LELY Welger

Variokamrás bálázó – fóliázó kombináció

A rugalmasság és az innovációs erő biztosítja
a bálázóknál a maximális teljesítményt
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stronger!

Okosabb, gyorsabb, erősebb!
Három erőteljes szó, melyek összefoglalják, hogy miért különbözik a Lely gép
versenytársaitól. Tervezőink innovatív gondolkodásmódja újra és újra meglepően jó
megoldásokról gondoskodik, annak érdekében, hogy az egyre növekvő méretű gépek
még hatékonyabbá váljanak. A hosszú élettartam és kezelési kényelem eközben
mindig fontos szerepet kapnak. Ezért mondjuk mi a Lelynél joggal: “mi vagyunk az
innovátorok a mezőgazdaságban”.
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Okosabb
1

Automatikus csévélési magasság – A hálókötözés közben meghatározásra

kerül a bálaátmérő és a csévélő rendszerhez kerül, mely a csévélőgyűrű
magasságát automatikusan beigazítja.
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Xtracut – A vágáshossz könnyen átállítható a két késcsoport egyidejű

használatával vagy az egyiket lekapcsoljuk. Az Xtracut25-nél, ez egy 45 mm-es
vágáshosszot jelent, ha minden kés aktivált, vagy 90 mm-est ha 12 vagy 13 kés
van használatban. Amennyiben a két késcsoport egyike sem aktivált, akkor
nincs vágás.
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Constant Pressure System (CPS) – A tömörítési folyamat elindításakor csak a

rugó feszítése hat a szíjakra. Ha kész a bálamag formázás, akkor jönnek hozzá a
hidraulikus komponensek. Két hidraulikus munkahenger zárt körben ekkor egy
konstans szíjfeszességet állít elő minden bálaátmérőnél.

Gyorsabb
4

Terményáramlás – A szállító és vágórotorokban egyvalami közös:

a lenyűgöző terményáramlás. A nagy rotorok nyitott szerkezete biztosítja,
hogy az anyagáramlás könnyű legyen a préskamrába. A rendfelszedő, rotor
és szíjak tökéletesen összehangolt sebességei optimális terményáramlást
biztosítanak.
5

Hydroflex/Flexcontrol – Hydroflex/Flexcontrol lehetővé teszi a szállítócsatorna

fenék elülső részének, hogy egy gumirugózással fel és le mozogjon. Ha bekerül
egy kis idegen test vagy egy nedves anyagcsomó, ez a rugózás kiegyenlíti
a termény áramlását, ezáltal csökkenti az eltömődés veszélyét a szállító
orgánumban. Ha azonban mégis sor kerül eltömődésre, akkor a szállítócsatorna
fenék kényelmesen hidraulikus működtetéssel a traktorból leengedhető.
6

Tornadó bálaátadás – Gyorsabb lett a bálaátadás; a bála még a legkomolyabb

ferde pozícióknál is gond nélkül a csévélő asztalra gurul. A bálázó és a csévélő
asztal közötti bálavezetés súrlódásmentes átadást biztosít még meredek
lejtőkön is.

Erősebb
7

Powersplit – A Powersplit-hajtómű – nagyteljesítményű házzal – egyenletesen osztja

el a szükséges teljesítményt a rotorra és a bálakamrára. Ez az osztott hajtás csökkenti a
szükséges teljesítményt.
8

Végtelenített heveder – A Lely Welger körbálázók mindegyike alapfelszereltségként

végtelenített hevederekkel szerelt, tehát nincs összekötő kapcsolóelem! A rendkívüli
mértékben terhelhető végtelen hevederek által más gépeknél elképzelhetetlen
bálatömörségek és heveder élettartam érhető el.
9

Vezérlőpálya nélküli rendfelszedő – Mivel az új, nem vezérelt rendfelszedőnek nincs

vezérlőpályája, ezért a rendfelszedő kevesebb mozgó alkatrészből áll. Ez a szerkezet
megbízhatóbb, kevésbé hajlamos a kopásra, nyugodtabb a járása és nem igényel
karbantartást.
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Minőségi takarmány a nagyobb bevétel
érdekében
A takarmány minősége és mennyisége nagy mértékben meghatározza az
egészséges és gazdaságos tej- és hústermelést. A tápláló és étvágygerjesztő
alaptakarmány termelésével elkerülhető a drága adalékok és koncentrátumok
megvásárlása. Ez előnyös az állatok számára, és optimalizálja a nyereséget.
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Lely – együtt Önnel a tökéletes takarmányhoz vezető úton
LELY SPLENDIMO

A kaszálás döntő fontosságú a minőségi takarmány betakarításában
A meghozott döntései – a kaszálás időpontja, szársértővel vagy anélkül, normál vagy széles rendek –
direkt kihatással vannak a betakarítási folyamatra. A megfelelő beállítások, a tiszta vágáskép, valamint a jó
talajfeltételek rendkívül fontosak és kedvezően hatnak az újrasarjadásra és a következő fűkaszálás minőségére.

LELY LOTUS

Rendforgatás a gyors és egyenletes száradás érdekében
Különösen ha nehéz, nedves terményt kell forgatni, rendkívül fontos a megfelelő időben való forgatás a gyors
és egyenletes száradáshoz. Megfelelő teljesítmény megfelelő forgatással kombinálva lerövidíti a fonnyadási
időt, ennek következtében a szántóföldön való fekvést is, valamint a takarmánynövény ismételt vágásáig
tartó időt. A megfelelően forgatott széna szennyeződésektől mentes és könnyebb belőle rendet készíteni.
A megfelelő talajkontúr, valamint a helyes gépbeállítás, megakadályozzák a takarmány szennyeződését.

LELY HIBISCUS

Tiszta takarmány optimális rendszélességen
A vezérlőpálya gyors munkavégzést, valamint megfelelő formájú és szélességű rend lerakását tesz
lehetővé. Elvégre a jó rend döntő fontosságú a bálatömörítés, a silózó és a rendfelszedő silózó
teljesítményére nézve. A gép helyes beállítása, a jó talajkövetés, tiszta rendet biztosítanak, mely
megakadályozza a takarmány földdel vag megszáradt trágyával való szennyeződését.

A megfelelő tömörség számos előnnyel jár

LELY WELgEr

A nagy körbálák a takarmány minőségének jelentős javulását jelentik, mivel a bála felülete a térfogathoz
képest sokkal kisebb, így felgyorsul az erjedés. A nehéz, nagy bálák szállítása lényegesen hatékonyabb és
rugalmasabb. Nincs szükség erősebb traktorokra a takarmány feldolgozásához. Mivel a terményt modern
szeletelő szerkezetek vágják, még hatékonyabb a tömörítés, korábban beindul az erjedés és a termény
később könnyebben feldolgozható.

A gyors konzerválás optimális takarmányt biztosít

LELY ATTIS

A fóliacsomagolás teljessé teszi azt a folyamatot, mely a bála tömörítésével kezdődött. A bála azonnali
fóliába csomagolása biztosítja, hogy a bálák azonnal légmentesen le legyenek zárva, tehát azonnal beindul
az erjedés. A bálák csak akkor kerülnek kibontásra, mikor valóban szükség van rá. Ezáltal elkerülhető a
felmelegedés és rothadás, melynek eredménye a finom takarmány.

Nagyobb mennyiségek gyors feldolgozása silótakarmánnyá

LELY TIgO
TIGO

Egy takarmányfelszedő kocsi használata kínálja a leggyorsabb és legkedvezőbb megoldást a termény
behordására. A takarmányfelszedő kocsik finoman össze tudják aprítani a terményt és nagy a tároló
kapacitásuk. A takarmányfelszedő kocsi optimális feltöltése csökkenti a szállítási költségeket és ideális a
nagyobb mennyiségű silótakarmány rövid időn belüli előállítására.
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Új rendfelszedő a modern bálázóhoz
A Lely Welger RP bálázók új, vezérlőpálya nélküli rendfelszedőjét ezen gépek
növelt teljesítményével összefüggésben fejlesztették ki. Azáltal, hogy javították
a terményáramlást a préskamrába, feleslegessé vált a hagyományos rendfelszedő
speciális mozgása. Vezérlőpálya nélkül a rendfelszedő kevesebb mozgó alkatrészből áll.
Megbízhatóbbá, kopásra kevésbé hajlamossá, nyugodtabb járásúvá vált és nem igényel
karbantartást.
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Több fogtartó – tisztább
rendfelszedés

Közelebb a rotorhoz – jobb
terményáramlás

A vezérlőpálya és bütykös ütköző megszüntetéséből

A kompaktabb szerkezetnek köszönhetően az

adódó plusz térnek köszönhetően a rendfelszedőnek

új rendfelszedő közelebb került a rotorhoz.

öt fogtartója lett. 64 mm-es fogtávolságnál egy

Tehát a rotor könnyebben átveszi a terményt

25%-kal emelkedett a rendfelszedő teljesítménye,

a rendfelszedőből, így javul a terményáramlás.

melynek köszönhetően még jobb és tisztább a

Különösen a nehéz, rövid anyag préskamrába

terményfelvétel.

való szállítása vált még hatékonyabbá. Javított
terményáramlás jobb bálaformát és nagyobb

Új rendfelszedő – új fogak

teljesítményt jelent.

A fogak a rendfelszedő meghatározó részét képezik.
Ezért fejlesztett ki a Lely teljesen új fogakat.

Kopásálló és karbantartásmentes

• A fogak szögét úgy választották meg, hogy

Mivel az új rendfelszedőnek már nincs

mindig biztosított legyen a tiszta felvétel.
• A hosszabb fogak rugalmasabbak és még több
igazítási lehetőséget kínálnak.

vezérlőpályája, a felszedő egység kevesebb mozgó
alkatrészből áll. Megbízhatóbb, kopásra kevésbé
hajlamos, nyugodtabb járású és nem igényel

• A fogak 5,60 mm vastag anyagból készültek,

karbantartást.

melynek köszönhetően hosszabb az élettartamuk.
A nagyobb tekercselés miatt a fog rugalmasabb.
• A fogaknak jobb lett a rögzítése, ez
megakadályozza a fogak törését, mivel
egyenletesebben eloszlik a feszültség az
anyagban.

Számtalan előny
Az új vezérlőpálya nélküli rendfelszedő a Lely-től:
• A jó terményáramlásnak köszönhetően a nagy felszedési teljesítmény, ami miatt
kiemelkedik.
• Energiatakarékos, mivel nincs bütykös vezérlés.
• Kevesebb mozgó alkatrésze van, mivel nincs szüksége vezérlőpályára.
• Nincsenek kenési pontjai, ezért nem igényel karbantartást.

Az excentrikus módon rögzített szegmenslemezek végett a takarmányt a fogak tolják,
mihelyt közeledik a rotorhoz. Mivel a fogak csúcsán nagyobb a sebesség, felgyorsul a
termény áramlása. Így biztosított a maximális áramlás.

Rendleszorító henger
A rendleszorító henger a kisebb terménymennyiségek felszedésében segíti
a rendfelszedőt, úgy, hogy forgásával biztosítja a hatékony terményáramlást.
A bála formáját is biztosítja, azáltal, hogy a nagy terménymennyiségeket
kiegyenlíti, anélkül, hogy csomók képződnének. A rendleszorító henger
mindig egy minőséget és teljesítményt elősegítő faktor.
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A szenázstakarmány vágása számos tekintetben
javítja az Ön eredményeit
Lely Welger számos opciót kínál, ha szeletelő rendszert szeretne bálázójába. A kezdetben
nagy befektetésnek tűnő szeletelő szerkezet azonban gyorsan kifizetődik: jobb minőségű
takarmány = nagyobb nyereség.
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Szeletelés a nagyobb bálatömörség érdekében
A szeletelt szalma, széna és fű a takarmány csökkentett hossza végett sokkal könnyebben
tömöríthető. Ezáltal nehéz, tömör bálák készülnek, mely költségcsökkentéshez vezet mind a
kezelésnél, szállításnál és a zsineg/háló felhasználásnál.

Szeletelés a takarmánybevitel javításához
A szeletelt fű sokkal jobban erjed, mert közvetlenül elérhető a cukor. Ezáltal ízletesebbé válik a
takarmány, az állatok több nyerstakarmányt fogyasztanak, és a rövidebb termény jobban meg is
emészthető.

A szeletelés időtakarékos – könnyebb az adagolás etetéskor
A szeletelt anyag megakadályozza a feltorlódást és az eltömődést az etető rendszerek, takarmánykiosztók
és szalmaszecskázók, stb. mozgó alkatrészein. A rövidebb anyag könnyebben és gyorsabban adagolható.

Xtracut – extra nagy átáramlás és kiegészítő kényelem
A szeleteléskor optimális teljesítmény biztosításához a Lely Welger kifejlesztette
az Xtracut17 és Xtracut25 szeletelő rendszereket, melyeknél választható a
késcsoportok száma. A kezelő – ha különböző anyagokat tömörít – a traktor
üléséből az E-link vezérléssel különböző késcsoport kombinációkat választhat
meg. Ha a bálázó BCE-vezérléssel felszerelt, a késcsoport kombinációk manuálisan
választhatók ki a gépen.

Könnyen beállítható vágáshossz
Mindkét Xtracut szeletelő szerkezet változat két késcsoporttal rendelkezik,
melyek hidraulikusan védettek. Az Xtracut17 szeletelőnél, van arra lehetőség, hogy
ne vágjon, illetve 8, 9 vagy 17 db kést aktiváljon. Az Xtracut25 profi változatnál
szintén van lehetőség a kések kikapcsolására, vagy, hogy 12, 13 vagy 25 db
kést aktiváljon. Az Xtracut25-nél ez 45 mm-es vágáshosszt jelent, ha minden kés
aktiválva van, illetve 90 mm, ha 12 kést használunk.

Mindig éles kések
A mindig éles kések pontos vágást, kevesebb űzemanyagfelhasználást
biztosítanak. Az Xtracut opció rugalmasságot kínál a kezelőnek, mert használhatja
csupán a két késcsoport egyikét. Ha szükséges, a második késcsoport is egyszerűen
aktiválható a traktor kabinjából. Így folyamatos a nagy teljesítmény egy új készlet
éles késsel.
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Hydroflexcontrol – egyedülálló előny
Rendszerint korlátozott idő áll rendelkezésre betakarításra és a felhasználók néha
túllépik bálázójuk teljesítőképességét. Ezeket a teljesítményhatárokat a nyílás mérete
– melyen át a termény a gépbe kerül – határozza meg, és amely a gép teljesítményét
döntően meghatározza. A körbálázóknál a rotor alatti hely ez a kritikus tényező.
A Lely Hydroflexcontrol eltömődésgátló rendszer növeli ezt a teret csúcsterheléseknél,
miközben ezzel egyidőben csökken az állásidőt a rosszul megválasztott menetsebesség
vagy az eltömődés megszüntetése miatt.
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Flexcontrol + Hydroflex = fokozott bálaátáramlás
kevesebb leállási idővel
Ez a két funkció, melyek a Hydroflexcontrol névben rejlenek, a rotor alatti
Hydroflex fenékre vonatkoznak. A flex-rész megakadályozza az elzáródást, a
Hydro-rész pedig megszünteti ezeket az elzáródásokat, amennyiben mégis sor
kerülne rájuk. Minden Lely Welger bálázó, melynek van szeletelő szerkezete,
felszerelhető Hydroflexcontrol-rendszerrel.

A flexibilis fenék megbírkózik a csúcsterhelésekkel
A Flexcontrol a rotor alatt található, ahol a szállító csatorna a legszűkebb.
Ez lehetővé teszi a szállítócsatorna fenék elülső részének, hogy egy
gumirugózással fel/le mozogjon – innen ered a flex szó. Ha bekerül egy kis
idegen test vagy egy nedves anyagcsomó, ez a rugózás kiegyenlíti a termény
áramlását és csökkenti az eltömődés veszélyét.

Az eltömődések megszüntetése a traktorülésből
A második Flexcontrol-jellemző a hidraulikus funkció, melynél a szállítócsatorna
fenék hátsó területe a traktor üléséből leengedhető, ezáltal megszüntethető
az eltömődés a rotornál. Ha le van engedve a szállítócsatorna fenék, a
kések szintén visszahúzódnak; ez biztosítja, hogy az eltömődést okozó
terménymennyiség veszteség nélkül a bálázókamrába kerül.

1. lépés
Eltömődés.

2. lépés
Teljesen kinyílik a szállítócsatorna
fenék és a kések visszahúzódnak.

3. lépés
A hajtás be van kapcsolva és az
eltömődést a bálázókamrába
továbbítja!

4. lépés
A szállítócsatorna fenék zárva
van, a tömörítés folytatódik!
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A nagytömörségű bálák csökkentik a
költségeket
A legjobb préskamra geometria
A bála mindig a préskamra közepén van. Még a
hátsóajtó is enyhén mozog a tökéletes formájú bála
biztosítása érdekében.

A leggyorsabb tömörítés indítás
A préskamra a szállítórendszer felett két
hengerrel van ellátva, melyek biztosítják
az új bála gyors előállítását. A nagy CPS
hevederfeszítő rugók biztosítják a hevederek
rugalmasságát és gyors indítást tesznek
lehetővé; ezzel egyidejűleg gondoskodnak arról,
hogy az anyag kezdettől fogva, tehát a bála
magjától kezdődően nyomás alatt álljon.
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Maximális bálatömörség
A CPS (Constant Pressure System)
az egyetlen rendszer, mely állandó
bálatömörséget biztosít a maximális
átmérőig.

Legerősebb hevederek
Négy gumiból és szintetikus anyagból
készült végtelenített heveder biztosítja a
termény optimális fogását és az egyedülálló
szakítószilárdságuknak köszönhetően nagy
nyomást tudnak kifejteni a bálára.

Jobb hajtás
Az Opticlean-rendszer, három henger a
préskamrában, plusz négy heveder dupla
hajtással biztosítja a bála forgását.

Mechanikus hátsó ajtó reteszelő
rendszer
Időtakarékos, köszönhetően az
egységes bálaméretnek és az egyszeres
működésű hengernek, mely a hátsó
ajtót gyorsabban tudja fel/le mozgatni.
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CPS állandó tömörség a nyomás növelésével
Ami egy bála előállítási árát illeti, a bálatömörség egy bálázó legfontosabb
sikertényezője. A kevesebb bála csökkenti a fő költségeket, pl. Zsineg-/háló
anyagköltség, csomagoló fólia és szállítás. A bálatömörség megfelelő vezérlése
elengedhetetlen egy bálázó optimális teljesítményéhez a bála kezdetétől a külső rétegéig.
Ezért minden Lely Welger variokamrás körbálázónak van CPS rendszere. A mechanika
és hidraulika közti egyensúly által minimális szinten tarthatók a bálánkénti előállítási
költségek.
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1. lépés
Szíjak megfeszítése a nagy rugók által, könnyed bálaformázás nagy
előremeneti sebességnél, jó indulás a hevedereken érvényesülő
rugófeszítéssel.

2. lépés
A bálaképzés rugókkal való kezdésé után a hidraulika veszi át a
hevederek feszítését. A két, zárt hidraulika rendszerrel összekötött
munkahenger növeli a heveder feszességet és ezt az egész
bálaátmérőn állandó értéken tartja. A gondosan megtervezett
geometria állandó bálatömörséget eredményez.

Mindig a préskamra közepén
A bálamag a teljes tömörítési folyamat alatt a préskamra közepén helyezkedik
el. Mindez amiatt lehetséges, mert a hátsó ajtó a tömörítési folyamat közben
változtatja a pozícióját. Ez a geometria rendkívül fontos a bála méretét
és forgását tekintve, valamint ez az egyetlen lehetőség a tökéletes bála
készítésére.

Mechanikus hátsó ajtó reteszelés – időtakarékos
az egységes bálák és gyors hátsóajtó zárás miatt
Annak érdekében, hogy minimális legyen az eltérés a bála átmérőjében, két
mechanikus kampó reteszeli a hátsó ajtót, mihelyt teljesen lezárul és biztosítja,
hogy a tömörítés alatt végig zárva maradjon. Ez a reteszelés össze van kötve a

A bálatömörség beállítása
A hidraulika által a bálákra átvitt
nyomás az RP 415 - RP 445 típusoknál
a Balercontrol E vagy az E-link
vezérléssel a traktor kabinjában
vezérelhető manuálisan.

hátsó ajtó két egyszeres működésű munkahengerével; ezek a munkahengerek
lényegesen gyorsabban tudják nyitni és zárni a hátsó ajtót, mint a kettős
működésű munkahengerek a hidraulikus reteszelő rendszerrel rendelkező
bálázókon.

Az elejétől kezdve teljes sebesség
Ha új bála készítése kezdődik, a kezelő teljes sebességgel indíthat. Merthogy a
bálázó négy hevedere kezdettől fogva gond nélkül veszi fel az anyagot. A CPS
részeként a két nagy rugó kezdettől fogva megfelelő bálatömörséget biztosít.
Ez előnyös a bálakészítéshez és gondoskodik a bálamag jó szerkezetéről, ami
nagyon fontos a végtermék szempontjából. A nagy rugóknak nagy az igazodási
képessége, ez pedig helyet teremt a szíjaknak; könnyedén ki tudja egyenlíteni a
nagyobb eltéréseket a bálaátmérőben balra és jobbra.

Jobb időjárás elleni védelem.

A nagy tömörség kívül megduplázza bálája súlyát
Miután kialakult a bálamag, aktiválódik a hidraulika rendszer. A hidraulikus
rendszerek lassabban reagálnak a változásokra mint a mechanikus rendszerek
és jobban vezérelhetők. A hidraulika folyamatosan nyomást épít fel, mígnem
eléri az előre beállított tömörséget. A szíjfeszítő berendezés intelligens

A térfogatnövekedés a bála külső
rétegein a legnagyobb. A lenti grafikon
mutatja, milyen fontos, hogy pontosan
működjön a tömörség vezérlés ezen a
területen.

szerkezete és a CPS-hengerek helyzete gondoskodik arról, hogy a hevedereken
a feszítés a bála kerületével arányosan emelkedjen. Ezáltal a CPS állandó
tömörséget tud biztosítani maximális feltöltöttségnél.
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A hatékony kötözés idő- és költségtakarékos
Tökéletes bálát készíteni egy dolog, a bálát azonban hosszabb időre konzerválni
más kérdés... A bálák tárolásának, konzerválásának és etetésének számos módszere
flexibilis kötözőrendszert igényel. A kötözőanyag megfelelő alkalmazása korlátozza a
költségeket és csökkenti a bála kötözéséhez szükséges időt, mely ismét az óránkénti
teljesítményt növeli.
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Varionet – a tökéletes bálafedés – minden
alkalommal
Nemcsak a maximálisan tömörített bálákkal vagyunk elégedettek,
hanem jól is kell kinézniük. A Lely Varionet hálókötöző rendszer minden
standard hálószélességgel tökéletesen működik. Alapos teszteknek, a jól
bevált feszítőrendszernek és egy speciális széles hálókihúzó szerkezetnek
köszönhetően a háló hézagmentesen fogja át a bálát. A széles hálóknál a
háló még a bála pereme fölé is ér. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a bálák jól
néznek ki; hanem teljesen védettek a rossz időjárás és a takarmányveszteség
ellen. Ezen kívül elkerülhető, hogy szükségtelenül bennragadjon a levegő,
melynek eredményeképpen viszont javul a takarmány minősége.

Varionet-kötözés Easy Load Net rendszerrel (ELS)
A bevált hálókötöző rendszer rendelkezik ELS-sel, mely megkönnyíti
a hálótekercs feltöltését a talajról a gép bal oldalán. Feltöltés után az
új hálótekercset egyszerűen hátra kell billenteni a tároló-tartóval, az
orsóval üzemi helyzetbe kell emelni és ebben a pozícióban reteszelni.

A hajlított széleskihúzó szerkezet a
hálót a bálaperemig és a bálaperem
körül vezeti.

A póttekercs üzemkész állapotban tárolható a kereten. Ez nem lehetne
ennél egyszerűbb, ugyanakkor időtakarékos és kevésbé fáradtságos.

Variotwin – biztos – gyors – gazdaságos
A kétszálas zsinegkötöző rendszer egyedülálló jellemzője a változtatható
sebességkontroll. Ez a berendezés egy fokozott számú zsineg- áttekercselést
tesz lehetővé a bálaperemeken, hogy a bála gyorsan át legyen kötözve és
ne essen szét. Ezáltal még a legkönnyebb anyagok is gyorsan és biztosan
kötözhetők kedvező költségek mellett.

Kombi kötözés – dupla kötözés – dupla védelem
Minden Lely Welger bálázó egyidejű zsineg és hálókötözést tesz lehetővé.
Ez akár 30%-os megtakarításhoz vezet kötözőanyag költségek tekintetében
miközben egyidejűleg minimálisra csökken a takarmányveszteség.
Kedvező költségű kötözés a kombinált
funkcióval.
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Lely Welger – tapasztalat és fejlesztés garantálja
a legerősebb és legmegbízhatóbb bálázókat a
mai piacon

Kopásálló és karbantartásmentes
Mivel az új rendfelszedőnek már nincs vezérlőpályája, a felszedő egység kevesebb
mozgó alkatrészből áll. Ez a konstrukció megbízhatóbb, kevésbé kopásra hajlamos,
nyugodtabb járású és karbantartásmentes. Az eredmény egyértelműen látható:
kevesebb a karbantartási költség és magasabb az újraeladási érték!

Végtelenített hevederek a maximális élettartamhoz
Speciális szintetikus anyagból készült két szövetréteg rendkívül nagy
húzóterhelésről gondoskodik. Ezek a betétek egymástól függetlenül
nagy átfedéssel készültek. Nincs összekötő elem, nincs probléma!

Powersplit – osztott hajtáskoncepció – a csúcsteljesítményekhez
A nagy átáramlási teljesítménnyel rendelkező gépek olyan hajtáskoncepciót
igényelnek, melyek állandóan megállják a helyüket a nagy terhelésekkel
szemben. A szükséges teljesítményt a Powersplit-hajtómű osztja szét
egyenletesen a rotorra és bálakamrára. Ez az osztott hajtás csökkenti a
szükséges hajtóteljesítményt.

Környezetbarát lánckenés
Kis rendek és nedves takarmány a legnehezebb feltételeket teremtik a
bálázó hajtóláncainak. Az automatikus lánckenő rendszer biztosítja a bálázó
valamennyi hajtásláncának állandó olajkenését a hosszú élettartam érdekében.
Az olajmennyiség minden lánchoz beállítható – a kefék az olajat közvetlenül a
láncra terítik. Az olajtartály nagy kapacitása pedig gondoskodik róla, hogy csak
nagyon ritkán kelljen utántölteni az olajat.
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Tapasztalatunk nem vásárolható
meg, ezért azt díjmentesen
átadjuk Önöknek
Önök

gépeinkkel

a

természetben

dolgoznak:

olyan

környezetben,

melyet

a

talaj, az időjárás és egyéb külső tényezők is erősen befolyásolnak. Új kihívások
jelentkeznek a gép számára minden nap, mint átmenni a fűben egy nagy kövön
vagy egy fatuskón pont akkor, amikor észreveszi, vihar készülődik. Amikor probléma
jelentkezik, mellyel még egy Lely gép sem boldogul, nagyon fontos, hogy a sérült
alkatrészek miatti kiesés abszolút minimálisra korlátozódjon. Ezért kereskedőink
felkészültek a gyors reakcióra, hogy Ön minél hamarabb folytatni tudja munkáját.
A legfontosabb alkatrészeket raktáron tartják és rendelkeznek azon szakmai
kompetenciával, mely ahhoz szükséges, hogy gondoskodjanak róla, a szóban forgó
gép ismét optimálisan működhessen. Ezen kívül a hét minden napján bízhatnak
a Lely szervezet támogatásában. Ezért a Lely melletti döntés több mint egy gép
melletti döntés. Akadálymentes takarmány-betakarítást garantálunk!

19

20

lely welger

21

Lely Welger

RP 415

RP 445

RP 535

RPC 445 Tornado
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RP 415
Variokamrás, szeletelő szerkezet nélküli körbálázók új
generációja egyszerű alapfelszereltséggel. Ezek a bálázók
0,90 - 1,60 méteres bálaátmérővel teljesítik a mai
felhasználók magas követelményeit a bálatömörséget és
teljesítményt illetően.

RP 445

Műszaki adatok

Welger
Préskamra átmérő (m)

RP 415
0,90 - 1,60

Préskamra szélessége (m)

1,23

Préskamra volumen (m³)

2,50

Rendfelszedő szélessége (m)

2,25

Rendfelszedő fogásszélessége (m)

1,86

Műszaki adatok

A piacon a legmodernebb körbálázók 0,90 - 1,60 méteres
bálaátmérővel és a legjobb feszítő-, felszedő- és szeletelő

Welger

rendszerekkel bírnak. Ezen bálázók nagy átáramlást és az

Préskamra átmérő (m)

egész bálán állandó tömörséget biztosítanak. Állítsa össze

Préskamra szélessége (m)

1,23

kívánt bálázóját az egyszerű alapmodelltől a Master modellig,

Préskamra volumen (m³)

2,50

mely maximális kényelmet és rugalmasságot kínál Önnek.

Rendfelszedő szélessége (m)

2,25

Rendfelszedő fogásszélessége (m)
Szeletelő szerkezet (kések)

RP 535
E sorozat bálázóival 0,90 m és 2 m közötti bálákat készíthet –
a világ legnagyobb báláit. A Constant Pressure Rendszer
egyenletes tömörséget biztosít és a különböző felszedő
rendszerek nagy teljesítőképességükről ismertek.

A Lely Welger RPC Tornado modellel a Lely piacra dobta
az első teljes variokamrás bálázó-fóliázó kombinációt.
A préskamra mellett az automatikus csévélő rendszer is
változtatható. Olyan rövid az az idő, mialatt a Tornado egy
bálát fóliáz, hogy a variokamrás körbálázó teljesítménye
teljesen kihasznált.

0,90 - 1,60

1,86
0, 13, 17, 25

Műszaki adatok

Welger
Préskamra átmérő (m)

RP 535
1,10 - 2,00

Préskamra szélessége (m)

1,23

Préskamra volumen (m³)

4,00

Rendfelszedő szélessége (m)

2,25

Rendfelszedő fogásszélessége (m)

1,86

Szeletelő szerkezet (kések)

RPC 445 Tornado

RP 445

0, 13, 17, 25

Műszaki adatok

Welger
Préskamra átmérő (m)

RPC 445 Tornado
0,90 - 1,60

Préskamra szélessége (m)

1,23

Préskamra volumen (m³)

2,50

Rendfelszedő szélessége (m)

2,25

Rendfelszedő fogásszélessége (m)

1,86

Szeletelő szerkezet (kések)

25
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Lely Welger RP 415
A variokamrás körbálázókat különböző feltételek mellett használják; ezért a velük
szemben támasztott követelmények is nagyon eltérőek. A Lely Welger RP 415 sorozat
tökéletes a széna és szalma silótakarmány előállítására, ha nem kell szeletelni. A szállító
rotort és a széles rendfelszedőt széles rendek könnyű felvételére tervezték, miközben
a bevált CPS optimális bálatömörséget biztosít. Ezen bálázók kiváló minőségére és
tartósságára a legjobb utalás a névben rejlik... Lely Welger!
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Széles rendfelszedő – nagy rendek
Az RP 415 modellnek 2,25 méteres vezérlőpálya nélküli rendfelszedője van
öt fogtartóval. A felszedési teljesítmény hatalmas; az 5,60 mm-es fogaknak nagy
a csavarodása és ezért ideálisak a magas tarlókból a termény összegyűjtésére.
Nagy flexibilitásának köszönhetően a fogak könnyen alkalmazkodnak az
egyenetlen talajkontúrhoz, ezáltal elkerülik a szennyeződéseket. A rendfelszedő
felfüggesztése állítható és a magassági láncok és a rendfelszedő támkerekekkel
kombinálva biztosított a tökéletes talajkövetés.

Jó takarmányfelvétel – optimális eredmények
Az egyenletes és állandó takarmányáramlás rendkívül fontos a nagy
teljesítményhez és a jó bálaformához. Különösen a széles rendfelszedővel
rendelkező bálázóknál állapítható meg a jó szállító rendszer a nagy különbsége
az egyenletes, nyugodt működés és a szakaszos, egyenetlen anyagszálítás
között. A szállítócsigák a kívül a rendfelszedőn felvett terményt gond nélkül
a préskamra 1,25 m széles bemenetéhez továbbítják. Ezáltal egyenletes és
kompakt lesz a bála külső rétege.

Nagyobb szállítórotor – maximális átáramlás
A Lely Welger RP 415 modell 500 mm átmérőjű szállítórotorral és hosszú
fogakkal rendelkezik. A rotortengely átmérője miatt maximális a bálakamra
nyílása, mely hatalmas mértékű terményáramlást biztosít. A szállítócsatornában
lévő kis ellenállásnak köszönhetően kicsi a teljesítményigény.

CPS – legjobb bálák, maximális sebesség

Az erős fogak nemesacélból készültek,
ezért könnyen ki tudnak térni az idegen
testek elől.

A körbálázóknál meghatározó a bála kezdete a bála formájához és a bálázó
teljesítményéhez. A CPS mechanikája gondoskodik a hevederek feszességéről,
melynek következtében gond nélkül és könnyen előállítható a bála
kezdete. Különösen szalma és széna esetén biztosított ezáltal a hatalmas
teljesítmény‑növekedés.

A CPS speciális gumi felülete és
nyomása maximális tartást biztosít
a bálán.

Mihelyt elkészült a bálamag, aktiválódik a CPS-hidraulika; a hevederek feszítő
szerkezetének ésszerűen kitalált geometriája miatt a növekvő, hevederekre
gyakorolt nyomásnak köszönhetően biztosított az állandó bálatömörség.
Ez tökéletes bálaképzést biztosít, mert a bálatömörség a maximális átmérőig
állandó marad. A kemény külső réteg megakadályozza az időjárás és a
behatoló eső miatti minőségi veszteséget.
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Könnyű kézi beállítás
A bálaméret, bálatömörség és hálóhossz értékek könnyen beállíthatók a gépen.
Az egyértelmű kijelző-elemek mutatják a tömörséget és a növekvő bálaméretet.
Visszajelző lámpa mutatja, hogy le van-e zárva a hátsó ajtó.

ADS – kiegészítő erő
a nehéz terményhez
Az RP 415 modell ADS-sel
(Additional Drive System,
/ kiegészítő 2. hajtóhenger) is
felszerelhető, hogy a hevederekre
plussz erőt lehessen átvinni.
A kiegészítő hajtással nagyon
jól alkalmazható a bálázó a
silótakarmány készítéshez.

Négy végtelenített heveder –
végtelen bizalom
A bálázó négy szíját öt kordrétegből –közbenső

Alapfelszereltségben
a Lely Welger RP 415 modell
az alábbi kivitelben szállított:

gumi rétegekkel gyártották, melynél a rétegek

• 2,25 m széles, vezérlőpálya nélküli rendfelszedő.

összeköttetése, fedése erős. Eredmény: egy

• 500 mm átmérőjű szállítórotor.

hajlékony, mindazonáltal rendkívül erős heveder,

• Varionet hálókötöző rendszer.

mely alig nyúlik ki és nincs kapcsoló szerkezete.

• Balercontrol E.

Összességében: végtelen bálázás csere vagy javítás

• Automatikus lánckenés.

nélkül.

• Rendfelszedő kerekek.

Variálható bálák – könnyű vezérlés

Opciók:

A bálatömörséget egy egyértelműen leolvasható

• Támkerekek rendfelszedőhöz.

manométer jelzi ki. A bálatömörség a munkagépen

• ADS – Kiegészítő hajtóhenger.

egy vezérlőegység segítségével állítható. Ezen

• Vario zsinegkötöző rendszer.

kívül a kezelő számára mindig jól szem előtt van

• Zsineg és háló Kombi kötözés.

a bálaátmérő. Egy visszajelző lámpa jelzi, hogy

• Kardántengely nyírócsavarral.

reteszelt-e vagy nyitva-e a hátsó ajtó.

• Kardántengely bütykös tengelykapcsolóval.
• Bálaürítő rámpa.

Balercontrol E
Mihelyt elérte a bála az előre beállított átmérőt, a
BCE jelet küld a kezelőnek; ezután automatikusan
vagy manuálisan indítható a kötözés (necc, kombi
vagy zsineg). A BCE mutatja a bálaszámot napi
lebontásban, valamint az összes bálaszámot.
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Balercontrol E
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Műszaki adatok
WELGER

RP 415

Préskamra
Préskamra átmérő (m)

4 végtelenített heveder
0,90 - 1,60

Préskamra szélessége (m)

1,23

Préskamra volumen (m³)

2,50

Szállítási hossz (m)

4,98

Szállítási szélesség (m)

2,40

Szállítási magasság (m)

2,75

Rendfelszedő szélessége (m)

2,25

Rendfelszedő fogásszélessége (m)

1,86

Rendfelszedő-fogtartók

5

Rendfelszedő-fogtávolság (mm)

64

Rendfelszedő tipus
Rendleszorító
TLT fordulatszám (f/p)

vezérlő pálya nélkül
S
540

Teljesítményigény (kW/PS)

52/70

Hidraulika igény

2 x SA

Powersplit hajtómû

X

Automatikus lánckenés

S

Szállítórotor

S

Mastercut

X

13

Xtracut17

X

Xtracut

X

25

Hydroflex

X

Belercontrol E

S

E-link vezérlés

X

Varionet hálókötözés

S

Variotwin zsineg kötözés

O

Kombi kötözés

O

Bálakidobó

S

Rendfelszedő lengő támkerék

O

2 m Rendfelszedő

O

Szélesnyílásszögű kardántengely

S

Hidraulikus fék

O

Légfék

O

15.0/55-17

S

19.0/45-17

O

505/50R17

O

500/55-20

O

500/60-22.5

O

S = Alapfelszereltség / O = Tartozék / X = Ehhez a géphez nem áll rendelkezésre
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Lely Welger RP 445
Variokamra azt jelenti: rugalmas. És ez jellemzi körbálázóink széles választékát. Akár
a széna, akár a szalma vagy a nedves szenázs feldolgozásánál, a Lely Welger RP 445
mindig a legjobb teljesítményt nyújtja. A számos lehetőséget kínáló gép nagyon
flexibilis. Bálatömörség, bálaátmérő, kötözőanyag, és szükség esetén még a vágáshossz
is a traktor kabinból vezérelhető.
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Szállítórotor vagy szeletelő szerkezet
Igény és felhasználástól függően a bálázó felszerelhető vagy egy
szállítórotorral vagy a három szeletelő szerkezet egyikével. Az 500 mm
szállítórotornak különösen széles a nyílása a bálakamrához, mely
hatalmas – páratlan – teljesítményt biztosít. A hosszú élettartamú rotor
fogai rugóacélból készültek.

A hatékony szeletelő szerkezetek előnyei:
• A nagyobb tömörség miatt alacsonyabbak a bálánkénti költségek.
• Az állatok takarmányhasznosítása megnő, mivel jobb a konzerválás
és a takarmány minősége.
• Időmegtakarítás, mert könnyű a takarmány feldolgozása.
Mindig megéri befektetni egy szeletelő szerkezetbe és ezért a
Lely Welger RP 445 kínálatában három konfiguráció található, 13,
17 vagy 25 késsel.

Mastercut13 – erős és elérhető
A modern szeletelők széles palettája a Mastercut13 -al kezdődik.
13 extra hosszú kés, melyek mélyen benyúlnak az 500 mm-es rotor
gyűrűterületére, biztosítják a takarmány megbízható vágását. A termény
minimális vágáshossza 90 mm. A kétcsillagos rotor nagyon hatékony
átáramlást biztosít.

Xtracut17 – magas teljesítőképesség és egyszerű
kezelés
A szeletelő 17 kése két csoportra van felosztva – 8 illetve 9 késre –
melyeket a kezelő a traktor üléséből az E-link kézivezérlésével előre
megválaszthat. Az 500 mm átmérőjű vágórotor rendkívül nyitott
szerkezetű, ennek köszönhetően a spirálformájú fogak jól meg tudják
fogni a terményt. A rotor szerkezetének köszönhetően nagyon jó a
terményáramlás a bálakamrába, mely nagy teljesítmény biztosít a nagy
térfogatú anyagok tömörítésekor.
Xtracut17.

Xtracut25 – maximális kényelem és optimális
szeletelő szerkezet
A Lely Welger 445 felszerelhető Xtracut25 szeletelő szerkezettel,

Xtracut25.

választható késgarnitúrákkal. A 25 kés különböző csoportokba osztható
fel, melyek egymástól függetlenül használhatók. A kezelő a traktor
kabinjából választhat 25, 13 vagy 12 kést az E-link kézi vezérléssel,
anélkül, hogy a késeket ténylegesen ki- vagy be kellene szerelni, ami
viszont időt és munkát takarít meg.
A nagy számban felszerelt fogak (minden gyűrűn 4-4) által a
Profi‑rotornak elképesztő a terményfogása és kifogástalan működést
biztosít a szenázskészítéskor egész évben. Ez a kiváló minőségű
rotor megszakítás nélküli teljesítményt és kiváló vágásminőséget
biztosít mindenféle terménytípusnál és időjárási körülménynél.
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Széles rendfelszedő standard hengeres
rendleszorítóval és kiegészítő felszerelésként
beszerezhetők lengő támkerekek.

Flexibilitás vezérléskor
Az RP 445 modell felszerelhető az
egyszerű Balercontrol E egységgel vagy
a kicsit összetettebb E-link vezérléssel.
BCE:
• Egy akusztikus hangjelzés jelzi, ha a
bála elérte a kívánt tömörséget.
• Kötözés manuális vagy automatikus
indítása (háló vagy zsineg).
• Bálaszámláló.
• Összes bála számlálása.

Additional Drive System
Az RP 445 sorozat minden modellje
rendelkezik kiegészítő hajtóhengerrel a
hevederhajtáshoz, mely megakadályozza a
szíjak csúszását és biztosítja a szabályszerű
működést még nehéz termény esetén is.

Opticlean
Az Opticlean hengerek nem csak a
hevedereket tartják tisztán. Ezt kiegészítve
biztosítják a szíjak nyugodt futását és a háló
gond nélküli továbbítását.

Széles rendfelszedő – nagy rendek

Az E-link vezérlőegységnél
még a további beállítások
végezhetők a traktor
kabinjából:
• Bálatömörség.
• Bálaátmérő.
• Hálóhossz.
• Késcsoportok.
A hidraulika funkciók
előválasztása:
• Hydro-Flexcontrol fenék.
• A kések ki- és befordítása.
• Rendfelszedő.

nélküli rendfelszedője van öt fogtartóval. A felszedési

A Lely Welger RP 445 modell
alapfelszereltsége a következőket
tartalmazza:

teljesítmény hatalmas; az 5,60 mm-es fogaknak

• 2,25 m széles rendfelszedő vezérlőpálya nélkül.

nagy a csavarodása és ezért ideálisak a magas

• Szállítórotor, 500 mm átmérőjű.

tarlókból a termény összegyűjtésére. A rendfelszedő

• Powersplit hajtás.

2,25 m szélességének köszönhetően még szűkebb

• Varionet hálókötöző rendszer.

kanyarokban is össze lehet szedni a széles rendeket.

• Balercontrol E.

A rendfelszedő felfüggesztése állítható és a

• Automatikus lánckenés.

láncokkal, rugalmas fogakkal és a rendfelszedő

• Fix rendfelszedő kerekek.

kerekekkel kombinálva biztosított a tökéletes

• ADS kiegészítő hajtásrendszer.

talajkövetés és a legtisztább takarmány.

• Opticlean henger.

Az RP 445 modellnek 2,25 méteres vezérlőpálya

• Hengeres rendleszorító.

Powersplit – osztott
hajtáskoncepció...

Opciók:

A nagy átáramlási teljesítménnyel rendelkező

• Támkerekek a rendfelszedőhöz.

gépek olyan hajtáskoncepciót igényelnek, melyek

• Mastercut13 szeletelő szerkezet.

állandóan megállják a helyüket a nagy terhelésekkel

• Xtracut17 szeletelő szerkezet.

szemben. A szükséges teljesítményt az erős

• Xtracut25 szeletelő szerkezet.

Powersplit-hajtómű osztja szét egyenletesen a

• Hydroflexcontrol.

rotorra és a bálakamrára. A Powersplit hajtóműnek

• E-link vezérlés.

köszönhetően minden tengely kezdettől fogva a

• Kardántengely bütykös tengelykapcsolóval.

helyes irányban forog, tehát nincs szükség kiegészítő

• Bálaürítő rámpa.

hajtóműre, miközben pedig korlátozva van a
teljesítményveszteség.
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Lely Welger RP 535
Lely szállítja Európa legnagyobb variokamrás körbálázóját. A mindig nagyobb
teljesítőképesség és betakarításkor a nagyobb átütő erő érdekében történt fejlesztések
során kifejlesztettünk egy még nagyobb bálák előállítására szolgáló egyedülálló
minőségű körbálázót. A meglévő modellek széleskörű lehetőségeket kínálnak, hogy
minden gazdálkodó és bérvállalkozó igényeit kielégítse.
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Hatalmas bálakamra – rendkívüli
teljesítmény

RP 535 - nagy felszedési
lehetőségek

Egy 2 méteres átmérővel és egy 1,23 méteres

Az RP 535 alapfelszereltségben 2,25 méteres széles

szélességgel és az ebből adódó majdnem 4 m -es

rendfelszedővel szerelt, mely még a legszélesebb

bálatérfogattal a búzaszalma betakarítása során

rendeket is összeszedi és tiszta felületet hagy maga

akár 600 kg súlyú bálák állíthatók elő. Ez sok más

után. A terményt aztán egy nehéz szállítórotor

bálázó teljesítményének a duplája. Ez jelentősen

továbbítja a préskamrába. A Powersplit-hajtómű

csökkenti a tömörítési költségeket és a bálák számát,

elosztja a hajtóteljesítményt a szállító és a

minimális az állásidő és csökken a háló felhasználás

préskamra között.

3

mértéke is. Nem utolsó sorban jelentősen
mérséklődik szántóföldi működési idő is.

Constant Pressure System –
maximális bálatömörség

Szállítórotor vagy szeletelő
szerkezet
Az RP 535 ugyanazokkal a szeletelő szerkezetekkel
szerelhető fel, mint az RP 445 – Mastercut13,

Az RP 535 bálázót úgy tervezték, hogy a bálára eső

Xtracut17 és Xtracut25. Az RP 535 Hydroflexcontrol-

felületi nyomás 1 métertől a maximum 2 méteres

rendszerrel is felszerelt. Ez a funkció lehetővé teszi

beállított átmérőig mindig állandó maradjon. Ez a

az eltömődések megszüntetését anélkül, hogy

hevederfeszesség növelésével érhető el a bálaátmérő

el kelljen hagyni a traktor ülését, mely pedig a

növelésének megfelelően. Ennek eredményeképp az

teljesítmény emelkedéséhez vezet.

egész bálaátmérőn nagy az anyag tömörítése.

Akár 2 méteres
bálák!
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2,25 m széles rendfelszedő
Standard hengeres
rendleszorító és opcióként
lengőkerekek.

lely welger

Műszaki adatok
WELGER

RP 445

Préskamra
Préskamra átmérő (m)

RP 535
4 végtelenített heveder

0,90 - 1,60

1,10 - 2,00

Préskamra szélessége (m)

1,23

Préskamra volumen (m³)

2,50

Szállítási hossz (m)

4,98

4,00
5,23

Szállítási szélesség (m)
Szállítási magasság (m)

2,40
2,75

3,17

Rendfelszedő szélessége (m)

2,25

Rendfelszedő fogásszélessége (m)

1,86

Rendfelszedő-fogtartók

5

4

Rendfelszedő-fogtávolság (mm)
Rendfelszedő tipus
Rendleszorító

64
vezérlő pálya nélkül

hagyományos

S

S

TLT fordulatszám (f/p)
Teljesítményigény (kW/PS)

540
60/80

Hidraulika igény

97/130
2 x SA (1 x DA)

Powersplit hajtómû

S

S

Automatikus lánckenés

S

S

Szállítórotor

S

S

Mastercut

O

O

Xtracut17

O

O

Xtracut

13

O

O

Hydroflex

O

O

Belercontrol E

S

S

E-link vezérlés

O

O

Varionet hálókötözés

S

S

Variotwin zsineg kötözés

O

O

Kombi kötözés

O

O

25

Bálakidobó

S

S

Rendfelszedő lengő támkerék

O

O

2 m Rendfelszedő

O

O

Szélesnyílásszögű kardántengely

S

S

Hidraulikus fék

O

O

Légfék

O

O

15.0/55-17

S

S

19.0/45-17

O

O

505/50R17

O

O

500/55-20

O

O

500/60-22.5

O

O

S = Alapfelszereltség / O = Tartozék / X = Ehhez a géphez nem áll rendelkezésre

33

Lely Welger RPC 445 Tornado
Egy variokamrás körbálázó lehetőség nyílik eltérő átmérőjű bálák készítésére.
Következésképp könnyű reagálni a megrendelő igényeire. Természetesen a fóliázó
rendszernél is hasonló flexibilitásra van szükség. Mert elvégre a fóliának kell betakarni
a bálát és a fordulatok számának igazodnia kell a bálaátmérőhöz és a fóliarétegek
szükséges számához. Így minden bála tökéletesen fóliázott, a fóliára fordított költség
kereten belül marad, és a fóliázásra fordított idő is minimális. A Lely Welger RPC 445
Tornado az első bálázó-fóliázó kombináció, mely mindezt az igényt kielégíti. A Tornado
meglepően gyorsan dolgozik és az egész fóliázási folyamatot automatikusan a
bálaátmérőhöz igazítja.
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A Tornado fóliázó rendszer – az új mérce!
Ennek a bálázó-fóliázó kombinációnak a teljesen új szerkezete azon az ötleten
alapszik, hogy olyan fóliázó rendszert kell tervezni, mely olyan gyors, hogy a
0,90 - 1,60 méteres bálákat tökéletesen fóliázza.

Hátsó ajtó ki, hátsó ajtó be és már indulhat is
Ha valóban gyors szeretne lenni, a másodperc minden töredékét ki kell
használnia, éppúgy, mint egy 100 méteres futónak. És pontosan ez az, amit a
fóliázó rendszer tesz. A gyors bálaátadás a gépen tökéletes példa az optimális
időmegtakarításra; a magasabbra helyezett préskamra, a bálavilla terelésével
gyengéden adja át a bálát a fóliázó asztalra. Így azonnal le lehet zárni a hátsó
ajtót. Egyidejűleg pedig a karüsszel csévélő optimálisan kihasználja a hátsó
ajtó mögötti teret. A tény, hogy a Tornado már fóliáz, mielőtt a hátsó ajtó
egyáltalán lezáródott volna...

Gyors és egyenletes bálaátadás
Legfőképp a bálaátadás lett gyorsabb; még komoly lejtős terepen is gond
nélkül gurul a fóliázó asztalra a bála. A préskamra és a fóliázó asztal közti
átadás gyengéd és pontos még meredek lejtőkön is.

A fóliázó már forog, mielőtt bezáródna
a hátsó ajtó.

Nyugodt járású hajtás – kevés karbantartás
A forgózsámolyt gumi hajtóhengerek hajtják, miközben két henger
a forgózsámoly vezetéséről és feszítéséről gondoskodik. Ezen kívül a

A zajmentes hajtást a gumihengerek
biztosítják.

forgózsámoly gumihengereken csapágyazott, tehát az egész rendszer
működése rendkívül nyugodt járású és zajmentes. A fékberendezés
fékpofákból áll, melyek a fóliázó forgózsámolynak nyomódnak.

Gyengéd bálaátadás – még rendkívüli
lejtőkön is.
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Egyszerű fóliaszakadás-szenzor; abban az esetben,
ha elszakad a fólia, a bálát a maradék fóliával át
lehet tekerni, vagy megáll a karüsszelgyűrű és meg
kell javítani az elszakadt fóliát – a kézi vezérléssel
programvezérelt.

Egyenletes átfedés a bálaforgatás felügyeletének
köszönhetően.

Új és nagyon kompakt vágó-szorító
berendezések nagy szorítási területtel.

A bála óvatos lerakása a földre a fóliázó asztal
alacsony helyzetének köszönhetően.

Automatikus igazodás minden
egyes bálára

Gyorsan eléri a megfelelő
fordulatszámot

A fóliázó automatikus működésének legfontosabb

A fóliázási folyamatnál megtakarított idő

tényezője a bálaátmérő és a kívánt fóliarétegek

nagyban hozzájárul a bálázó-fóliázó kombináció

száma. Ezért hálókötözés közben a rendszer

rövid ütemidejéhez. A karüsszelfóliázó gyengéd

meghatározza a bála átmérőjét és továbbítja

hajtásával a fóliatekercsek hamar elérik a megfelelő

a fóliázó rendszernek, mely a fóliázó gyűrű

sebességet. A vágó-szorító berendezések szintén

magasságát automatikusan hozzáigazítja. Ezután a

fontos szerepet játszanak. Az átdolgozott

számítógép kiszámítja a forgásokat, melyek ahhoz

konstrukciónak köszönhetően csak egy kis nyílásra

kellenek, hogy a bálákat a kellő számú fóliaréteggel

van szükség a fólia elengedéséhez, melynek

körbetekerje.

következtében a fóliázónak nem kell feltétlenül
lelassulnia.

Egyszerű igazodás és sokoldalúság jelentése:
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Ha az utolsó bála a szántóföldön nem éri el

Bálázás fóliázás nélkül

a kívánt bálaátmérőt, vagy épp ellenkezőleg,

A szalma és széna bálázásánál ki lehet kapcsolni a

valamivel nagyobb lett, az egyáltalán nem jelent

fóliázót; ebben az esetben a kész bálát a rendszer az

gondot. A Tornado fóliázó rendszer minden bálát

asztalon át a földre helyezi, vagy az asztalon marad,

bemér, hogy a fóliázó a hálókötözés időpontjára

míg a következő bála kész nincs, és akkor két bálát

a megfelelő értékre álljon. Ez aztán a flexibilitás!

rak le egyszerre a földre.

lely welger

Új, nagy rotor
A 800 mm-es hatalmas rotor 6 foggal minden gyűrűn kitűnő
terményáramlást biztosít.

Hydroflexcontrol
Természetesen a Tornado
alapfelszereltségéhez tartozik
a hydroflexcontrol a rotorhoz.

Nagy gumik
A nagy alacsony
nyomású gumik
minimális nyomást
gyakorolnak a
talajra, nagy
stabilitást
biztosítanak mind
a szántóföldön,
mint közúti szállítás
során.

Vágó-szorító berendezések: nagy
kinyúlási hossz, nincs gond
működéskor

Természetesen Hydroflexcontrol

Eltérő fólia-magasságoknál nagyon nagy

A gumirugók biztosítják a fenék kitérését lefelé,

munkaszélességgel kell rendelkeznie a vágó-

hogy át tudjon haladni a kö vagy takarmánycsomó.

szorító berendezéseknek. Ezért van a kétfokozatú

Ha eltömődésre kerülne sor, a fenék leforgatható,

vágó-szorító berendezéseknek rendkívül széles

így a probléma könnyen elhárítható.

Minden szeletelőrotoros Lely Welger bálázó
felszerelhető Hydroflex szállítócsatorna fenékkel.

nyílása, mely két fokozatban nyílik. A különleges
tartását, úgy hogy ezek tökéletesen vághatók

Új vezérlőpálya nélküli
rendfelszedő

miközben megfelelő pozíciójuk tartva van.

Az átdolgozott Tornado 2,25 méteres,

zárómechanizmus biztosítja a fólia maximális

vetzérlőpálya nélküli rendfelszedővel szerelt.

Egy ismert bálázó egy új szállítórendszerrel

Az 5-soros rendfelszedő, a szállító csigák

Ezeknek a bálázó-fóliázó kombinációknak a

összehangolva, hogy biztosított legyen a

szíve – az ismert RP 445 körbálázó – sok sok éve

tökéletes felvétel és a takarmány átáramlása.

bizonyítja kiváló bálatömörségét, teljesítményét

Mivel a rendfelszedőnek nincs vezérlőpályája,

és megbízhatóságát. Ebben a tekintetben nincs

így minimális a forgó alkatrész, mely még

abszolút semm kétség és a 800 mm-es vágórotor

megbízhatóbbá és karbantartásbarátté teszi

egy új dimenzióval járul hozzá e hírnévhez. A rotor

ezt a bálázó-fóliázó kombinációt.

és a rotor sebessége úgy vannak egymással

felépítése nagyvonalú – hat foggal minden gyűrűn –
és az Xtracut25 szeletelő szerkezettel felszerelt.
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Szállításkor rendkívül kompakt
Eddig azok az utcák, ahol sövények, keskeny

A Tornado alapfelszereltsége az
alábbiat tartalmazza:

hidak és kapuk vannak, mindig akadályt

• 2,25 m széles vezérlőpálya nélküli rendfelszedő.

jelentettek számos mezőgazdasági gépnek.

• Támkerekek a rendfelszedőhöz.

Ezeket az új bálázó-fóliázó kombinációkat úgy

• Profi Rotor, 800 mm átmérő.

tervezték, hogy a szállítási szélesség pontosan

• Xtracut25 szeletelő szerkezet.

2,80 m legyen, miközben hossza csupán 5,75 m!

• Hydroflexcontrol.

A széles gumikkal együtt lett az eredmény egy

• ADS hajtásrendszer és Opticlean hengerek.

kiválóan irányítható és sokoldalú munkagép.

• Varionet hálókötöző rendszer.
• Pro-link vezérlőegység.
• Automatikus lánckenés.
• Kardántengely bütykös tengelykapcsolóval.
• Raktér 12 tekercs fóliához.
• Gumizás Flotation Pro 710/40-R-22.5.
• Fólia-szakadás érzékelők.

Szállítási helyzetben rendkívül kompakt a csévélő gyűrű majdnem
függőleges beállításának köszönhetően.
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15 tekercs fólia: 2 a gyűrűn, 14 a
burkolatok alatt.

Könnyű cserélni a fóliatekercseket.

Kapcsolható fent és lent.

Könnyen kezelhető a vezérlőbox hátul
a fóliázón.

lely welger

Műszaki adatok
WELGER

RPC 445 Tornado

Préskamra

4 végtelenített heveder

Préskamra átmérő (m)

0,90 - 1,60

Préskamra szélessége (m)

1,23

Préskamra volumen (m³)

2,50

Szállítási hossz (m)

5,75

Szállítási szélesség (m)

2,80

Szállítási magasság (m)

3,45

Súly (kg)

6.100

Rendfelszedő szélessége (m)

2,25

Rendfelszedő fogásszélessége (m)

1,86

Rendfelszedő-fogtartók

5

Rendfelszedő-fogtávolság (mm)

64

Rendfelszedő tipus

vezérlő pálya nélkül

Rendleszorító

S

Rendfelszedő lengő támkerék

S

TLT fordulatszám (f/p)

540

Szélesnyílásszögű kardántengely

S

Teljesítményigény (kW/PS)
Hidraulika igény

97/130
1 x kettős működésű, 1 x nyomóág (40l/perc),
1 x nyomásmentes visszafolyás /1 x kettős működésű + LS

Előkészítés terhelés mérésre

S

Powersplit hajtómû

S

Automatikus lánckenés

S

Xtracut

S

25

Hydroflex

S

Pro-link vezérlés

S

Varionet hálókötözés

S

Fóliatartó (mm)
Kiegészítő fóliatartó
Fólia szakadásjelző jeladók
Csévélő kapacitás

2 x 750
12
S
45

Gumizás 710/40-R 22.5

S

Hely Kiegészítő fólitartónak

1

Hidraulikus fék

S

Légfék

O

S = Alapfelszereltség / O = Tartozék / X = Ehhez a géphez nem áll rendelkezésre
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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.

LHQ.B04311.HU.A

Lely really cares for the environment.

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calfix, 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 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.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.

Live Life Lely
www.lely.com

