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Szögletes kisbálázók
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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, annak érdekében, hogy az egyre növekvő
méretű gépek még hatékonyabbá váljanak. Hosszú élettartam és kezelési kényelem
eközben fontos szerepet kapnak. Ezért mondjuk mi a Lelynél joggal: „mi vagyunk az
innovátorok a mezőgazdaságban“.
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Okosabb
A keresztirányú továbbító egységek, és a kötözés teljesen szinkronban kell

fussanak a dugattyúval. Miközben hagyományos kisbálázók ezen gépegységek

meghajtására láncokat használnak, a Lely bálázók csavarodásmentes tengelyekkel

és szöghajtóművekkel vannak szerelve.

A gyárilag beállított szinkronmozgás ez által egész élettartamra garantált. Rendkívül

megbízható, és nagyon kevés karbantartásra szorul – ezek az előnyei ennek az okos

konstrukciónak.

Erősebb
Egy bálázó erősségét a kötözés határozza meg. Lely Welger rendfelszedő bálázóknak

köztudott a kötözési biztonsága. A kötöző  rendszer önlehúzó csomókkal működik,

tehát nincs szükség lehúzóra. Az egyedülálló Welger kúpos zsinegtartó minden

használatos minőségi zsineget feldolgoz és automatikusan minden erősségű zsineghez

alkalmazkodik.

A kötöző duplahurkos csomót köt, mintegy 30%-kal nagyobb szakító terheléssel.

Ebből következik, hogy nem marad zsinegvég a bálában, amely a bála takarmánynál

problémákat okozhat.

Gyorsabb
A megszakítások nélküli folyamatos munkavégzés a nagy áramlási teljesítmény

előfeltétele. A hagyományos bálázók nyírócsavarokkal biztosítottak a túlterhelés ellen.

A túlterhelés esetén ezen bálázóknál nemcsak a nyírócsavarokat kell kicserélni, hanem

a behúzási területet is meg kell tisztítani.

A Lely bálázók ezzel szemben automatikusan működő túlterhelés biztosítással

rendelkeznek. Üzemzavar esetén csak rövid időre kell megállnia a vezetőnek és

a gép önállóan elhárítja a túlterhelést.
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Minőségi takarmány a nagyobb bevétel érdekében

A takarmány minősége és mennyisége nagymértékben meghatározza az egészséges tej
és egészséges hústermelést. Amennyiben tápláló és étvágygerjesztő takarmányt termelünk
saját földünkön, elkerülhető a drága adalékok és koncentrátumok megvásárlása. Ez előnyös
az állatok, a trágyamenedzsment számára, és – talán a legfontosabb – a gazdaság nyeresége
érdekében.
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LELY WELGER

LELY SPLENDIMO

LELY LOTUS

LELY HIBISCUS

LELY ATTIS

Lely 5 lépésben elvezeti Önt a tökéletes takarmányhoz

A kaszálás döntő fontosságú a takarmány további
feldolgozását tekintve
A kaszáláskor hozott döntései – a kaszálás időpontja, szársértővel vagy a nélkül,

normális vagy széles rendek – direkt kihatással vannak a betakarítási folyamatra.

A megfelelő beállítások, valamint a helyes vágáskép döntő hatással vannak a

talaj állapotára és kedvezően hatnak az újrasarjadásra és a következő fűkaszálás

minőségére.

Széna forgatása az egyenletes és gyors száradás érdekében
Különösen ha nehéz, vágott füvet kell forgatni, rendkívül fontos a megfelelő

időben való forgatás, hogy gyors és egyenletes legyen a száradás. Megfelelő

teljesítmény megfelelő forgatással kombinálva lerövidíti a fonnyadási

időt és ennek következtében a szántóföldön való elfekvést is, valamint a fű

ismételt vágásáig tartó időt. A megfelelően forgatott széna mentes a fű- illetve

talajmaradékoktól és könnyebb összegereblyézni. A megfelelő  talajkontúr,

valamint a helyes gépbeállítás megakadályozzák a termény szennyeződését.

A megfelelő tömörség számos előnnyel jár
A nagy és kerek bálák a takarmány minőségének jelentős javulását jelentik, mivel

a tömörítési folyamat azonnal megkezdődik. A nehéz nagy bálák szállítása

rugalmasabb. Nincs szükség nagy traktorokra a takarmány feldolgozásához.

Mivel a fű a fejlett bálázó szeletelő szerkezetek segítségével kerül vágásra,

hatékonyabb a tömörítés és korábban beindul az erjedés és a terményt később

gyorsabban fel lehet dolgozni.

Gyors konzerválás optimális takarmányt biztosít
A csomagolás teljessé teszi a folyamatot, mely a bála tömörítésével kezdődött.

A bála azonnali fóliába csomagolása – vagy egy kombinált, vagy egy külön

munkafolyamatban – biztosítja, hogy a bálák azonnal légmentesen le legyenek

zárva, tehát, azonnal beindul az erjedés. A bálák addig nem kerülnek kibontásra,

míg valóban takarmány tápanyagként felhasználásra nem kerül. A felmelegedés

és bomlás ezáltal eliminálódik és az eredmény egy finom takarmány.

Tiszta takarmány a megfelelő kaszálási szélességgel
Egy a hajtótengellyel gereblyézett gyep gyors munkavégzést, valamint a széna

hatékony, megfelelő  szélességű és formájú lerakását teszik lehetővé. Végül is

egy jó kaszálási szélesség döntő fontosságú a bálatömörítés, a silózó és a

rendfelszedő silózó teljesítményére nézve. A talajkövetés, stabilitás, valamint a

gép beállítása tiszta gereblyézést biztosítanak, mely megakadályozza a takarmány

földdel vagy megszáradt trágyával való szennyeződését.
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Lely Welger AP 530-830
A bálázók gyártása területén összegyűjtött tapasztalat és a legmodernebb gyártástechnológia
know how-ja rejlik minden egyes bálázóban. Kifejlett technika, megbízható konstrukció
és a szakértő feldolgozás vezetnek olyan gépekhez, melyek az értékállóság és a
megbízhatóság terén felülmúlhatatlanok.
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Főhajtómű túlterhelés elleni biztosítással
Két-két csúszó tengelykapcsoló; egy a lendítőtárcsa előtt, egy a lendítőtárcsa
mögött biztosítja mind a kardántengelyt és a traktor tengelykapcsolóját,
mind pedig a bálázó hajtását is.

Az AP 530 és AP 630 típusú bálázóknál mindezen túl egy biztonsági
nyírócsavar védi a meghajtást az előírt karbantartási munkák figyelmen
kívül hagyásakor. Az AP 730 és AP 830-nál ezt a feladatot az önkioldó
lengőszegmensek veszik át.

Rendfelszedő ujjtartók golyóscsapágyakban vezetve
Sok más gyártóval ellentétben, a Lely ezekben a gépekben stabil,
karbantartást nem igénylő golyóscsapágyakat használ a fogtartók
vezetésére. Ez a nagyon költséges szerkezet az élettartam vonatkozásában
gyorsan kifizetődik.

A különleges, nagy értékű nemesacélból előállított dupla ujjakat speciális
rugózsebek támasztják. Ezek az intézkedések is jelentősen növelik az
élettartamot.

Láncmentes hajtás
A keresztirányú továbbító-szállító egységek abszolút szinkronban kell,
fussanak a dugattyúval. Miközben a hagyományos rendfelszedő  bálázóknál
ezen gépegységek hajtására láncokat alkalmaznak, a Lely bálázóknál
ezek csavarodásmentes tengelyekkel és szöghajtóművekkel szereltek.

A gyárilag beállított szinkronfutás ezzel egész élettartamra biztosított.
Ennek a konstrukciónak az előnyei a rendkívüli megbízhatóság és a lehető
legkevesebb karbantartás.
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Bevált koncepció – bevált technológia

A lánc nélküli hajtás zseniális koncepciója által, automatikus túlterhelés elleni biztosítással
kombinálva a Lely Welger bálázók a legmegbízhatóbb betakarítógépek. Ezen kívül ezek
a gépek kiváló teljesítményük, könnyű  kezelésük és az alacsonyszintű  karbantartási igény
miatt maximálisan jövedelmezőek ehhez a bálaformához.
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Állandó javításokra való törekvés
Egy magasan képzett és lelkes tervező csapat folyamatosan

aktív és új termékeket fejleszt, illetve  javítja a már

meglévőket. Ezek a tervezők rendelkeznek a legmodernebb

felszerelésekkel és szoftverekkel.

Megbízhatóság számos teszt alapján
Prototípusok kerülnek legyártásra és ezeket hazai és

nemzetközileg elismert teszteljárások során gondosan

ellenőrzik. Göröngyös talajokon végzett tartóssági teszteket

során találják meg  a potenciális gyenge pontokat illetve

ellenőrzik a stabilitást.

A minőség elsődleges szerepet tölt be
Gyártás közben döntő jelentőséggel bír valamennyi

alkalmazott anyag minőségbiztosítása.

A bekerülő komponensek megfelelő méretének vagy az

anyagminőségek ellenőrzése folyamatos, ez az alkatrész

beszállítókra is érvényes.

Megfelelő vevőszolgálat
A gyakorlatban a megfelelő  működés és vevőszolgálat

éppolyan fontos, mint a jó design és a precíz gyártás.

Lely ezért sok időt szentel a vevők gyakori látogatására és

a nemzetközi képzésekre, a kereskedők és a végfelhasználók

tájékoztatása céljából.

Gyors és korrekt alkatrészszállítás
Az alkatrész szállítás infrastruktúránk folytonos

automatizálásával gyors alkatrész leszállítást tudunk

biztosítani, amennyiben arra sürgősen van szüksége.

Lely: kitűnő minőségű termékek innováció és hosszú
élettartamú konstrukciónak köszönhetően

A Lely csoport vállalatai arra törekszenek, hogy olyan termékek sorát kínálják, melyek a modern
állattenyésztők és agrárszakemberek igényeire szabottak. Az innováció mindig is – alapítás
óta – a Lely csoport vállalatai számára hajtóerő volt.
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Lely Welger

AP 530

AP 630

AP 730

AP 830
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MŰSZAKI ADATOK

WELGER AP 530 

Csatornaméret 36 x 48 cm

Bálahossz 0,50 m - 1,20 m

Zsinegszekrény térfogata 8

Rendfelszedő munkaszélessége (DIN 11220) 1,62 m

Súly 1700 kg

Szélesség  2,52 m

AP 630
Ez a bálázó átlagon felüli tömörségű bálákat

produkál, valamint terjedelmes alapfelszereltségével,

mint pl. rendfelszedő-támkerék, hidraulikus

rendfelszedő-emelőszerkezet és hidraulikus vonórúd-

forgatóberendezés válik nagyteljesítményű

munkagéppé.

AP 530
Már ez a gép is szép eredményeket mutat mind a biz-

tonságos használat, mind a kezelői kényelem terén, mi-

vel alapfelszereltségként automatikusan működő

túlterhelés-biztosítással rendelkezik.

AP 830
A két méternél szélesebb rendfelszedő a háromszakaszos

keresztirányú továbbító-rendszerrel együtt a gépnek

olyan teljesítőképességet biztosít, amely verhetetlen

ebben a bálázó konstrukcióban. Ezeken kívül a nagy

bálatömörséget és a pontos bálaformát mind a kombájn-

tulajdonosok, mind a szálastakarmánnyal kereskedők

értékelik.

AP 730
Az alvázat speciálisan a nagy bálatömörséghez és nagy

átáramlási teljesítményhez alakították ki. Természetesen

ez a bálázó is mindenhol automatikusan működő túlterhelés

elleni biztosítással rendelkezik.

MŰSZAKI ADATOK

WELGER AP 630 

Csatornaméret 36 x 49 cm

Bálahossz 0,50 m - 1,20 m

Zsinegszekrény térfogata 14

Rendfelszedő munkaszélessége (DIN 11220) 1,74 m

Súly 1870 kg

Szélesség  2,65 m

MŰSZAKI ADATOK

WELGER AP 730 

Csatornaméret 36 x 49 cm

Bálahossz 0,50 m - 1,20 m

Zsinegszekrény térfogata 14

Rendfelszedő munkaszélessége (DIN 11220) 1,74 m

Súly 2110 kg

Szélesség  2,65 m

MŰSZAKI ADATOK

WELGER AP 830 

Csatornaméret 36 x 49 cm

Bálahossz 0,50 m - 1,20 m

Zsinegszekrény térfogata 18

Rendfelszedő munkaszélessége (DIN 11220) 1,99 m

Súly 2210 kg

Szélesség  2,95 m
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Szinkronizált, láncmentes hajtás

Ahhoz, hogy a bálázó egész élettartamára megőrizhessük a fontos szinkronfutást, a kötöző
szerkezetet és a bedobó karokat kizárólag csavarodásmentes tengelyek és fogaskerekek
hajtják meg. Az olajteknős központi hajtóműből történik a meghajtás a kardáncsuklón,
központi hajtótengelyen és a szöghajtóművön keresztül a bedobó karokig, kötöző és a
tűmeghajtásig. A láncokról és ékszíjakról való teljes lemondás – a rendfelszedő  is tengellyel
hajtott – nemcsak a megbízhatóságot növeli, hanem csökkenti a karbantartásra fordítandó
költségeket. A láncfeszítés és kenés feleslegessé válik.
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Kényelmes keresztirányú továbbítás
A keresztirányú továbbítás két csuklós rendszerű bedobó karból áll (az

AP 830-nál 3-ból) mely az eltömődéseknél, pl. idegen test, megakadályozza,

hogy a gép megsérüljön. A csuklós rendszerű bedobó karok teljesen

automatikusan szüntetik meg az eltömődést a máskor szükséges

nyírócsavarok nélkül, kihajlanak, majd maguktól újra visszatérnek

munkavégzési helyzetbe. A többszörös ki- és behajlítás után megszűnik

az eltömődés.

A bálázók műszaki előnyét egyértelműen mutatják a szabadalmaztatott

hidraulikus bedobó karok, melyek a hosszú évek alatt bevált csuklós

rendszerű bedobó karok továbbfejlesztései.

Automatikus tűvisszavezetés
Egy kétirányban működő kötöző-tengelykapcsoló nemcsak a normális

forgásiránynál biztosítja a szinkronmozgást „tű  a dugattyú felé”, hanem

a présmeghajtás hátramenet forgásánál is. Működése teljesen automatikus

és nincs szükség javításra szoruló dugattyúmegállító berendezésre.

Kompakt kötöző
Ezen a területen is felhasználták a több, mint 100 000 bálázóval szerzett

tapasztalatot. Az említésre méltó részletek közül csak egyet kiemelve:

A kötöző berendezés csapágyazása teljesen karbantartásmentes.

A zárt golyóscsapágyak által feleslegessé válnak az ezen

a területen gyakran alkalmazott, meghibásodásra

hajlamos kenőberendezések.
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Felszerelések a gyakorlati emberek számára

A karbantartási és ápolási munkáknál nagy előnyt jelentenek a felnyitható védőburkolatok,
melyek valamennyi gépegységhez hozzáférést biztosítanak. Bizonyos betakarítási
körülményeknél a már magában is nagyvonalú alapfelszereltséget különleges kiegészítő
felszerelésekkel lehet kiegészíteni. Példa erre a hidraulikus vonórúd forgató szerkezet.
Ezzel a gép kényelmesen átfordítható szállítási helyzetből munkavégzési helyzetbe.
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Előnyök:

• Szántóföldi betakarítás „egyemberes feladatként“

• A dobástávolság szabályozással optimális az átrakodás
a szállító pótkocsira

• Az oldalra forgató szerkezet a legjobb kirakodást teszi lehetővé
még erős oldalszél vagy lejtős terepen is

• Szántóföldi lerakásra is átállítható

P 23 bálakidobó
AP23 bálakidobó, mely minden Lely Welger nagynyomású bálázóhoz
kapható, korszerű  kiegészítő olyan üzemek számára, akik az „egyemberes
bála-betakarítást” szeretnék kivitelezni. A saját hidraulikarendszerrel
meghajtott bálakidobó lehetővé teszi, hogy teljesen kihasználjuk a bálázó
kapacitását, mert a pótkocsin lévő rakodó személy általi korlátozás
megszűnik. A bowdenkötél vezérlés segítségével nagy tartományban
állítható a dobás intenzitása.

Ezáltal számolhatunk mind a bála súlyával, mind a pótkocsi hosszával.
A bálakidobó dobási iránya az „oldalra forgató szerkezet“ segítségével
(extra tartozék) beállítható.

Ezáltal egyenletesen tölthető fel a pótkocsi még erős szélben és lejtős
terepen is. Kevés kézmozdulattal átállítható szántóföldi lerakásra az alsó
terelőlemez elforgatásával.
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Felcsukható bálacsúszda
A felcsukható bálacsúszda a pótkocsi vonófejjel együtt

gördülékeny betakarítást tesz lehetővé a szállítási volumen

nagymértékű kihasználásával. A bálacsúszda könnyedén

felcsukható, így a gép gyorsan átállítható kompakt szállítási

méretre vagy szántóföldi lerakásra.

A hidraulikus vonórúd forgató szerkezetnek köszönhetően –

mely az AP 730 és AP 830 típusoknál már alapfelszereltség –

kényelmesen és gyorsan elvégezhető az átállítás szállítási

helyzetbo ̋l munkavégzési helyzetbe.

Kötözés – robusztus és biztonságos
E gyártási sorozat minden gépe választható drótkötözéssel

is. Ez a kötözés különösen robusztus és biztonságos. A drót

kötözőanyagként való használatának előnye egyebek

között a bála felbontásánál is megmutatkozik. Az acél

mágnesesen eltávolítható.



19

LELY WELGER

Műzaki adatok

LELY WELGER AP 530 AP 630 AP 730 AP 830

Csatornaméret (szélesség x magasság) 36 x 48 cm 36 x 49 cm 36 x 49 cm 36 x 49 cm

Bála hossza 0,50 m - 1,20 m

Bálatömeg               12 - 35 kg (bálahossz és tömörségnek megfelelően)

Kötözőanyag sisal zsineg / Fajlagos hossz 125 - 200 m/kg

Kötözőanyag műanyag zsineg / Fajlagos hossz 250 - 400 m/kg

Kötözőanyag fogyasztás/100 bála                    504 m (0,8 méteres közepes bálahossz esetén)

Zsinegszekrény kapacitás (zsineg rolni ) 8 14 14 18

Kardántengely hajtás 540 f/perc

Dugattyúlöket száma 100/perc 90/perc 90/perc 90/perc

Bedobó villa a keresztcsatornában 2 2 2 3

Rendfelszedő munkaszélessége (DIN 11220) 1,62 m 1,74 m 1,74 m 1,99 m

Effektív munkaszélesség 1,42 m 1,54 m 1,54 m 1,79 m

Ujjsor 5 5 5 5

Ujjak / sor 21 25 25 29

Ujjak távolsága 71 mm 64 mm 64 mm 64 mm

Súly 1700 kg 1870 kg 2110 kg 2210 kg

Szállítási hossz 4,65 m 5,30 m 5,60 m 5,60 m

Szállítási szélesség 2,52 m 2,65 m 2,65 m 2,95 m

Magasság (bálacsúszda nélkül) 1,63 m 1,67 m 1,67 m 1,67 m

Gumizás bal oldalt 10,0/75-15.3 10,0/75-15.3 11,0/80-15.3 11,0/80-15.3

Gumizás jobb oldalt 7,00-12 7,00-12 8,00-12 8,00-12

Nyomtáv 2,24 m 2,35 m 2,35 m 2,60 m

Felszereltség: •= alapkivitel; o = opció; – = nem szállítható

Görgős dugattyú • • • •
Karbantartásmentes kompakt kötöző (zsinegkötözés) • • • •
Tengelyhajtások • • • •
Automatikus túlterhelés elleni biztosítás • • • •
Rendfelszedő emelőszerkezet • • • •
Zsinegkötözés • • • •
Bálaszámláló • • • •
Vonórúd állítható magasságú támasztólábbal/vonószemmel 30 mm Ø • • • •
Bálaterelő lemez • • • •
Gumizás 8.00-12  - 11,5/80-15.3 o o – –

Gumizás 10.00-12 - 15/55-17 – o o o

Kardántengely • • – –

Kardántengely szabadonfutóval o o • •
Széles nyílásszögű kardántengely kétoldalt, szabadonfutóval o o o o

Pótkocsi vonószerkezet o o o o

Felcsukható rakodócsúszda o o o o

P23 bálakidobó hidraulikus hajtással o o o o

P23 oldalra forgató szerkezet elektr. állítómotorral o o o o

Rendfelszedő  előtétlemez o o o o

Rendfelszedő támkerék – • • •
Hidr. rendfelszedő emelőszerkezet o • • •
Világító berendezés* o o o o

Drótkötözés o o o o

* Németországban alapfelszereltség. Változtatások joga fenntartva.
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Lely really cares for the environment.

A Lely a megalapítása óta elkötelezettje annak, hogy a mezőgazdasági vállalatok 

életének minőségén, valamint a szektor jövőjén javítson. Továbbá a cég mind a 

termékeket illetően, mind pedig a marketing és elosztóhálózatot illetően innovatív.

• A Lely elkötelezettje, hogy a piac fejlődésében segítse a gazdaságokat.

•  A Lely mindig a leginnovatívabb termékeket nyújtja a gazdaságoknak és a 

bérmunkavállalkozóknak.

• A Lely optimális vevőszolgálatot nyújt a vásárlóinak.

•  Minden amit a Lely csinál, az könnyebbé teszi az életet, amely mind az emberek és 

mind az állatok javára szolgál, s az összes alkalmazottunk számára örömet nyújt.

Röviden: mi a Lelynél azért dolgozunk, hogy a gazdálkodókat szolgáljuk, és minél 

élvezetesebbé tegyük az életüket. A Lely mindig a gazdálkodóért gondolkodik, 

a szálastakarmány előállítás gépeitől az automata fejőroboton keresztül, és az 

elmúlt 60 évben sok innovatív megoldást kínált számukra.

Lely, Astr onaut, Astri, Atlantis, Attis, A WS, C4C, Calfi  x, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery , F4C,  

Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Qwes, 

SAE, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway és Welger 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 beszer ezhetőek vagy  

eltérhetnek az ábrázolt termékektől. T ilos ezen publikáció valamely r észét is r eprodukálni és/vagy nyomtatással,  

másolással, mikrofi lm készítésével vagy bármilyen más módon a Lely Industries S.à 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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