscsillapítóhoz. Gyakorlatilag tehát elnyomja a 

rendterítőt, mely által bekövetkezik a forgatás.

 LELY LOTUS
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Speciális reteszelés

A rendterítő hosszú élettartamának, és a 

traktorvezető kényelmének növelése érdekében a 

Stabilo utánfutó szerkezetbe egy speciális reteszelést 

tettek. E reteszelés segítségével megakadályozható, 

hogy a rendterítő, más utánfutó szerkezetekhez 

képest, kiemelésnél egy lökéssel középső helyzetbe 

álljon. A lejtőn végzett rendterítésnél ez a hatás 

gyakorta még erősebb. A Lotus rendterítő mégis 

azonnal reteszel, mihelyt felemeljük a gépet. Mihelyt 

a traktor emelőszerkezete lefelé kezd mozogni, és 

a rendterítő eléri a talajt, ismét kireteszel a gép és 

azonnal a megfelelő helyzetbe, mozdul.

A függesztett Lotus rendterítők nem ismerik ezt a 

problémát. Ezeket a gépeket elvégre a Stabilo utánfutó 

rendszer fi xen a nyomban tartja. A Lotus rendterítők négy 

teljes forgásponttal és két összekötő gerendellyel vannak 

felszerelve. A trapézformájú szerkezetnek köszönhetően 

egy képzeletbeli forgáspont keletkezik a traktor közepén. 

A Stabilo-utánfutó szerkezet „karjának” hossza tehát 

nagyobb, és ennek köszönhetően az utánfutó szerkezet 

mindig kontroll alatt tartja a rendterítőt. A gép még 

kedvezőtlen termény- és szántóföldi feltételek mellett is 

képtelen forogni. A négy forgáspont és a két összekötő 

gerendely emellett gondoskodik arról, hogy a rendterítő 

kanyarokban és fordulókban tökéletesen kövesse a traktort.

 Kasza 2,00 m Kasza 2,40 m  Kasza 2,80 m Kasza 3,20 m

Lotus 460

Lotus 520

Lotus 600

Lotus 675

Lotus 770

Rendek elosztása

Ha széles terelő szerkezet nélkül kaszálunk, fontos, hogy a rendterítő szélessége jól igazodjon 

a kaszálás és rend szélességéhez. A Lely rendterítők nagy előnye abban rejlik, hogy kevésbé 

lesz fontos, hogy a rendet pontosan a két rotor közé rakjuk le. A kampóformájú ujjak 

kapacitása elég ahhoz, hogy mégis jól el tudják oszlatni a terményt. Tehát nagyon jól lehet 

egy Lotus 600 modellel egy 240-es kasza modell három rendjét teríteni. A táblázatban 

egyértelműen látható, melyik rendterítő a legalkalmasabb az Ön kaszájához.
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Biztonságos és hatékony szállítás

Minden Lotus rendterítő kettős működésű hidraulika hengerrel szállítási pozícióba 

helyezhető. A 675 és 770 Lotus modellek hátra és előre még kaptak egy kiegészítő 

támasztást. Két horog biztosítja a biztonságos szállítási reteszelést. Egy kötél segítségével 

ezek a horgok gyorsan kireteszelhetők a kibillentéshez. Ily módon gyorsan eléri a 

rendterítő a 3 m szállítási szélességet. A rendterítő alapfelszereltségéhez tartozik a négy 

fi gyelmeztető tábla. Világítás opcióként szerezhető be.

a 

elést 

tó, 

be 

helyt 

és 

s 

LOTUS Stabilo 460 Stabilo 520 Stabilo 600 Stabilo 675 Stabilo 770 Stabilo 770 +

Munkaszélesség (m) 4,60 5,20 6,00 6,75 7,70

Rotorok és ujjtartók 

száma

4 x 6 4 x 8 6 x 6 6 x 7

Súly (kg) 600 690 820 960 1.000 1.035

Teljesítményigény (kW/LE) 37 / 50 40 / 55 44 / 60 48 / 65 55 / 75

Szállítási szél. (m) 2,75 2,75 3,00 2,80 2,95

Szállítási hossz (m) 2,20 2,20 2,00 2,20 2,20

Szállítási magasság (m) 2,50 2,60 2,80 3,30 3,65

Forgatási szög 10º - 17º

Szög beállítása 4 pozíció a kosarak alatti kerekeken

Magasság beállítása felső függesztőkar

Függesztés (kat.) II

Hidraulikus csatlakozások 1 x egyesm.hidr. úszóhelyzettel 1 x kettősm. hidr. úszóhelyzettel

Rotorok gumizása 4 x 16/6,9-8 (6 ply) 6 x 16/6,9-8 (6 ply)

Kardántengely 

fordulatszám

400 - 450 f/perc (max. 540 f/perc)

Munkavégzési sebesség max. 15 km/óra

Stabilo csatl.torony S S S S S S

Túlterhelés biztosítás S S S S S S

Világítás O O O O O O

Hosszabbító készlet 

Stabilo torony

O O O O O O

S= alapfelszereltség  /  O = tartozék  /  X = ehhez a géphez nem áll rendelkezésre

Műszaki jellemzők

 LELY LOTUS
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Lotus 770 P, 900, 1020 és 1325

1997-ben prezentálta a Lely gyár a Lotus 1325 modellt, melyet 1998-ban a Lotus 1020 

követett. Ezekkel a rendterítőkkel a Lely megmutatta különös látásmódját a rendterítők 

jövőjére. Ma is ezért a nr.1 a Lotus 1325 a rendterítő a teljesítőképesség és minőség területén. 

A tapasztalatok, melyeket 10 év alatt a 1325 és 1020 modellekkel szereztek, képezték 

a vontatott Lotus rendterítők legújabb modelljeinek koncepcióját. Ezzel egyértelműen 

növelték a színvonalat a vontatott rendterítők területén az elkövetkező évekre.
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A Lotus Carrier-rendszer

A vontatott Lotus rendterítők a vontatott tartókeret szerkezete 

miatt is egyedülállóak. A hosszú szállító keret köti össze a rendterítőt 

a traktorral és szállításkor Carrierként szolgál. A szántóföldön 

a Carrier széles gumikon a rotorok előtt futnak, tehát az elemek 

szabadon mozoghatnak, és nem akadályozzák felemelt kerekek 

vagy más szállítási megoldások. Rendterítésnél a szállítókerekek 

vezetőkerékként szolgálnak a rendterítő egységek számára. 

A kerekek közel vannak a rendterítő egységekhez, ezáltal biztosítva 

a folyamatos munkavégzési mélységet. 

Talajkövetés

A rendterítő egységek tengelykapcsolója a szállítókereten úgy 

lett tervezve, hogy a rendforgatási szög és a munkamélység 

mindig azonosak maradjanak. A lengő felfüggesztésű rendterítő 

egységeknek elég helyük van a szántóföld kontúrjainak tökéletes 

követéséhez, és nem terheli őket egy behúzott szállító alváz.

Különleges kényelem a fordulókon

A kényelem a fordulókon egyedülálló minden vontatott Lely Lotus 

rendterítőn. Bár a gép normális esetben a talajon marad, nagyon 

egyszerű felemelni, és újra leengedni a gépet, Ideális a kisebb 

parcellákra, melyek átlósan végződnek, vagy hogy rövid úton 

átérjünk a másik parcellára. Egy szempillantás alatt páratlan szabad 

talajmagasság keletkezik.

Szállítás

A vontatott váznak, és a hosszú, robusztus vonógerendelynek 

köszönhetően rendkívül kompakt módon, a kapcsológerendely 

hosszában összecsukható a Lotus rendterítő. Ezáltal kicsi lesz a 

szállítási magasság és ezen kívül feltűnően alacsony súlypont 

képződik, mely biztosítja a gyors és biztonságos szállítást. A világítás 

és a jelzőcimkék a gép alapfelszereltségéhez tartoznak.

A Carrier hossza nagyobb, mint a rendterítő 

fél munkaszélessége és ezáltal, éppúgy, mint 

a Stabilo-utánfutó szerkezetnél, elkerülhető 

a gép „hintázása“. A vonórúd hosszának 

köszönhetően a traktor vezetőjének kitűnő 

rálátása nyílik a munkavégzési területre.

Kényelmes forduló helyzet.

 LELY LOTUS
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Lotus 770 P

A Lotus 770 egy egyszerű koncepció, melynél a 

Lotus 770 bevált hajtóművét – 6 rotorral, fejenként 

6 fogkarral – a Lotus 900 és 1020 tartóvázával 

kombinálták. A Lotus 770 P különösen azon 

szarvasmarha tenyésztők számára alkalmas, akik 

kis traktorral és relatív nagy munkaszélességgel 

szeretnének dolgozni. A kényelmes forduló 

helyzetnek köszönhetően a rendterítő ideális kis 

parcellákhoz.

Intelligens hidraulikarendszer

A 770 P kezelése jó példája az innovatív 

gondolkodásnak. Az egész rendterítő ugyanis 

egyetlen kettősműködésű hidraulika funkcióval 

kezelhető. Mind a felemelés a forduló helyzetben, 

mind a rendterítő kinyitása és összecsukása 

ugyanazzal a karral történik.

Munkamélység beállítása

A 770 P a munkamélység beállításának céljából 

csapszeg-lyuk állítással rendelkezik. A beállításkori 

nagyobb kényelemhez használható a forgatható 

támasz, hogy kibillentett helyzetben kissé fel 

lehessen emelni a rendterítőt.

Szállítási helyzet

A 900 és 1020 modellekkel szemben a 770 P 

modellt először össze kell csukni, mielőtt a 

rendterítőt hidraulikan a Carrier-re billentjük. 

A tartósság tekintetében a rendterítőt 

szállításkor teljesen a Carrier támasztja. 

A világítás és jelzőcímkék alapfelszereltséghez 

tartoznak. 
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Csatlakoztatás

A vontatott Lotus rendterítők mindig egyszerűen 

csatlakoztathatók vagy szétkapcsolhatók. A Lotus 770 P, 900, 

és 1020 modellek forgatható támasszal felszereltek, hogy gond 

nélkül lehessen beállítani a traktor vonóhorogjának megfelelő 

magasságát. A 1325, 900 Profi  és 1020 Profi  modellek az 

emelőszerkezeten csatlakoztathatók, úgy, hogy elegendő egy 

támasz leengedése.

Lotus 900 és 1020

Mindkét rendterítő 8 rotoros és a különböző kivitelekben kapható, 

csatlakoztatási és munkamélység beállítás terén. A Lotus 900 és 1020 

standard modellek a munkamélység beállításához csapszeg állítással 

rendelkeznek, A tapasztalat azt mutatja, hogy a vontatott rendterítőt 

gyakran csak egyszer kell beállítani, mivel a felfüggesztési magasság kis 

különbségei nem érzékelhetők.

Csavarorsós beállítás

A nagyon eltérő vonóhorog magassággal rendelkező különböző traktorok 

használatához vagy erősen változó szántóföldi körülményeknél a Lotus 

900 S és a 1020 S esetében lehetőség van a csavarorsós beállításra. Ezzel 

a csavarorsóval az egész gép egy szempillantás alatt fokozatmentesen 

beállítható.

Lotus Profi 

A Lotus 900 és 1020 modellek Profi  modellekként is kaphatók. A rendterítők 

ezáltal alapfelszereltségként csavarorsós állítással és egy speciális 

csatlakoztatással szereltek. Ezen emelőszerkezeten lévő csatlakoztatás 

előnye: A gép egy méterrel rövidebb és a hátrébb helyeződött forgáspont 

által szinte nyomkövetve jár a traktor mögött. Az utóbbi mindenekelőtt azon 

helyzetekben praktikus, melyeknél minimális a tér a manőverezésre.

P 

. 

ez 

 LELY LOTUS
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Lotus 1325

A Lotus 1325 modell a Lely legszélessebb rendterítője és a rendforgatás 

szellőztetés terén az abszolút élenjáró. Egyetlen alternatíva sem tudta még 

elérni a Lotus 1325 teljesítményét. A különösen megbízható stabil tartóváz 

három kibillenthető rendterítő egységet tart egyenként 4 rotorral. A három 

egység mindegyike külön biztosított. 

Munkavégzési mélység beállítása

A munkavégzési mélység egy a memory-hengeren található csavarorsós 

állítással fokozatmentesen állítható be. A csavarorsó egyszerű használata 

által a Lotus 1325 három egysége egyidejűleg állítható be. A többi Lotus 

rendterítőhöz hasonlóan a szórási szög a rotorok alatti beállítástól függ.

Szállítás

Az átgondolt összecsukó rendszernek köszönhetően a rendterítő gyorsan 

áthelyezhető szállítási- és munkavégzési helyzetbe. A hidraulika rendszer 

az összecsukáshoz a traktor kinyitott hátsó ablakából könnyen kezelhető. 

A Lotus 1325 a nagy munkaszélessége ellenére szállítási helyzetben nagyon 

kompakt, Ez mind szállításnál mind leállításnál praktikus.

Mindhárom rendterítő egység egyenként 

biztosított túlterhelés ellen. Egy bütykös 

tengelykapcsoló gondoskodik a 4 rotor 

csoportjaiként a megfelelő biztosításról. Ily 

módon optimálisan védett a hajtáslánc.

Gond nélkül a fordulóban

A ferdén végződő parcellákon történő 

egyszerű manőverezéshez vagy a keskeny 

szántóföldi darabon a gyors visszahelyezéshez 

a Lotus 1325 teljesen felemelhető egy egyes 

működésű hidraulika funkció segítségével. 

Ez a funkció a traktor kabinból végezhető 

el és egy szempillantásra nagy szabad 

talajmagasságot biztosít.

Szállítás

Szállításhoz és tároláshoz a gép rendkívül 

kompakt módon összecsukható. A szállítási 

szélesség 2,80 m marad, a hossz pedig 7 m.

26
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LOTUS 770 P 900 900 S 900 Profi 1020 1020 S 1020 Profi 1325

Munkaszélesség (m) 7,70 9,00 10,20 13,25

Rotorok és ujjtartók 

száma

6 x 6 8 x 6 8 x 7 12 x 6

Súly (kg) 1.450 2.000 2.030 2.110 2.180 2.160 2.240 2.780

Teljesítményigény 

(kW/LE)

37 / 50 40 / 55 44 / 60 51 / 70

Szállítási szélesség (m) 3,00 2,95 2,85 3,00

Szállítási hossz (m) 4,65 6,20 5,20 6,30 5,20 7,00

Szállítási magasság (m) 2,75 2,75 2,95 2,90 3,10

Forgatási szög 10º - 17º

Szög beállítása 4 pozíció a kosarak alatti kerekeken

Magasság beállítása 4 pozíció 5 pozíció fokozatmentes 5 pozíció fokozatmentes

Függesztés (Kat.) vonószem II vonószem II

Hidraulikus 

csatlakozások 

1 x kettősm.

hidr. úszó-

helyzettel

1 x kettősm.hidr. úszóhelyzettel + 1 x egyesmük.hidr.

Rotorok gumizása 8x 16/6,9-8 (6 ply) 12x 16/6,9-8 

(6 ply)

Szállítókerekek 2x 10/75-15,3 (8 ply) 2x 26/12,0-12

(8 ply)

Kardántengely 

fordulatszám

400 - 450 (max. 540)

Munkavégzési 

sebesség

max. 15 km/óra

Szállítási sebesség max. 40 km/óra

Alsó felfüggesztés S O O X O O X X

Felső felfüggesztés X O O X O O X X

Széles gumizás 

15/55-17 10 ply

X X X O O O O X

Túlterhelés biztosítás S S S S S S S S

Világítás S S S S S S S S

t 

Ily 

ny 

zéshez 

gyes 

el. 

tő 

 Kasza 2,00 m Kasza 2,40 m  Kasza 2,80 m Kasza 3,20 m

Lotus 770 P

Lotus 900

Lotus 1020

Lotus 1325

ül 

tási 

7 m.

S= alapfelszereltség  /  O = tartozék  /  X = ehhez a géphez nem áll rendelkezésre

Műszaki jellemzők

 LELY LOTUS
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Úgynevezett Kombi-gépek, rendterítő-rendképző kombináció, melyet alkalmasint 

kritikusan szemlélnek. A Lotus 300 és 600 Combi modellek mindazonáltal tagadhatatlanul 

bizonyítják, hogy két különböző munkamódot egyetlen munkagéppel is nagyon jól lehet 

kivitelezni. A széna és száraz szilázs előállítására már évek óta nagy sikerrel alkalmazzák a 

Lotus Combi gépeket. A Lotus 300 Combi és Lotus 600 Combi kétségkívül tesznek bizonyos 

engedményeket, mindazonáltal kiváló teljesítményre képesek.

Lotus Combi

28
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Lotus Combi rendterítő speciális horogformájú ujjakkal való 

felszereltségének köszönhetően kibővültek e munkagép 

lehetőségei. A fekete, szériafelszereltséghez tartozó Combi-ujjak 

forgatási szöge kicsit kisebb. Ezek az ujjak ezért kissé hamarabb 

engedik el a terményt, tehát gond nélkül képezhető a rend. A 

Combi rendterítő ezen kívül speciális rendképző kosarakkal is 

felszerelt, melyek rendképként szolgálnak. A Lotus 300 modell 

két ilyen kosárral szerelt, a Lotus 600 Combinak négy kosara van 

és két rendet rak le. A szellős és egyenletes rendek ideálisak a 

nagynyomású bálázóhoz.

Rendek terítése

A Lotus Combi 300 és 600 modellek kettő, illetve három rendet 

készítenek. A speciális horogformájú ujjak szellősen és egyenletesen 

terítik a rendet a teljes szélességen, úgy hogy a nap és a szél 

gyorsan meg tudja szárítani a terményt. A rövidebb munkavégzési 

idő csökkenti a szárveszteséget. Lotus Combi munkagépek páratlan 

teljesítőképességet biztosítanak.

Rendlazítás

A forgatási szög fokozatmentes állításával minden körülmény 

között gondosan megforgatható a termény. Még a nedves 

terménynyalábokat is óvatosan széthúzza. Az ujjak óvatos ám mégis 

intenzív működési módja által az alsó terményt felül rakja le. Ezáltal 

jelentősen lerövidül a száradási idő.

Rendképzés

A Lely Lotus Combi modellek rendképzői egyenletes és szellős 

rendeket biztosítanak, A rend szélessége a termény volumentl 

és az azt követő feldolgozástól függően gyorsan és egyszerűen 

beállítható. A rendképzö kosár rugóacél fogai a nylon csúcsokkal 

simára egyengetik a terményt a rendben, úgy hogy távol tartja 

nedvességet a terménytől.

 LELY LOTUS
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Rendek terítése

A Lotus Combi gond nélkül teríti a rendeket. Az 

ellentétesen forgó kampóformájú ujjak jelentősen 

átfedik egymást és széthúzzák az esetleges nedves 

csomókat, és jó terítést biztosítanak, hogy a nap és 

szél kifejthessék optimális hatásukat.

Rendek átforgatása

A rendek átforgatása sem okoz gondot a Lely Lotus 

Combi számára. A terményt óvatosan szétválasztja, 

majd egyenletes rendekbe forgatja át száraz terepre.

Rendek méret szerint

Rendek készítéséhez fel kell szerelni a munkagépre 

a rendképző kosarakat. Ezek a kosarak 

különböző helyzetekbe állíthatók, úgyhogy 

a kívánt rendszélességet hozzá lehet igazítani 

a terményvolumenhez. Ezáltal készíthetők széles 

rendek, hogy maximális kapacitással dolgozhasson 

a körbálázó vagy a gyűjtőkocsi.

Táblaszéli rendforgatás

Táblaszéli rend forgatásnál a külső ujjakat belső 

helyzetbe kell állítani, hogy a termény ne az árok 

oldalán landoljon. Ha szükséges, a külső oldalon 

alkalmazhatunk egy rendképző kosarat is.

Fordulékony

A Lotus 300 modell vázát egy utánfutó szerkezettel 

rendelkező hárompont bakra csatlakoztatták, ezáltal 

gyorsan tud fordulni a tábla végén. A Lotus Combi 

600 modellt emellett még Stabilo-utánfutó bakkal 

is ellátták. Ez a bak még nagyobb sebességeknél 

is stabilitást biztosít. A Stabilo-utánfutó bak a 

munkagép felemelésekor automatikusan reteszel.

Hatékony és biztonságos szállítás

Mindkét Lotus Combi modell egyszerűen 

átállítható szállítási helyzetbe. A Lotus 300 

modell középpontosan a traktor mögött kerül 

felfüggesztésre, és egy csapszeggel reteszelhető. 

A Lotus 600 modell hidraulikusan összecsukható. 

Felül a gépen a rendképző kosarak összecsukása 

által jelentősen csökken a gép hossza.
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LOTUS 300 Combi 600 Stabilo Combi

Munkaszélesség (m) 3,00 6,00

Rotorok és ujjtartók száma 2 x 8 4 x 8

Súly (kg) 330 930

Teljesítményigény (kW/LE) 26 / 35 44 / 60

Szállítási szélesség (m) 2,55 / 2,75 3,00

Szállítási hossz (m) 2,10 2,00 / 2,60

Szállítási magasság (m) 2,30 2,80

Forgatási szög 10º - 17º

Szög beállítása 4 pozíció a kerék alatti kerekeken

Magasság beállítása felső függesztőkar

Függesztés (Kat.) II

Hidraulikus csatlakozások 1 x kettősm.hidr. úszóhelyzettel

Kerekek gumizása 2x 16/6,9-8 (6 ply) 4x 16/6,9-8 (6 ply)

Kardántengely fordulatszám 400 - 450 (max.540)f/perc

Munkavégzési sebesség max. 15 km/óra

Stabilo csatl. torony X S

Túlterhelés biztosítás O S

Combi készlet S S

Világítás X O

Stabilo toronyhosszabbító készlet X O

Műszaki jellemzők

S= alapfelszereltség  /  O = tartozék  /  X = ehhez a géphez nem áll rendelkezésre

 LELY LOTUS
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Live Life Lely
www.lely.com
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Lely, Astronaut, Atlantis, Hibiscus, Lotus, Splendimo, Astri, Astrodata, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, E-link, 

Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hubble, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Shuttle, T4C, Viseo és Voyager a Lely csoport 

bejegyzett védjegyei. Az exkluzív jogok tulajdonosai a Lely csoport cégei. Minden jog fenntartva. Ezen publikáció információi 

csak tájékoztatásul szolgálnak és nem eladásra vonatkozó ajánlatok. Bizonyos termékek egyes országokban nem beszerezhetőek 

vagy eltérhetnek az ábrázolt termékektől. Tilos ezen publikáció valamely részét is reprodukálni és/vagy nyomtatással, másolással, 

mikrofi lm készítésével vagy bármilyen más módon a Lely Industries S.a.r.l. előzetes írásos beleegyezése nélkül megjelentetni. 

Ezen publikációban található információk gondosan lettek összeállítva. A Lely gyár mégsem tehető felelőssé a dokumentációban 

található hibák vagy mulasztások általi esetleges károkért.

Live Life Lely

Innovatív nyerstakarmány termelés

A rossz minőségű nyerstakarmány vagy takarmány hiány nagy hatással lehet egy 

szarvasmarha tenyésztő pénzügyi eredményeire, Ebben az esetben végül kiegészítő 

takarmányt kell vásárolnia, hogy jó tej- és hús termelést tudjon produkálni. Mindenek 

előtt az idő, mely szükséges a nyerstakarmány betakarításhoz döntő a minőségre 

nézve. Ez okból irányította a Lely fáradozásait a nyerstakarmány termelés területén az 

elmúlt években mindenek előtt a kapacitásra. Sok állattenyésztő üzem egyre nagyobb 

méretére való tekintettel ez a tendencia nem több, mint logikus. Kaszái, rendképzői 

és rendterítőinek jól fel kell tudnia dolgoznia azt a termény mennyiséget, melyet be 

szeretne takarítani.

Az üzemek eltérő nagyságai és az eltérő szántóföldi körülmények gépek széles 

választékát követelik a nyerstakarmány termeléshez. A Lely átfogó programot kínál 

kaszákból, rendforgatókból és rendképzőkből, hogy a végfelhasználók kívánságait 

optimálisan tudják teljesíteni. A Lely gyár minden gépe okos és mégis egyszerű 

szerkezetű, ezért mindig egyszerűen kezelhetők. Ez az eljárás a Lely-tervezők innovatív 

munkájára jellemző. Az átfogó tesztelési program, melynek minden munkagépet 

alávetnek, megbízhatóságot és hosszú élettartamot biztosít. Lely minden szarvasmarha 

tenyésztőnek a megfelelő megoldást kínálja, hogy jelenleg és a jövőben hatékony 

nyerstakarmány termelést érhessenek el.
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