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Okosabb, 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 fontos szerepet kapnak. 

Ezért mondjuk mi a Lelynél joggal:“mi vagyunk az innovátorok a mezőgazdaságban”. 

smarter,
faster,

stronger!
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Gyorsabb

Talajkövetés – A nagyobb rotorok esetén mindig kritikusabb a talajkövetés. A 1015 

Profi modell Octosense-alváza jó példa a stabilitásra, a rotor mozgásszabadságának 

akadályozása nélkül. Tandem és lengő tengelyek biztosítják a rotorok nyugodt 

járását. 12. oldal.

Hibiscus 485 – A 485 függesztett modell és a 485 vontatott modell a piacon 

kapható legnagyobb egyrotoros rendképzői. A 13 fogkar elegendő kapacitást 

biztosít a 3,80 m széles rotor számára. Nagy teljesítmény kis befektetéssel! 

20. oldal.

Szállítás – A 1525 modell jó példák a kompakt szállítási helyzetre. Rendkívül 

keskenyek és a rotor nagy átmérője ellenére is 4 m alatt marad magasságuk. Ezáltal 

egyszerű gyorsan megmunkálni kis parcellákat. 28. oldal.

Okosabb

Ro-fogak – A rendképző fogak bizonyos követelményeket kell teljesítsenek. 

Rugalmasnak kell lenniük a jó talajkövetéshez, elég keménynek a pontos 

munkamélységhez és ezen kívül és továbbítaniuk kell a füvet. A Hibiscus Ro-fogak 

speciális formája lehetővé teszi mindezen követelmény teljesítését. 8. oldal.

1525 Vario – Jó példa a tervezőink gyakorlatorientált gondolkodására. Egy 

hidraulikus munkahenger kiegészítő szögbe tudja hozni a rendképző vezérelt 

kerekeit, hogy a rendképzőt két rend készítésére lehessen átállítani, vagy csökkenteni 

lehessen a munkaszélességet. 30. oldal.

Head Lock – A fordulókon történő emelés az egyrotoros rendképzőknél, melyeknek 

Head-Lock zárrendszere van, hirtelen lényegesen egyszerűbbé válik. Egy forgató 

egység felemeli a szabad emelést, melyre a rendképzőnek kanyarokban van szüksége, 

tehát a rendképző azonnal megemelkedik. 20. oldal.

Erősebb

Hibiscus 1015 Profi – A legnagyobb kétrotoros rendképzőknél a hatalmas 

teljesítmény mellett a hosszú élettartam is biztosított. És ez a 15-karos rotornál 

kezdődik. 32. oldal.

Fogak rögzítése – Ez az egyedülálló fogrögzítés, - a fogakkal melyek túlfeszültek,

a problémát rövid úton megoldja - minden túlfeszítés a fém kifáradásához, és 

ezáltal a fogak nem megfelelő működéséhez vezet. 14. oldal.

Krómacél – Minden felhasznált fogkar tengely krómacélból készült. Ennek a 

minőségileg kiváló szerszámacélnak nagy a rugalmassága és hozzájárul a rotor 

rendkívül hosszú élettartamához. 10. oldal.

 lely hibiscus
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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 eljárás, különös figyelmet

és 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 kifizetődik. 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 hibiscus
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Hatékony rendkészítés következménye

Az eredményes rend természetesen mindenek előtt tiszta rendet jelent. Az egész 

terményt fel kell venni rendbe, kizárva a szennyeződéseket és gyepkárosodást. Ezen kívül 

a rendnek – végeredményként a kialakításánál fogva – nagy befolyása van az azt követő 

feldolgozásra.
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Hajlékony fogak: kisebb szennyeződési fok

A munkamélység beállítása gyakran a gyeptől és a 

felület egyenletes vagy egyenetlen állapotától függ. 

A gyakorlatban az érvényes, hogy a lazább gyeppel 

fedett egyenetlen parcellákon kevésbé lehet kis 

munkamélységgel dolgozni, mint fix aljzatú lapos 

terepen.

Ujjak formája

A rövid, erős fogak, melyek gyakorlatilag közvetlenül 

a kar alatt vannak, egyenletes parcellákon ugyan jó 

teljesítményt hoznak, mégis nagyon rosszul tudnak 

alkalmazkodni az egyenetlenségekhez. Az eredmény: 

a gyep és a föld károsodása a szilázsban. A Hibiscus 

rendképző Ro-fogai ezzel szemben hosszúak, 

rendkívül flexibilisek és a kar mögött helyezkednek 

el, melynek köszönhetően a fogak optimálisan 

tudnak alkalmazkodni a talaj adottságaihoz. Ezek 

a tulajdonságok még a legnehezebb körülmények 

között is optimális eredményeket biztosítanak a nyers 

takarmány szennyeződése nélkül.

Jó a rendben: jó a silóban

Mint a bálázás, gyűjtés vagy szecskázás előtti 

munkafázisként a rendrakás is döntő jelentőségű 

a bálázó, a gyűjtőkocsi vagy szecskázó 

munkaeredményére nézve. Annak biztosítására, 

hogy a gép a kaszálandó terményt rendesen, tehát 

veszteség nélkül tudja felvenni, a rend szélessége meg 

kell hogy feleljen a bálázó, gyűjtőkocsi vagy szecskázó 

rendfelszedő szélességének. Egy bálázónál vagy egy 

gyűjtőkocsinál ezen kívül még a traktor kerekei közti 

távolság is szerepet játszik.

Szabályos

A szabályos és levegős rendek biztosítják a vágórotor 

vagy szecskázó dob jó megtöltését és ezzel együtt a 

jó vágási teljesítményt vagy szecskázási minőséget. 

A felgyülemlett termény vagy a rend egyenetlenségei 

gyakran az eltömődések vagy teljesítménybeli 

veszteségek okozói. A traktor vezetője, aki nem hisz 

a rend állapotának fontosságában, soha nem fogja 

gépeknek optimális teljesítményét kihasználni. 

Az egyenes fogak húzzák a terményt a talaj felett. Eredmény:

Szennyeződés és kisebb teljesítmény.

A munkamélység egy csavarorsóval állítható be. Ez döntő fontosságú a tiszta

rendekhez és tiszta takarmányhoz.

 lely hibiscus
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A Ro-fogak “hordják” a terményt rendekbe!

A tiszta nyerstakarmány döntő jelentőségű az egészséges és termékeny állatoknak.  

A tiszta rend lerakása ezért minden Hibiscus-rendképző fejlesztési fázisában előtérben 

van. A Lely tervezők mindig felkészültek arra, hogy a termény mozgását optimalizálják. 

Más szóval: a rendképzőt úgy tervezik, hogy a terményt kevésbé nyomja a földre és a 

termény szennyeződése a minimálisra korlátozódjon. Ezen kívül természetesen mindig 

ügyeltek a lehetőségekre, hogy tovább növeljék a gép teljesítményét, hogy biztosíthassák 

a nagyüzemek és bérmunka-vállalkozók optimális hatékonyságát.
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Talajkövetés

A Hibiscus rendképzők karonként 4 dupla foggal 

vannak ellátva (a 1015 Profi 5 dupla foggal rendelkezik), 

ezáltal biztosítva nagyobb sebességnél is a karok 

közti megfelelő átfedést. A fogakat kiváló minőségű 

rugóacélból gyártották, átmérőjük 9,50 vagy 10 mm a 

1015 Profi modellnél. A fogak még nehezebb kaszálási 

körülményeknél is kissé vissza tudnak hajolni. A Hibiscus 

rendképző enyhén hajlított fogai rendkívül erősek 

és hajlékonyak. A Hibiscus fogak formája speciális, 

melyeknél a fogak csúcsa a kar mögé esik. Ezáltal 

könnyebben tudnak alkalmazkodni a talajviszonyokhoz 

és akadályoknál, mint pl. kövek vagy hasonlók, 

egyszerűbben kitérnek. A rotor munkamélységének 

optimális beállítása minden körülménynél elérhető.

Tiszta nyerstakarmány

A termény, melyet a Ro-fogak vesznek fel, nem 

nyomódik a talajfelszínre mint az egyenes fogak esetén. 

A fogak növekvő dőlésszögének köszönhető a terményt 

feltűnően könnyű felemelni. E lényeges jellemző által 

kisebb a fogakra gyakorolt visszterhelés. A fogak ezáltal 

kevésbé hajlamosak elveszíteni, vagy beszennyezni a 

terményt.

Tiszta munkavégzés a renddel

A tervezésnél tudatosan amellett döntöttek, hogy a 

fogak csúcsát magát egy 90 fokos szög alatt helyezzék 

el a talajhoz viszonyítva. Ily módon megakadályozható, 

hogy a fogak csúcsára földrögök vagy kövek verődjenek 

fel. A két nagyszerű jellemző kombinálásával a 

Hibiscus rendképző tiszta rendkezelési munkát és tiszta 

takarmányt biztosít.

A Ro-fogak specális kialakítása által emeli fel és továbbítja 

a terményt a rendbe.

 lely hibiscus
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Rotorok

Egy rendképző működési módját a rotor szerkezete alapozza meg. A fogkarok

vezérlése határozza meg a gép működését, miközben a szerkezet a tartósság

szempontjából döntő. A Lely gyár három típusú rotort használ.
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Classic-rotor

A Classic típus egy kompakt rotor 11 fogkarral. A 

főhajtást egy nagy áttéttel szerelték fel, hogy a 

traktor fordulatszáma optimális forgató nyomaték 

tartományban maradjon. A fogkarokat golyóscsapágyak 

vezérlik, melyek olajjal töltött kamrában futnak 

a vezérlőpályán. A fogkar tengelye és a főtengely 

krómacélból gyártott, mely 50%-kal erősebb, mint a 

standard acél a tengelyekhez. Ezáltal védett a hajtómű 

egy esetleges összeütközésnél.

Fixen szerelt fogkarok

Egy Classic-rotor mindig egy fixen szerelt és egy 

darabból gyártott fogkarral van ellátva, melyet két 

csavarral rögzítettek a krómacél tengelyre. Ezt a rotor 

típust olyan gépekhez szállítják, melyeknél a korlátozott 

méretek miatt nincs szükség feszerelhető fogkarra és 

becsukható keretre, mint pl. Hibiscus 725 Classic modell.

Master-Rotor

A Hibiscus program legtöbb gépe 11- vagy 13-karos, 

modulárisan felépített rotorral ellátott. Jellemző erre 

a rotorra a különösen hosszú krómacél kartengely 

beköszörült profillal, melyekre közvetlenül szerelik 

fel a profilozott kart. Ezeket a gyorsan levehető 

fogkarokat rátolták a tengelyre és egy szeggel, 

és klipsszel rögzítették. Minden fogkar tengely, 

beleértve a házat és a csapágyazást három csavarral 

kivehető. Vészhelyzetekben mindig csekély marad az 

időveszteség. A fogkart golyóscsapágy vezérli, melyek 

egy tartós zsírral kent vezérlőpályán futnak.

Állítható vezérlőpálya 

Az állítható vezérlőpályának köszönhetően beállítható 

a pillanat, melyben a fogkar elengedi a terményt. Ez 

lehetővé teszi, hogy mind a szénában, mind a nedves 

szilázsban tiszta rendképzési munkát végezzünk és az 

ideális rendformát érjük el. A munkamélység beállítását 

a trapézmenetes krómacél főtengely segítségével 

végezhetjük el, mely sok év múlva is könnyen jár. E 

főtengely átmérője nagyobb, mint a Classic hajtóműé.

A zárt Master rotor szerkezete moduláris és az (állítható) vezérlőpálya speciális 

zsírral kent. A krómacél fogkar tengely szélesen csapágyazott és a fogkarok 

levehetők. A komplett fogkar gond nélkül eltávolítható.

A Classic rotor zárt és olajjal töltött. A fogkarok (a képen nincs felszerelve) a 

megbízható krómacél tengelyre rögzítettek. A Classic rotor nem rendelkezik állítható 

vezérlőpályával.

 lely hibiscus
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Talajkövetés

A rendképzők mindig nagyobbodó rotorjai egyre nagyobb követelményeket támasztanak a 

talajkövetéssel szemben. A fogakat nagy felületen kell terelni és egy nagyobb rotornak jobban 

is kell alkalmazkodnia. Végül is nagy eltérések lehetnek a talajfelületet illetően. A jó eredmény 

két fontos tényezője: a megfelelő munkamélység és a rotor stabilitása.
A Tandem kiegyenlíti az eltérő 

talajviszonyokat (2D). A fix alváznál 

(3D) ez azonnal továbbítódik a rotorra, 

melynek következtében a rotor 

nyugtalanul jár.
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A rotorok alatti vázakat úgy tervezték, hogy a kerekek a fogakhoz 

a lehető legközelebb legyenek és a talajfelszínt a lehető legjobban, 

kövessék. A hajlékony, hosszú fogakkal kombinálva elkerülhető a termény 

szennyeződése. A rotor stabilitása meghatározza a kapacitást. A rotornak sok 

foga lehet, de egy „nyugtalan” rotorral azonban nem érhető el a tervezett 

kapacitás. Ezért a Hibiscus rendképzőt mindig tandem- vagy lengőtengellyel 

szerelik. A nagy egyenetlenségeknek, mint lyukak vagy köveknek ezért 

kisebb hatásuk van a rotor mozgására. Esetleges egyenetlenségeket ugyanis 

csak 50%-ig továbbítanak a rotorhoz.

A Hibiscus 1525 modellek minden rotorja alatt forgatható kerekek vannak 

felszerelve az oldalsó lerakáshoz. Ezáltal elkerülhető, hogy a járókerekek 

kanyarokban vagy lerakásnál a dupla vagy keskeny rendeket megállítsa, 

merthogy mindkét rotor nem teljesen a gép közepére van felszerelve. A 1015 

Profi modell octosense-futóművének elülső vezetőkerekei is azonos okból 

képesek forogni. A középre való rendképzésnél ez nem szükséges: ezeken 

a modelleknél a tandemtengely ugyanis pontosan egy vonalban van a gép 

forgáspontjával.

Egy olyan szerkezet, melynek rotorja háromdimenziós talajkövetést 

tud menetirányban és menetiránnyal keresztben, ez a legtöbb esetben 

szükséges, és a nagyobb rotoroknál egyre gyakrabban használatos. A 

dupla rendképzésnél a rotorok közti távolság vagy az aljzat különbségei 

olyan nagyok, hogy a kétdimenziós talajkövetés, csak menetirányban 

nem kielégítő. Egy 2D-s rendszer nagy előnye, hogy a rotorok feltűnően 

nyugodtak. Mindenekelőtt, ha a rotorokat 3D rendszerű fix alvázzal látjuk 

el, már a kis egyenetlenségek is a rotort felugrassák. Mindkét rendszernél 

érvényesül, hogy a lengő- vagy a tandemtengely a stabil rotorokhoz és a 

kapacitás továbbításához szigorúan szükségesek.

A rotorok alatti vázakat úgy tervezték, hogy 

a kerekek a fogakhoz a lehető legközelebb 

legyenek és a talajfelszínt a lehető 

legjobban, kövessék. A hajlékony, hosszú 

fogakkal kombinálva elkerülhető a termény 

szennyeződése.

A Hibiscus 1525 kereszt alakú forgáspontja a 

rotor fölött szolgálja a 3D mozgást.

A Tandem kiegyenlíti az eltérő 

talajviszonyokat (2D). A fix alváznál 

(3D) ez azonnal továbbítódik a rotorra, 

melynek következtében a rotor 

nyugtalanul jár.

 lely hibiscus
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Rendkívül megbízható és 

stabil szerkezet.

A fogak törésbiztosítása 

opcióként kapható.

A jól megfontolt fog rögzítés gondoskodik róla, hogy a fogak mindig jól 

legyenek rögzítve a megfelelő pozícióban.

Hibiscus: technika és hosszú élettartam

A Hibiscus középlerakós rendképzők a legerősebb és legnehezebb gépek, melyek jelenleg 

a piacon kaphatók. Ezzel az új géppel a Lely új mércét állított a rendképzőknek, melyek a 

kiváló munkát páratlanul hosszú élettartammal kombinálják. Sok dupla rotoros rendképzőnél 

a rotorkar összekötése a fő vázzal a gép esendő része. A Hibiscus rendképzőnél használt 

legeslegújabb technológia alkalmazásával egy okos A-vázszerkezettel, a Lely megszüntette ezt 

a potenciális esendőséget.

Dupla fogak stabil rögzítése

A Hibiscus rendképző enyhén hajlított fogai 

feltűnően erősek és rugalmasak. A páratlan 

tervezésnek és a speciális anyagnak köszönhetően 

minimális a törés veszélye. A speciális szerkezet 

miatt a Hibiscus fogainak kevesebb gondja van az 

esetleges akadályokkal, mint más gyártók egyenes

fogainak. A legújabb rögzítés fixen, a helyén tartja a 

dupla fogakat. Ez a rögzítés megszünteti azt a 

problémát,  hogy a fogak úgy akadjanak be, hogy a 

terhelés gyorsan anyagfáradáshoz, és az által rosszul 

működő fogakhoz vezet. Minden Hibiscus modellhez 

kapható kiegészítő biztonsági megelőzés, hogy ne 

károsodjanak a rendképző után következő 

betakarítógépek.

Páratlan törésbiztosítás minden fogkaron

A Lely a rendképzők gyártása terén szerzett 

többéves tapasztalat alapján kifejlesztette a Hibiscus 

fogkarjának páratlan védelmét. Ha a fogak 

akadályba ütköznek, a kár a fogkaron 

lekorlátozódik. A hajtómű teljes mértékben védett a 

váratlan erőhatásoktól. Teljesen kizártak a hosszú 

javítási idők és a magas alkatrész költségek.
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A mérnöki részleg munkatársainak műszaki kreativitása 

képezi minden új fejlesztés alapját. Magasan képzett és 

lekötelezett fejlesztők csapata állandóan új termékek 

fejlesztésével és a meglévő gépek további finomításával 

foglalkozik. Konstruktőreink mindeközben 

természetesen a legélenjáróbb eszközöket és szoftver 

alkalmazásokat 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 takarítható meg. És ez 

az Ön pénztárcájára is kihat!

A nemzeti és nemzetközi teszteljárások során rendkívüli 

gondossággal tesztelik a prototípusokat. Alkalmaznak 

hosszú távú teszteket nehéz feltételek között, 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 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 összeszerelik, 

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 ismeretébe. A Lely szervízrészlege 

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 az innováció
és kitartó fejlesztések eredményeként

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

melyek teljes mértékben a modern tejelő marha tenyésztők és bérvállalkozók igényeire 

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

 lely hibiscus
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Hibiscus

425-455-485-485 P

725 Classic 
725-805-855

1525-1525 Vario

1015 Profi

18

07-7423 Hibiscus (HU).indd   18 21-01-2008   13:04:38



425-455-485-485 P

Az új egyrotoros rendképző széria három 

függesztett modellből és egy vontatott 

modellből áll. A Hibiscus 485 egy 3,80 m 

rotorátmérővel a piacon kapható legnagyobb 

egyrotoros rendképző! A rendképző megbízható 

felépítésű és az innovatív gondolkodás 

példájaként Head-Lock rendszerrel felszerelt.

725 Classic-725-805-855

Ez az első kétrotoros, középlerakó rendképző 

sorozat négy modellt foglal magában és a 

robusztus szerkezet és a magas kapacitás 

jellemzik. A Hibiscus 725 normál és Classic 

kivitelben kapható. 

1525-1525 Vario

Két kétrotoros rendképző modell oldallerakással 

és azonos munkaszélességgel. A 1525 Vario 

modell variálható munkaszélességű és egy 

munkafolyamatban két rendet tud lerakni.

1015 Profi 

A Hibiscus rendképzők csúcsmodelljekét rendkívül 

nagy rotorral rendelkezik, melyek középre rakják a 

rendet. Ez a rendképző különösen bérvállalkozók 

vagy nagy marhatenyésztő üzemek számára 

alkalmas, melyek a terményt legrövidebb idő alatt 

tökéletes. 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

HIBISCUS 425 455 485 485 P

Munkaszélesség (m) 3,20 - 4,25 3,50 - 4,55 3,80 - 4,75 3,80 - 4,75

Fogkarok száma 11 11 13 13

Rend szélessége (m) 1,10 - 1,40 1,10 - 1,40 1,10 - 1,40 1,10 - 1,40

Súly (kg) 705 765 850 875 

Teljesítményigény (kW/LE) 48 51 59 37

HIBISCUS 725

Classic

725

Master

805

Master

855

Master

Munkaszélesség (m) 6,95 - 7,35 6,95 - 7,35 7,55 - 7,95 8,15 - 8,55

Fogkarok száma 11 / 2 11 / 2 11 / 2 13 / 2

Rend szélessége (m) 1,25 - 1,65 1,25 - 1,65 1,25 - 1,65 1,25 - 1,65

Súly (kg) 2.240 2.400 2.420 2.700

Teljesítményigény (kW/LE) 44 44 48 51

HIBISCUS 1015 Profi 

Munkaszélesség (m) 9,20 - 10,20

Fogkarok száma 15 / 2

Rend szélessége (m) 1,50 - 2,50

Súly (kg) 4.620

Teljesítményigény (kW/LE) 74

HIBISCUS 1525 1525 Vario 

Munkaszélesség 1 rend (m) 6,70 - 7,60 5,00 - 7,60

Rend szélessége 1 rend (m) 1,20 - 1,80 1,20 - 1,80

Munkaszélesség 2 rend (m) - 8,30

Rend szélessége 2 rend (m) - 1,20 - 1,80

Fogkarok száma 13 / 2 13 / 2

Súly (kg) 2.855 3.005

Teljesítményigény (kW/LE) 55 55

 lely hibiscus
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Hibiscus 425-455-485-485 P
A nagyobb kétrotoros rendképzők növekedő száma ellenére még mindig vezető helyet tölt 

be a Hibiscus programban az egyrotoros rendképző. Az egyrotoros rendképzők sorozata 

idén két új modellel bővült: Hibiscus 425 és Hibiscus 455. A kis szarvasmarhatartóktól a 

közepesig a szimpla rendképző egy hatékony és elérhető befektetés az ideális rendek 

képzéséhez. A nagy használati kényelemnek és a flexibilis felhasználási lehetőségeknek 

köszönhetően, nem kötve a fix rend szélességhez, a szimpla rendképző az ideális megoldás 

a marhatenyésztők számára.
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Az új generáció

Az egyrotoros rendképzők Hibiscus programjának négy modellje három különböző 

munkaszélességgel kapható. A Hibiscus 425 és 455 modellek mindegyike 11 

fogkarral rendelkezik, és 4,25 illetve 4,55 m a munkaszélességük. A Hibiscus 

485 – 4,85 m munkaszélességgel – két kivitelben kapható. Alapfelszereltségként 

ezt a Hibiscus modellt függesztett gépként szállítják. A 485 P változat ezzel 

szemben vontatott rendképző és egy saját hidraulikus emelőrendszerrel felszerelt. 

Ezen Hibiscus rendképzők a modulárisan felépített Master rotorral, komplett 

karbantartásmentes vezérlőpályával felszereltek.

Megbízható és egyszerű

A Hibiscus program egyrotoros rendképzőit a feltűnően robusztus szerkezet 

különbözteti meg. Az egyszerű szerkezet elérhető árrá és hosszú élettartammá 

alakul át. A nehéz rotorok felemeléséhez a fő vázat egy darabból készítették és 

ezért ez roppant erős. A védőkeret gond nélkül billenthető össze és szét, mivel a 

keret valóságosan kézi átfordítással reteszelhető ki.

Szállítás

A védőkeret gond nélkül szét- és összecsukható, mivel a kengyel szó szerint egy 

kézmozdulattal kireteszelhető. A keret, melyre a nehéz rendterelő vásznat rögzítik, 

segédrugóval ellátott, hogy ne legyen oly nehéz a felemelés a keret összecsukásánál. 

Szállításhoz egyszerűen levehetők a fogkarok, melyek a kereten tárolhatók.

Head-Lock

Az egyrotoros rendképző egyszerű építési módja eltakarja az átgondolt 

konstrukciót, mellyel a rendképzőt ellátták. Az új hárompont bakba integrálták a 

speciálisan az egyrotoros rendképzőhöz megalkotott Head-Lock zárrendszert, mely 

a rendképző zavartalan, vízszintes felemelését biztosítja. A felső függesztőkart 

ugyanis a csuklókarra függesztették fel, mely a rendképzőt emelésnél elsőként 

reteszeli. A Head-Lock rendszernek köszönhető, hogy a rendképző nem süllyed 

le hátrafelé, tehát nagyobb szabad talajmagasság keletkezik. A tér, mely a 

rendképzőnek a rendek kezelése közben rendelkezésre áll, így a szűk kanyarokban 

való haladáskor is optimálisan ki van használva. A 25 fokos maximális elfordulási 

szög, melyre a hárompont bak és a keret képesek, kis fordulási kört eredményeznek.

Master-rotorok

Mindezen rotor szíve a Master-rotor. A 480 mm széles, csapágyazott fogkar 

tengelyeket egy darabban krómacélból gyártották, mint minden más Hibiscus 

rendképzőnél is. Nincsenek szükségtelen hegesztett kötések vagy alkatrészek, ez 

pedig hozzájárul a karok stabilitásához ezáltal is növelve a rendképző élettartamát. 

A fogkar tengelyeket egy belső profillal látták el, melyre a fogkarok profilja a négy 

dupla Ro-foggal kiválóan csatlakozik.

A jól átgondolt Head-Lock rendszer 

rögzíti a rendképzőt, mely által nagy 

szabad talajmagasság képződik.

 lely hibiscus
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Tandemtengelyek

Az egyrotoros rendképzőket tandemtengellyel 

szerelték fel, mely által jobban tudja tartani a nehéz 

rotorokat. A tandemtengely egyik nagy előnye a 

gép nyugodt járása, melynek köszönhetően a rotor 

kapacitása teljes mértékben ki van használva.

Mélységállítás

A munkamélység egy könnyen elérhető orsóval 

fokozatmentesen állítható. Ezen kívül kiegészítő 

magasságállításra is lehetőség van csavar-furatos 

állítás segítségével az alvázon. Ezt a magas tarlón 

lévő szalma rendkészítéséhez vagy mély nyomokkal 

rendelkező parcellákra tervezték. A rend szélessége 

a rendterítő vászon reteszelésével állítható 

egyszerűen a megfelelő helyzetbe.

A világbajnok!

A rotor 3,85 m nagy átmérőjének köszönhetően 

a Hibiscus 485 joggal a világ legnagyobb 

egyrotoros rendképzőjének nevezhető. A 

13 fogkarral rendelkező nehéz Master rotor 

megfelelő alátámasztásaként a 485 modellt nehéz 

tandemtengellyel, különösen nagy, 18,5”-ös 

kerekekkel szerelték fel. Ezek a 18,5”-os kerekek 

biztosítják a rendképző nyugodt járását, úgy, hogy 

a gépnek a kapacitása és a hosszú élettartama is 

biztosított marad.

485 P

A 485 Hibiscus modell vontatott változata jelentős 

emelési teljesítményt és relatív nagy traktort igényel. 

Mivel ez nem összehangolt a hajtóteljesítménnyel, 

melyre a rendképzőnek szüksége van, kifejlesztették 

a legnagyobb egyrotoros rendképző vontatott 

változatát. Ez a rendképző speciális 6-kerekes 

alvázzal felszerelt, mely szállításkor részben 

megemelkedik. Egy rövid vonórúd köti össze a 

rendképzőt a traktorral, miközben szélesszögű 

kardántengely biztosítja a meghajtást.

Emelés

Két összekapcsolt alvázon lévő munkahenger és 

egy a vonórúdon vízszintesen fel tudják emelni a 

gépet. A sorrendet úgy választották meg, hogy a 

rendképző mindig először elöl, majd csak ezután 

a hátsó oldalon emelkedjen fel a talajról. Ha ismét 

leengedjük a rendképzőt, természetesen fordított 

sorrendben végezzük azt.

A munkamélység beállítása

A munkamélység a kerékkészleten lévő ütköző 

segítségével állítható be. Számos lehetőség áll 

rendelkezésre a rendképző pontos beállítására. 

A vonórúdon lévő munkahengert is ellátták egy 

beállítható ütközővel, hogy a rendképző egyenesen 

vagy akár kissé előre dőlve is beállítható legyen.

Az egyenetlen parcellákhoz minden 

vontatott rendképző kiegészítő 

támkerékkel szerelhető fel a rotor előtt. 

A 485 P modell opciójaként dupla 

vezetőkerék is beszerezhető.
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HIBISCUS 425 455 485 485 P

Munkaszélesség (m) 3,20 - 4,25 3,50 - 4,55 3,80 - 4,75

Fogkarok száma 11 13

Rend szélessége* (m) 1,10 - 1,40

Súly (kg) 705 765 850 875 

Teljesítményigény (kW/LE) 48 / 65 51 / 70 59 / 80 37 / 50

Szállítási szélesség (m) 1,95 / 3,55 2,20 / 3,90 2,45 / 4,10 2,35 / 4,10

Szállítási hossz (m) 3,20 / 3,95 3,35 / 4,25 3,60 / 4,55 4,60 / 5,55

Szállítási magasság (m) 2,00 2,30 2,10 2,65

Rotorok száma 1

Fogak száma / a fogkarokon 4 dupla fog

Rotor átmérő (m) 3,20 3,50 3,80

Vezérlőpálya állítható

Rotor futómű tandem

Munkavégzési magasság 

beállítása

tandem pozíció

Munkavégzési magasság 

beállítása

fokozatmentes csavarorsóval 11 pozíció

Gumizás 4x 16/6,9-8 (6 ply) 4x 18,5/8,5-8 (6 ply) 6x 16/6,9-8 (6 ply)

Függesztés kategória (kat.) II vonóhorog

Hidraulika csatlakozó 1x kettősm.

Kardánhajtás (f/p) 540

Munkasebesség (km/ó) max. 12,5

Szállítási sebesség (km/ó) max. 30

Túlterhelés biztosítás S S S S

Fogelvesztés biztosítás O O O O

Vilgítás X O O S

Szélesszögű csuklós tengely O O O O

Támkerék (ek) X X X S

Hibiscus 485 P szállítási helyzetben

Ha fel van billentve a keret és levesszük a fogkarokat, feltűnően 

kompakt a gép és ezért könnyen is szállítható. A speciális torziós 

tengelyek, melyek az alvázba integráltak, csillapítja a gépben 

az ütéseket. Ezáltal kiaknázhatók a jó menettulajdonságok és 

a hosszú élettartam. A 485 P alapfelszereltségéhez tartozik a 

világításkészlet (455 és 485 modellekhez opció).

S = alapfelszereltség  /  O = tartozék  /  X = ehhez a géphez nem áll rendelkezésre  /  * betakarítási körülményektől függ

Műszaki specifikáció

 lely hibiscus
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Hibiscus 725-805-855
A legjelentősebb rendképző jelenleg kétségkívül a középlerakó rendképző. Nemcsak 

a tökéletes rendek, de a kezelői kényelem is biztosítja, hogy sok marhatenyésztő és 

bérvállalkozó e mellett a rendképző mellett dönt. A rendképző sorozat, amely a Lelynél 

ezt a szegmenst betölti, már évek óta bevált és állandóan továbbfejlesztették. Ezek a 

Hibiscus modellek, a 6,95 és 8,55 m munkaszélességgel, mind a robusztus szerkezetről, 

nyugodt működésről, a rotorok nyugodt viselkedéséről, valamint páratlan rendkészítési 

kapacitásáról ismertek.
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Három munkaszélesség, négy modell

A középlerakású kétrotoros rendképző ezen sorozata négy különböző modellből 

áll, három munkaszélességgel. Igy a Hibiscus 725 és 725 Classic modelleket 

6,95, illetve 7,35 m munkaszélességgel tartalmazza a program. E modell Classic 

sorozata egyszerűbben kivitelezett és Classic rotorral felszerelt. A 805 és 855 

modellek 7,55 - 8,15 m , illetve 8,10 - 8,55 m munkaszélességgel rendelkeznek. 

A 725, 805 és 855 modellek robusztus, moduláris Master rotorral szereltek. A 

rendképző tartókerete és az A-váz felfüggesztés mind a négy modellnél azonos.

A-váz-technológia

A Lely ezzel a Hibiscus rendképző sorozattal egyidejűleg mutatta be az 

úgynevezett A-váz technológiát. Egy háromszög formájú szerkezet köti össze 

a rotort két ponton a kerettel, mely által a szerkezet rendkívül stabillá válik. 

A hosszabb élettartam mellett az A-váz azt az előnyt is kínálja, hogy a rotor 

munkavégzés közben sokkal nyugodtabb marad. A nyugodtabb rotor másfelől 

azt jelenti, hogy jelentősen növelhető a menetsebesség, és azzal együtt a 

kapacitás is.

Beállítható munka- és rend szélességek

A Hibiscus középlerakó rendképző munkaszélessége két helyzetbe 

állítható. A keskeny munkaszélesség keskeny rendeket biztosít és optimális 

felvételi lehetőségeket a bálázó vagy gyűjtőkocsi számára. A nagyobb 

munkaszélességeknél szélesebb rendeket lehet lerakni. A munkaszélességtől és a 

vezérlőpálya beállításától függően a rendek szélességét kb. 1,20 és 1,60 m közé 

állítatjuk: ideális kiindulási pont a kerek vagy szögletes bálázókhoz, gyűjtőkocsik 

vagy önjáró szecskázó számára.

Munkamélység beállítása

A munkamélységet egyszerűen csavarorsóval állíthatjuk. Az alapfelszereltségű 

tandem készlet a rotorok alatt kiegészítő beállítási lehetőségekkel felszerelt: 

ideális berendezés a mély traktornyomos szántóföldön vagy gabonatarlón.

Forduló állítás

A hidraulikahengeren beépített ütköző segítségével egy előre beállított 

szögig fel lehet emelni a rotort. A rotorok így forduló állásban vannak, mely 

által nagyobb lesz a szabad talajmagasság. A kardántengelyt nem szükséges 

kikapcsolni.

A rend szélességének átállítása.
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Páratlan fordulékonyság

A robusztusra kialakított, vezérelt kormányzás a 

tengelycsonk csappal biztosítja, hogy a rendképző 

különösen kis ívvel forduljon. A kerékkonzolokat 

tartósra tervezték, és lehetővé teszi a vezető 

számára, hogy keskeny, kanyarokban gazdag 

utat, szűk kanyarokat tegyen meg a szántón vagy 

hátramenetben, átmenjen egy árkon.

Tökéletes talajkövetés

A forgatható tandemtengely javítja a talajkövetést 

az egyenetlen parcellákon. A széles ballongumi 

olyan közel van a rendképző fogakhoz, hogy 

a fogak követni tudják a talajkontúrt. Ezáltal 

jól kombinálható a tiszta rendkészítési munka 

egyenetlen felületeken is a nagy menetsebességgel.

Pótkerék tartó

A Hibiscus rendképzőkhöz opcióként pótkerék is 

beszerezhető tartóval. Emiatt azonnal elháríthatók  

a tandemkerék esetén a defektek. Meghatározó 

befektetés, mely kifi zetődik, ha az idő egy szűk 

tényező.

Portáltorony

A nehéz szerkezetű portáltornyot a traktor 

vonókarjára kell csatlakoztatni, úgy, hogy a 

csuklópont közelebb legyen, és jobban tudja 

követni a traktor nyomvonalát. A gépet egyszerűen 

és különösen gyorsan lehet a traktorra kapcsolni. 

A rákapcsolás szűk forgási szöget tesz lehetővé, 

anélkül hogy az kereten lévő ütközőt túl gyorsan 

érintené. A hátsó kerekek is tökéletesen követik a 

traktort, anélkül hogy áthaladnának a renden.

Vezérlőpálya kenési pontja

A Master-rotorok vezérlőpályája kevés karbantartást 

igényel. A vezérlőpályát 1000 hektáronként 

speciális zsírral kell megkenni. E karbantartás 

leegyszerűsítéseként a kétrotoros rendképzőt 

alapfelszereltségként egyedülálló zsírzógombbal 

szerelték fel. Ez a rotoron egyszerűen elérhető 

és lehetővé teszi a traktor vezetőjének, hogy 

a vezérlőpályát egyszerűen megkenje kívülről. 

A kenővezetéknek köszönhetően a zsír a megfelelő 

helyre kerül a vezérlőpályán.

Tandemkerék készlet a rotorok alatt

A nagy ballonkerekek egy V-formájú szögben 

vannak felszerelve a rotor alá, hogy lehetőleg közel 

a fogakhoz fussanak. A két kerék nem azonos 

nyomvonalon fut, egyúttal a rotorok egyenletes 

súlyeloszlása érhető el. Az első kerekeket lehetőleg 

közel szerelték a belső fogakhoz, hogy egyenetlen 

terepen is biztosítva legyen az optimális rendkezelési 

teljesítmény.

A Master-rotorok egyedülálló kenési rendszere.

A stabil hárompont bak és az opcionális 

pótkerék.

Alapfelszereltségként a 725 (Classic) és 805 modellek 

10.0/75-15,3 szállítókerekekkel felszereltek. A 

855-ös modell 15.0/55-17-es gumizással felszerelt, 

mely opcióként a többi modellhez is kapható.
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HIBISCUS 725 Classic 725 Master 805 Master 855 Master

Munkaszélesség (m) 6,95 / 7,35 7,55 / 7,95 8,15 / 8,55

fogkarok száma 11 13

Rend szélessége* (m) 1,25 / 1,65

Súly (kg) 2.240 2.400 2.420 2.700

Teljesítményigény (kW/LE) 44 / 60 48 / 65 51 / 70

Szállítási szélesség (m) 2,85

Szállítási hossz (m) 5,90

Szállítási magasság (m) 4,00 3,40 / 4,00 3,60 / 4,35 3,90 / 4,65

Rotorok száma 2

Pörgettyűk száma 4 dupla fog

Rotor átmérő (m) 3,20 3,50 3,80

Vezérlőpálya fix állítható

Rotor futómű tandem

Munkavégzési magasság 

beállítása

tandem pozíció

Munkavégzési magasság 

beállítása

fokozatmentes csavarorsóval

Rotor gumizás 2x 4x 16/6,9-8 (6 ply) 2x 4x 18,5/8,5-8 

(6 ply)

Szállítókerekek 2x 10/75-15,3 (8 ply) 2x  15/55-17 (8 ply)

Felfüggesztés (cat.) II

Hidraulikus csatlakozások 1x kettősm. hidr. úszóhelyzettel

Kardántengely fordulatszám (f/p) 540

Munkavégzési sebesség (km/ó) max. 40

Portáltorony + kerékkormányzás S S S S

Túlterhelés biztosítás + vilgítás S S S S

Fog elvesztés elleni védelem O O O O

Széles gumizás 15/55-17 10 ply O O O S

Hidraulikus fékrendszer X X X X

Pneumatikus fékrendszer X X X X

Széles a szántón, kompakt az úton

A 725, 805 és 855 Master Hibiscus modelleknek a hatalmas 

munkaszélességek ellenére feltűnően kicsi a szállítási mérete. A fogkarok 

levehetők és hátul a gépen speciális tartókba elhelyezhetők, miközben 

a védőkeret betolható. Ezáltal a 725 Master modell szállítási magassága 

nem több, mint 3,40 m engedhető le. A velekormányzott kerekeknek is 

köszönhetően pedig a rendképző a keskeny utakon való manőverezés 

során vagy szűk átjárókon is feltűnően fordulékonyak.

A stabil hárompont bak és az opcionális 

S = alapfelszereltség  /  O = tartozék  /  X = ehhez a géphez nem áll rendelkezésre  /  * betakarítási körülményektől függ

Műszaki specifikáció

 lely hibiscus
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Hibiscus 1525
Az időjárás nem jósolható meg pontosan és sajnos Lelynél sincs erre befolyásunk. 

Ez a kétes tényező határozza meg a növények növekedését és ezzel a kaszálások 

mennyiségét, melyet a fűszezonban be lehet takarítani. A 1525 Hibiscus rendképzővel 

a Lely a szarvasmarha tenyésztőknek és bérvállalkozóknak kínálja a lehető legnagyobb 

flexibilitást. Az oldallerakású dupla rendképző minden körülmények között az azt követő 

feldolgozáshoz megfelelő rendet rakják le.
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Egyszerű kezelés

Az oldallerakású rendképző maximális kapacitásának kihasználásához a 

kezelőnek meg kell tanulnia az oldallerakás elvével dolgozni. Ezt mindenki 

tudja, aki ezekkel, a gépekkel dolgozik. A Hibiscus 1525 modellel feltűnően 

egyszerű ez a tanulási folyamat, mivel minden funkció egyszerűen kezelhető 

a kabinból. Ha a parcellán egy éles szögben kell rendet készíteni, mindkét 

rotor egyszerűen felemelhető forduló helyzetbe és egyszerűen hátrafelé 

megy a traktorral a vezető. Az oldallerakásnak egy másik koncepciójával 

rendelkező gépeknél ez az eljárás különleges kormányzási képességet 

igényel.

Sorrend a fordulókon

A Hibiscus rotorok forduló állásba való hidraulikus felbillentése úgy vezérelt, 

hogy először az elülső majd a hátsó rotort emeli fel. Ezáltal a traktor vezetője 

elindulhat a fordulóra, anélkül hogy várnia vagy fékeznie kellene.

3D-talajkövetés

A Hibiscus 1525 rotorjai 3D rendszerrel kerültek felfüggesztésre és a rotorok 

talajkövetése a négykerekes kerék készlet segítségével optimalizálható. 

A négy széles gumikerék forgócsapos rendszerű a gyepen esetlegesen 

fellépő súrlódás ill. károkozás elkerülése érdekében. Az első két kerék forgó 

tengelyre van felszerelve, és lehetőleg közel kerültek az első fogcsúcsokhoz. 

Ezáltal nyugodtan járnak a rotorok, és a fogak letapogatják a gyep felületét: 

szennyező dés minimális mértékre korlátozódik. Az alapfelszereltséghez 

tartozó Ro-fogak a biztosítják a rendkezelő páratlan kapacitását és tiszta, 

levegős rendeket raknak le.

Fordulás a fordulón; nagy a szabad talajmagasság

Az A-keretben történt felfüggesztés még több előnyt biztosítanak, mint a 

pusztán hosszabb élettartam. Ennél az ügyes Lely koncepciónál a rotorok 

forgáspontja a vonógerendely alatt van, mely által a rotorok a fordulóban 

történő kiemelésnél egyenesen kiemelkednek. Ezáltal nagy szabad 

talajmagasság, keletkezik és még a nagyobb rendekhez sem ér hozzá, ha 

elhalad felettük.

Széles a szántón, szállításkor kompakt

Mindkét rotor szállítási helyzetben nagyon 

szorosan a főkeretre csukódik, mellyel 

a szállítási szélesség csak 2,45 m. Ez 

lényegesen leegyszerűsíti a szűk átjárókon 

való áthaladást vagy a gyakori közúti 

szállítást. A szállítási magasság felszerelt 

fogkarok esetén kisebb, mint 4 m. A 

1525 Vario modellnél levehetők a külső 

fogkarok, melyek a rotoron, egy foglalatban 

helyezhetők el. A magasság ezáltal 3,10 m 

csökken: ennél kisebb már nem lehetséges.

 lely hibiscus
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1525 Master-Rotor

A 1525 típusú Hibiscus rendkezelőhöz is a 

karbantartásmentes, moduláris, 13 fogkarral 

rendelkező – 4-4 dupla Ro-foggal – és 3,65 m 

átmérőjű Master-rotort használták. A vezérlőpálya 

állítható, a termény jó felvétele és a rend optimális 

kezelése érdekében. A munkamélység mindkét 

rotorhoz egy csavarorsó segítségével egyszerűen és 

fokozatmentesen állítható.

Hibiscus 1525

A bázis modell rendelkezik minden olyan funkcióval, 

mely egy oldallerakós rendkezelőnél szükséges. Ezzel 

a modellel a Lely egy erős kapacitású rendkezelőt 

kínál lenyűgöző árteljesítmény aránnyal, robusztus 

szerkezettel, az ismerős Lely technikával, optimális 

kezelői kényelemmel és minimális karbantartással. 

Ezen modell munkaszélessége 7,60 m és egyenként 

vagy egy második munkafolyamattal dupla rendeket 

tud lerakni. A 1525 modell egész munkaszélessége 

ekkor 15,20 m.

Hibiscus 1525 Vario

Ez a modell a csaknem leguniverzálisabb rendkezelő 

programunkban. Ez az allrounder maximum 

7,60 m széles területről tud rendet képezni, 

második (visszatérő) munkamenetben a második 

rendet az előző mellé képezi, és igy 15,20 m a 

maximális munkaszélesség. Ha ez a munkaszélesség 

első kaszálásnál túl nagy, akkor a traktorból 

egyszerűen fokozatmentesen menet közben 

visszavehetjük 5,00 m. Ezen kívül a rendkezelő egy 

munkamenetben 8,30 m munkaszélességnél két kis 

rendet tud lerakni.

Variálható

Mindez megvalósításához a gépet 

alapfelszereltségként néhány kiegészítő jellemzővel 

láttak el, mint pl. egy második rendterelő vászon és 

egy kifordítható hidraulikus kormánylemez. Ezáltal

egy géppel két koncepciót kínálunk.

Koncepció I

Ebben az állásban a Hibiscus 1525 Vario az első, 

7,60 m szélességű munkamenetben egy rendet, 

vagy két munkamenetben egy dupla rendet tud 

lerakni. A rendkezelő teljes szélessége ebben az 

esetben 15,20 m. A hátsó rotor kifordításával balra a 

traktorkabinból az első és a hátsó rotor közti átfedés 

megszűnik. Ha most a második rendterelő vásznat 

használjuk, az első munkamenetben 2 rendet lehet 

lerakni és akkor a munkaszélesség 8,50 m. A rendek 

ekkor 1,20 m szélesek, mely egy nehéz kaszálásnál 

egy gyűjtőkocsihoz, egy bálázóhoz vagy egy 

nagynyomású bálázóval készített kiváló minőségű 

szénához kielégítő.

Koncepció II

Ebben az állásban a Hibiscus 1525 Vario első 

munkamenetben egy rendet tud lerakni egy 5,00 

és 7,60 m között variálható munkaszélességgel. Ez 

a rendkezelésnél a traktorkabinból hidraulikusan 

vezérelhető és ezzel lehetővé válik, hogy második 

munkamenetben egy 10,00-15,20 m teljes 

munkaszélességben egy dupla rendet rakjunk. 

Minden közbenső változat természetesen szintén 

lehetséges.
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HIBISCUS 1525 1525 Vario 

Munkaszélesség 1 rend (m) 6,70 - 7,60 5,00 - 7,60

Rend szélessége 1 rend (m) 1,20 - 1,80

Munkaszélesség 2 rend (m) 8,30

Rend szélessége 2 rend (m) 1,20 - 1,80

Fogkarok száma 13 / 2

Súly (kg) 2.900 3.040

Teljesítményigény (kW/LE) 55 / 75

Szállítási szélesség (m) 2,45

Szállítási hossz (m) 9,15

Szállítási magasság (m) 4,00 3,20 / 4,00

Rotorok száma 2

Fogak száma / fogkar 4

Rotor átmérő (m) 3,65

Vezérlőpálya állítható

Rotor futómű lengő 4 forgatható kerékkel

Munkavégzési magasság beállítása kerék pozíció

Munkavégzési magasság beállítása fokozatmentes retesszel

Rotor gumizás 2x 4x 16/6,9-8 (6 ply)

Szállítókerekek 2x 10/75-15,3 (8 ply)

Felfüggesztés (kat.) II

Hidraulikus csatlakozások 1x egyesm. hidr. 

úszóhelyzettel 

+ 1x kettősm.hidr.

1x egyesm.hidr.

úszóhely zettel 

+ 2x kettősm.hidr. 

+ szabad visszafolyással

Kardántengely fordulatszám (f/p) 540

Munkavégzési sebesség (km/ó) max. 40

Átbillenthető védőkeret + levehető fogkarok X S

Hidraulikus kerékkormányzás O S

Túlterhelés biztosítás + világítás S S

Fog elvesztés elleni védelem O O

Széles gumizás 15/55-17 10 ply O O

S = alapfelszereltség  /  O = tartozék  /  X = ehhez a géphez nem áll rendelkezésre  /  * betakarítási körülményektől függ

Műszaki specifikáció

Vezérelt kormányzás

A 1525 Hibiscus rendképző feltűnően fordulékony, mivel 

a gép a mindkét keréken lévő vezérelt kormányzás által 

követi a traktor nyomát. A 9 m teljes hossz ellenére nem 

jelent problémát a fordulás a föld végén vagy a behajtás 

egy parcellára. A kerékkonzolok, és a kormányrudak 

robusztus mivolta ismét bizonyította, hogy ezt a 

rendkezelőt az igazi profiknak gyártották.

 lely hibiscus
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Hibiscus 1015 Profi

A Hibiscus 1015 Profi elgondolásával, mint a világszerte legnagyobb középlerakó 

rendképző két rotorral, a Lely igazodik a nagyobb kapacitás utáni egyre növekvő 

igényekhez. Ez az új rendkezelő a páratlan kapacitása révén tűnik ki . A gép munkaszélessége 

hidraulikusan 9,00 és 10,20 m között állítható, miközben a rend szélessége 1,50 és 2,50 m 

között variálható.
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Egy rendkívül gazdaságos befektetés, mely gyorsan kifizetődik

A Hibiscus 1015 Profi középlerakó rendképző dupla rotorjával komoly 

konkurrenciája a négy rotoros gépeknek, mely manapság már a piacon vannak. 

A 4 rotorral rendelkező gépek ugyan általában nagyobb munkaszélességre 

képesek, a Hibiscus 1015 Profi mindazonáltal már átfogóan bizonyított a 

gyakorlatban a tiszta rendképzési munkájával még az akár 20 km/órás nagyobb 

munkasebességgel is. A gép ezzel gond nélkül eléri a 15 ha/órás kapacitást. 

A Hibiscus 1015 Profi mindenekelőtt az egyéb 4 rotoros gépekkel való 

összehasonlításban kétségkívül különösen gazdaságos befektetés. Ezen kívül 

kiindulhatunk a magas maradványékértékből, mert, éppúgy, mint minden Lely 

terméknél a fejlesztéseknél és a Hibiscus 1015 tesztelésénél a tartósság állt 

az előtérben. Már a speciálisan fejlesztett rotorok és keret szerkezete teljes 

mértékben kisugározzák ezt a stabilitást és megbízhatóságot.

Rotorok háromdimenziós mozgással az optimális rendképzési munkákhoz

A Hibiscus 1015 középlerakó rendképző az egyedülálló 3D felfüggesztés miatt 

is egy igazi profi. Ez utóbbi tartalmat, egy csuklófej biztosítja, mely a rotornak 

egy 360 fokos mozgási szabadságot biztosít. Mindkét rotor egyedülálló kerék 

készlettel felszerelt. A Lelynek sikerült egyedül gyártóként egy páratlan 

8-kerekes tandemkerék készletet kifejlesztenie a 3D rotor felfüggesztéssel 

kombinálva: az octosense-t. Ez a kerék készlet a nagyobb sebességeknél is, 

a talajviszonyoktól függetlenül biztosítani tudja a rotorok nyugodt járását. 

Akár a legnagyobb egyenetlenségeket is gond nélkül küzdi le. A rotorok 3D 

mozgásának és ennek a kerék készletnek a kombinációja által nagyon magas 

munkavégzési sebességeknél is fel tudja venni a gép az egész terményt.

A rotorok hidro-pneumatikus talaj tehermentesítése

Egy hidro-pneumatikus rendszer segítségével a rotorok súlya részben a 

vázra terhelődik át. Ez a konstrukció tehermentesíti a rotorokat és nagyobb 

munkavégzési sebességeknél is biztosítja a jobb talajkövetést. Ezen kívül 

az Octosense kerék készlet esetleges nyom képződése is korlátozott marad 

nedves körülményeknél. A hidro-pneumatikus rendszer nyomása gond nélkül 

beállítható.

A speciális gömbcsukló biztosítja a rotor 

optimális mozgási szabadságát.

 lely hibiscus
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Moduláris, karbantartásmentes rotorok

15 fogkarral: garancia a hatalmas kapacitásra

A 15 levehető fogkar ugyanazokkal a 

törésbiztosításokkal van ellátva, melyek már más 

Hibiscus gépeknél is meggyőzően bizonyítottak. Ezen 

kívül a rotorban lévő fogkar tengelyeket krómacélból 

gyártották, mely kétszer olyan erős, mint az egyéb 

márkáknál normális esetben használt anyag. A 

törésbiztosítás rendkívül hatékony eszköz az utókárok 

kirekesztésére, ha a karok váratlanul akadályba 

ütköznek a mezőn. Nem fordulhat elő hoszszabb 

leállás, és az esetlegesen adódó költségek is alacsonyak 

maradnak, mivel kizárólag a fogkart kell cserélni. A 

krómacél fogkarok tangenciálisan vannak felszerelve 

és golyóscsapágyak védik 320 mm-es csapágytávon. 

A tangenciális felszerelés csökkenti a vezérlőpálya 

terheléseit. Maga a vezérlőpálya messze a legnagyobb 

átmérőjű (370 mm), kiváló minőségű acélöntvényből 

készült. A vezérlőpálya egyszerűen átállítható és gond 

nélkül elérhető. A Hibiscus lelke a zárt „Heavy-Duty” 

hajtómű.

Speciálisan formált dupla fogak az optimális 

rendkészítéshez

A lehető legnagyobb kapacitás tekintetében a Hibiscus 

1015 Profi középlerakós rendkezelő rotorjának minden 

fogkarját 5 dupla rendkezelő foggal szerelték fel. A 

rugóacélból gyártott hosszú fogak átmérője 10 mm és 

a speciálisan hajlított formájuk biztosítja a tökéletes 

talajkövetést és rendformát. Mindegy, milyen nehéz 

is a termény, a fogkaronkénti öt dupla fog optimális 

rendképzést biztosít.

A Hibiscus 1015 profi meghajtása

A gépet a feltűnően erős hajtóművel szerelték fel, 

mely jelentős erőket képes átvinni, melyek szükségesek 

ahhoz, hogy a nedves és nehéz terményt 10,20 m 

összetereljünk, és levegős rendbe rakjunk. A rotoron 

lévő dupla lassításnak köszönhetően a hajtótengelyek 

és a hajtómű relatív magas fordulatszámmal, és 

a rendkezelő rotor kis fordulatszámmal forog. 

Ezen átgondolt koncepciónak köszönhető, hogy a 

forgatónyomaték a hajtásban kicsi marad.

Vezérelt kormányzás és nagyméretű 

alacsonynyomású kerekek

A kormányzott hátsó keréknek köszönhetően 

még a legkeskenyebb parcellákon is kitűnően tud 

manőverezni ez az óriás. A kormányrendszer ezen 

kívül a robusztus konstrukcióval tűnik ki, a nagy 

rudakkal és a tengelycsonk csappal. A nagyméretű 

alacsonynyomású kerekek biztosítják a gép 

megfelelő súlyeloszlását.

Rendkívül hosszú élettartamú konstrukció

Az egész gép a feltűnően robusztus szerkezetével tűnik ki. Az egy darabból gyártott főkeret 

összeköti a portáltornyot a hátsó kerekek előtt a megbízható kormányhíddal. Két alkeret 

képezi az összeköttetést a rotorok és a főkeret között. Az A-keretnek köszönhetően a gép 

összecsukható, miközben a paralelogramma szerkezet biztosítja a variálható munkaszélességet 

és szállítási helyzetben a különösen megbízható reteszelést.
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HIBISCUS 1015 Profi

Munkaszélesség (m) 9,20 - 10,20

Fogkarok száma 15

Rend szélessége* (m) 1,50 - 2,50

Súly (kg) 4.620

Teljesítményigény (kW/LE) 74 / 100

Szállítási szélesség (m) 3,00

Szállítási hossz (m) 6,80

Szállítási magasság (m) 3,85 / 4,80

Rotorok száma 2

Fogak száma / fogkar 5 dupla fog

Rotor átmérő (m) 4,50

Rotor futómű lengő és tandemtengely

Munkavégzési magasság beállítása kerék pozíció

Munkavégzési magasság beállítása retesszel fokozatmentesen

Rotor gumizás 2x 4x 16/6,5-8 (6 ply)

Rotor gumizás 2x 4x 18,5/8,5-8 (12 ply)

Szállítókerekek 2x 15,0/70-18 (12 ply)

Felfüggesztés (kat.) II /III

Hidraulikus csatlakozások 1x kettősm.hidr. + 2x egyesm.hidr. úszóhelyzettel

Kardántengely fordulatszám (f/p) 540

Közúti sebesség (km/ó) max. 40

Portáltorony és kerékkormányzás S

Túlterhelés biztosítás S

Világítás S

Fog elvesztés elleni védelem X

Széles gumizás 15/55-17 10 ply X

Hidraulikus fékrendszer S

Pneumatikus fékrendszer O

Műszaki specifikáció

S = alapfelszereltség  /  O = tartozék  /  X = ehhez a géphez nem áll rendelkezésre  /  * betakarítási körülményektől függ

Gyors a szántón, gyors az úton

A Hibiscus 1015 Profi középlerakó rendképző alapfelszereltségéhez 

tartoznak a hidraulikus dobfék és a kiváló minőségű kerekek, melyek 

40 km/órás sebességgel közúti közlekedésre is alkalmasak. 

A fékrendszer ezen kívül a rendképző tökéletes biztonságát is biztosítja 

a lejtőkön végzett munka során.

 lely hibiscus
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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, 

mikrofilm 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.
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Live Life Lely
www.lely.com

Live Life Lely

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.

Innovatív nyerstakarmány termelés
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