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Tárcsás kaszák
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A legkedvezőbb
előnyök
időben történő
kihasználása
Minimális szennyeződés
Az intelligens konstrukció biztosítja,
hogy a kasza tökéletesen követi a talaj
kontúrját. Ezek a kaszák, a talajnyomásszabályozással kombinálva, minden
körülményhez alkalmazkodnak.

Garantált a gyors újranövés
A Lely Clip-rendszernek
köszönhetően a vágópengék
cseréje egyszerű. Ez a rendszer
egyesíti a csavarok előnyeit
a biztonságos gyorscserélőrendszerrel.
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Hektáronként egy liter
üzemanyag-megtakarítás
Az egyedülálló erőátviteli
rendszer a kaszagerendelyben
található központi tengelynek
köszönhetően jelentősen csökkenti
az energiaigényt. A tesztek alapján
az üzemanyag-megtakarítás
hektáronként egy liter!

lely splendimo

A takarmány
energiatartalma
nagymértékben függ
annak cukortartalmától

Optimális szárítás a termény
károsodása nélkül
Az Impeller szársértők
műanyag terelőelemei (fogak),
elrendezésüknek és alakjuknak
köszönhetően, ledörzsölik a levélről
a viaszos réteget, ugyanakkor nem
károsítják a terményt.

Akkor kapjuk a legjobb minőségű takarmányt,
ha a füvet akkor kaszáljuk le, amikor
annak a legmagasabb a cukortartalma;
ezáltal maximalizálhatjuk a tehenek
termelékenységét is.

A megfelelő körülmények között betakarított
termény mennyisége fontos abból a
szempontból, hogy energiában gazdag
takarmányt nyerjünk minimális költséggel.
A minimális költségű, energiában gazdag
takarmány előállításához megfelelő kapacitású
kasza szükséges, amellyel kihasználhatóak
az optimális időjárási körülmények is.
A Lely Splendimo termékskálájában mindig
megtalálja azt a kaszát, amely megfelel az
Ön követelményeinek.

Az egyedülálló Lely kaszagerendely használata
lényegesen kevesebb energiával biztosítja a
nagyobb mennyiségű terményt. A Splendimo
hatékonysága alapján választhat a kisebb
üzemanyag-fogyasztás vagy nagyobb
teljesítmény között.

Szétterítés vagy rendképző
kaszálás
A szétterítés vagy a rendképző
kaszálás közötti választás
az aktuális körülmények
függvénye. A beállítások könnyen
végrehajthatóak és optimalizálják
a kasza működését.
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Amilyen a
takarmány, olyan
az eredmény!

Harvest results
A Lely fejőrobotjaival naponta milliónyi tehenet fejnek meg, azonban ez a siker nem
csak az Astronaut berendezés érdeme. Alkalmazottaink tudása és tapasztalata segíti a
gazdálkodókat abban, hogy szarvasmarháikkal a legjobb eredményeket érjék el.
Ezért tudjuk – jobban mindenki másnál –, hogy sikerének alapja a jó minőségű
abraktakarmány. Ez biztosítja az állatok jó egészségét, maximális takarmányfelvételüket,
és megtakarítja a koncentrátumokkal és adalékokkal járó többletköltségeket...
A tej és hús megfelelő és hatékony termelése a takarmány betakarításával kezdődik.
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A Splendimo Lely kaszagerendely
energiatakarékos
Minden Splendimo tárcsás kasza egyedülálló, moduláris Lely kaszagerendellyel rendelkezik.
Ez a Lely találmány univerzális kaszálóegységekből áll, amelyeket közvetlenül hajt meg
egy rugalmas hatszögletű tengely. Következésképpen, ez a Lely kaszagerendely kevesebb
fogaskereket tartalmaz, mint bármely más kaszagerendely, ami kiemelkedő teljesítményt
és üzemanyag-megtakarítást eredményez.
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Moduláris és rugalmas
A Splendimo Lely kaszagerendelyen jobbra vagy balra forgó
kaszálóegységek, valamint távtartók találhatók. Mindezeket az
alkatrészeket krómacél nyomatékrúdon lévő hatalmas nyomás tartja
össze. A kaszálóegységek száma, a forgási irány- és a központi
meghajtások változatai a munkaszélességek és modellek széles
választékát kínálják. A pótalkatrész-ellátás előnye, hogy a megfelelő
szervizeléshez minimális számú alkatrész szükséges.
A közvetlen meghajtás kiemelkedő teljesítményt biztosít
A Splendimo Lely kaszagerendely legfőbb előnye az egyedülálló
hajtási rendszer. Minden kaszálóegységet közvetlenül egy hajtótengely
hajt meg és nem fogaskerekek, mint amiket más tárcsás kaszáknál
alkalmaznak. A különleges hatszögletű tengely nagyon jó minőségű
acélból készült, és áthalad mindegyik tárcsa középpontján. Mindegyik
kaszálóegység a tengelytől kapja a szükséges hajtást, ez minimalizálja
a súrlódási és hőképződési energiaveszteségeket.
Üzemanyag-megtakarítás
A Lely kaszagerendelynek akár 15 százalék – 20 százalék-kal nagyobb
a hatékonysága és kisebb az energiaszükséglete, mint a hagyományos
kaszagerendelyeknek. Minél nagyobb a munkaszélesség, annál
nagyobb a különbség az energiaszükségletben. Ezt észre fogja venni a
kisebb üzemanyag-fogyasztásban!
A főajtómű túlterhelése megelőzhető, mivel a rugalmas tengely
hatékonyan elnyeli az ütéseket. Amennyiben egy tárcsa sorozatosan
túlterhelt, a hatszögletű tengely csavarodással, illetve szélsőségesen
nagy túlterhelés esetében eltöréssel megvédi a többi elemet.

Hagyományos, fogaskerék-meghajtású kaszagerendelyek esetén két szomszédos
kaszatárcsa között legalább két fogaskerék-áttétel szükséges. Mindegyik áttétel
5 százalék súrlódási veszteséget okoz, ez a veszteség az átadott energiával
arányosan nő.

A Lely kaszagerendely és komponensei úgy lettek kialakítva, hogy a
kaszatárcsák „szíve” a kaszagerendely elejéhez közel helyezkedjen el.
Következésképpen a kaszatárcsa a terményben csaknem 180 fok-ot
fordul el, ráadásul több hely van a tárcsák között. A Splendimo kasza
120 mm-es pengéi közötti átfedés nem hasonlítható össze a piacon
lévő más kaszák értékeivel.

Minden egyes kaszaegység be van kenve
zsírral és tartósan tömített. A kenőzsír
még szélsőséges munkaszögeknél is a
fogaskerekekben marad és nem folyik ki
a gerendely oldalára, mint a hagyományos
kaszagerendelyek esetében.
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Splendimo Clip – a kaszapengék könnyű cseréje
A kasza pengéinek megfelelő időben történő cseréjével biztosítható a megfelelő
vágáskép, valamint a megfelelő újranövés. A múltban számos gyorscserélő-rendszert
találtak ki, azonban mindegyiknek volt hátránya. A Lely innovatív megközelítésének
eredménye a Splendimo Clip. Egy nagyon egyszerű találmány, mely biztosítja a kasza
vágópengéinek időben történő, könnyű és mindenek felett biztonságos cseréjét. Minden
szempontból biztonságos és egyszerű.
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Lényeges mennyiségű térköz a
kaszatárcsa alatt

A megoldás

A kaszapengék csavaros rögzítésének legnagyobb

erős csavarral rögzített, rugóacél lemezzel biztosított

előnye, hogy a tárcsa alatt maximális mértékű

kopásálló vágókést, – ez a Splendimo Clip – és egy

térköz alakul ki. Semmilyen további elem nem

bütyköt a kaszatárcsán. A vágókés rögzítésének

akadályozza a szabad térközt, mely korlátokat

ez a módja egyesíti a csavaros és a gyorscserélő-

szabna a vágásképnek, a kaszagerendely

rendszer legjobb tulajdonságait:

Az innovatív Splendimo Clip tartalmaz egy nagyon

energiaszükségletének vagy tartósságának.
A biztonságnak is van szerepe: a vágókés csavarját

• A vágókések cseréje gyors és könnyű.

minden késcserénél szemrevételezéssel ellenőrizni kell.

• Elegendő hely áll rendelkezésre a kaszatárcsa

Könnyű csere – soha többé nincs
tompa él

• Könnyen ellenőrizhető a kés rögzítőcsapjának

A gyorscserélő-rendszer legnagyobb előnye

• A lehető legkevesebb alkatrész.

alatt.
kopottsága.

természetesen az, hogy könnyű vágókést cserélni.
Következésképpen, a felhasználók hajlandóak
gyakrabban cserélni a késeket a kaszákon. Ez jó
dolog, mert ha tompa késsel vágják a füvet, az
nagymértékben csökkenti az újranövést.

Eltávolítás
Kopott vágókés cseréjéhez a mellékelt, speciális Lely szerszám
segítségével lehet kioldani a Clip-et a tárcsán található
bütykön, majd ezután könnyedén el lehet távolítani azt a kés
rögzítőcsapjáról. Ugyanazzal a szerszámmal a kés rögzítőcsapját
ütögesse ki a kaszatárcsából.

1. lépés

2. lépés

Rögzítés
Miután kicserélte a kést, a rögzítőcsapot az új késsel együtt alulról
helyezze vissza a kaszatárcsára. Amikor a csap a helyére került,
a Splendimo Clip becsúszik a rögzítőcsap hornyába, egészen a
kaszatárcsán található bütyökig. Még egy ütés a Lely szerszámmal
és ezáltal rögzíti a Clip-et a kaszatárcsán található bütyök mögött.

3. lépés

4. lépés

5. lépés
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Impeller hengeres szársértők – gyors szárítás a
tápérték megtartásával
Az Impeller hengeres szársértőkre szerelt nagyszámú fog biztosítja az optimális
szárítást, valamint a takarmány szerkezeti felépítésének és a tápértékének megőrzését.
A széles rotorok nagy mennyiségű termény átáramlását biztosítják, ezáltal kevesebb az
energiaszükséglet.
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Impeller – gyors szárítás és kíméletes
terménykezelés
A szársértő feladata elsősorban a szárítási folyamat gyorsítása.
A szársértő folyamat során ledörzsölődik a levél viaszos rétege;
ezért a nedvesség könnyebben távozhat, ami csökkenti a mezőn
eltöltendő időt. A szársértési folyamat, valamint mindenekelőtt annak
intenzitása évek óta vita tárgya. A viták a lehetséges tápértékveszteség
és a nagyobb energiaszükséglet körül folynak.

A rend szellős formája következtében a nap és
a szél maximálisan kifejthetik hatásukat.

Nagy terményátáramlás
Az Impeller hengeres szársértők nagyméretűek, a rotorok pedig
a piacon kaphatóak közül a legszélesebbek. Ez biztosítja a nagy
terményátáramlást, ami a megfelelő vágáskép, valamint a gazdaságos

A hosszú műanyag (nylon) szársértő fogak
képesek oldalra kitérni akadályok esetén.

üzemanyag-felhasználás szempontjából fontos. Ha a termény nem tud
eléggé gyorsan áthaladni, az nemcsak a vágásképet rontja, hanem
nagy hajtási energiát is igényel. A normál- vagy szélesrend könnyen
beállítható.

A gyorsítás gondoskodik a szársértésről és az
átáramlásról
A új generációjú Lely Impeller szársértőket úgy alakították ki, hogy
mindkét feladatot tökéletesen teljesítsék. Az Impeller elnevezés a
gyorsítást jelenti. A kulcsszó a gyorsítás, mind a szársértési folyamat,
mind pedig a terményátáramlás szempontjából.

Hosszú szársértő fogak az optimális
szársértéshez

Továbbfejlesztett szársértő fogak a hosszabb
élettartam érdekében.

A csigavonalban felszerelt műanyag szársértő fogak beleforognak
a terménybe és behúzzák azt. A fogak sebessége azonban sokkal
nagyobb, mint a terményé. A viszonylag hosszú szársértő fogak
alkalmazásával a termény képes mélyebben behatolni a rotorba. Ezáltal
a fogak „átcsúsznak” az anyagon, és ledörzsölik a viaszos bevonatot
anélkül, hogy megsértenék a levelek vagy a szárak szerkezetét. A magas
minőségű műanyag szársértő fogak súlya kicsi, nagyon tartósak és nem
ártalmasak az állatok egészségére.

A szársértő rotor különféle helyzetei
A szársértő lemez segítségével egyszerűen
beállíthatja a szársértés intenzitását.
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Splendimo – a fenntartható technológia
alacsony önköltségi árat biztosít
A könyvelő szerint egy gép önköltségi ára függ a beszerzési ártól, a beszámítási értéktől
és a karbantartási költségektől. Ez valóban 100 százalék-ig igaz, de tudjuk, hogy a
gyakorlatban vannak különbségek. Mindenekelőtt, elcsodálkozhat használt gépének
magas beszámítási értékén. Az átfogó teszteléseknek és az ebben a prospektusban
bemutatott, a gépekhez felhasznált magas minőségű anyagoknak köszönhetően, mi, a
Lely-nél biztosítani tudjuk az alacsony karbantartási költségeket és a magas használtgépértéket. Ráadásul, mindig megpróbáljuk csökkenteni az önköltségi árat a gépeink lehető
legegyszerűbb konstrukciójának kialakításával, valamint a divatos vagy szükségtelen
tulajdonságok mellőzésével.

Alacsony karbantartási költség
A Splendimo kaszaegységek teljesen tömítettek és külön-külön zsírozással rendelkeznek, ami állandó kenést
tesz lehetővé. A különálló egységek legfontosabb előnye, hogy a derékszögű lassító fogaskerékhajtás minden
körülmények között állandó kenést kap. Ennek a különálló kenési rendszernek a következtében az egységek
kenést kapnak akkor is, amikor a gép a táblavégen megfordul. A zsírozás nagyon kis karbantartást jelent,
nagyon hosszú karbantartási időtartammal.

Túlterhelés
Abban az esetben, ha
a kaszatárcsák közé került
idegen tárgy következtében
túlterhelés lépne fel, a rugalmas
hatszögletű tengely ezt
a terhelést csökkenteni tudja,
anélkül hogy további károk
keletkeznének. Ha a túlterhelés
nagyon nagy, a tengely
(biztonsági óvintézkedésként)
eltörik vagy deformálódik.
A Lely kaszagerendelyt érő
kár magára a tengelyre
korlátozódik.

Gyors javítás
A kaszagerendelyek javítása rendszerint időt rabló,
fárasztó munka. A javításhoz gyakran az egész
kaszagerendelyt szét kell szerelni, és a gerendely
körül szétszórva mindenütt fém alkatrészek
találhatók. A Splendimo kaszagerendely moduláris
kialakítása következtében a kár korlátozott marad,
és a kaszagerendelynek a meghibásodott alkatrész cseréje
vagy javítása érdekében történő szétszerelése nagyon
egyszerű. Ez azt jelenti, hogy a javítás gyorsan és alacsony
költséggel végezhető el. Ennek a legjobb bizonyítéka,
hogy a Lely kaszákat előszeretettel használják az utak
mentén, ahol elkerülhetetlen a károsodás.

Porbevonat
Életbevágóan fontos a megfelelő védelem, különösen mezőgazdasági
gépeknél. A Lelynél minden lehetséges esetben porbevonatot
alkalmazunk Porbevonat esetében az alkatrészt először homokfúvással
kezeljük, zsírtalanítjuk és előkezeljük, azután egy porréteggel vonjuk
be. Azután ezt a port kemencében „ráolvasztjuk” az anyagra.
Ez tartós, színtartó, ütésálló védelmet biztosít rozsda ellen, és végső
soron garantálja a gép magas maradványértékét!

Egyszerűség
Egy gép tartóssága gyakran egyszerűségéből
következik. Az alkatrészek száma minimálisra
csökkenthető, ha a konstrukció a lehető
legintelligensebb. Azonban minden géppel szemben
vannak speciális követelmények, a feladat ezek
teljesítése a lehető legkevesebb alkatrésszel.
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Az összes Lely erőátviteli
egység minőségi
kardántengellyel és
előtéttengellyel rendelkezik.

lely splendimo

A mi tapasztalatainkat nem lehet
megvenni – ezért kapja Ön ingyen
azokat!
Gépeinkkel Ön a szabadban dolgozik, olyan környezetben, amelyet nagyban befolyásol
a talaj, az időjárás és más külső tényezők. A gépeket minden újabb nap új feladatok
elé állítja. Ha probléma merül fel, lényeges, hogy sérült alkatrészek miatt bekövetkező
üzemi leállások időtartama a lehető legkevesebb legyen. Éppen ezért viszonteladóink
készek gyorsan reagálni annak érdekében, hogy Ön a munkáját a lehető leghamarabb
folytathassa. Készletet tartanak a legfontosabb alkatrészekből, és rendelkeznek azzal a
szakértelemmel, amely a kérdéses gép optimális teljesítményének helyreállításához kell.
Ráadásul, a hét minden napján számíthatnak a Lely szervezetének háttértámogatására.
Így tehát a Lely melletti döntés több, mint egy gép kiválasztása. Garantáljuk, hogy a
takarmány betakarítása zavartalan lesz Önnél.
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Lely Splendimo

Classic

M

MC

FA/FS/F/FC

P/PC
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Lely Splendimo Classic

Műszaki adatok

Az egyszerű kasza oldalsó meghajtással.
Hidraulika hengerrel ellátott a szállítási- vagy
fordulási helyzetbe történő átállításhoz.
A Classic 205 és 240 modellek HD változatban
kaphatók.

SPLENDIMO

165

205 (HD)

240 (HD)

280

320

Munkaszélesség (m)

1,65

2,05

2,40

2,80

3,20

Súly (kg)

450

480

555

585

670

29

33

37

40

44

Energiaszükséglet (kW)
Rendszélesség (m)
Csatlakoztatás kategóriája

Lely Splendimo M

0,80 – 1,40 1,20 – 1,80 1,60 – 2,15 1,80 – 2,55 2,00 – 2,95
II

II

II

II

II

Műszaki adatok

Korszerű és nagyon megbízható kasza, központi
felfüggesztéssel. A kaszagerendelyt Top Drive
meghajtással szerelték, valamint hidraulikus
munkahengerrel rendelkezik a szállítási helyzetbe
való hajtáshoz és fordulóhelyzetekbe való
emeléshez.

SPLENDIMO

280 M

320 M

360 M

900 M

Munkaszélesség (m)

2,80

3,20

3,60

8,85

Súly (kg)

760

815

860

1 940

Energiaszükséglet (kW)

48

51

55

99

1,60 – 2,20

2,10 – 2,60

3,00 – 3,35

2,10 – 2,60

II

II

II

III

Rendszélesség (m)
Csatlakoztatás kategóriája

Lely Splendimo MC

Műszaki adatok

A jól bevált kasza jellemzői: központi felfüggesztés
könnyen szabályozható talajnyomással.
Hidraulikus hengerrel rendelkezik a szállítási
helyzethez történő összehajtáshoz, valamint a
fordulóhelyzetbe való emeléshez. A 240 MCR
gumigörgős szársértővel rendelkezik. Az összes
többi modell műanyag (nylon) fogakkal ellátott

SPLENDIMO

240 MC

240 MCR

280 MC

320 MC

Munkaszélesség (m)

2,40

2,40

2,80

3,20

8,90

Súly (kg)

880

1 100

925

995

2 460

44

51

51

66

125

Energiaszükséglet (kW)
Rendszélesség (m)
Csatlakoztatás kategóriája

900 MC

0,70 – 2,40 0,70 – 2,40 1,20 – 2,80 1,40 – 3,20 1,40 – 3,20
II

II

II

II

III

széles szársértő rotorral rendelkezik.

Lely Splendimo FA/FS/F/FC

Műszaki adatok

A Splendimo mellső kaszák több változatban és
2,40 m – 3,20 m-es munkaszélességgel kaphatók.
Az FC modellek Impeller szársértővel rendelkeznek.
A 260 FA modellt alpesi körülményekre tervezték,
a 300 FS ideális tejgazdaságok állatainak
takarmánnyal történő ellátásához, a HD modellek
pedig utak szélén történő alkalmazásra, valamint

SPLENDIMO

240 F HD

260 FA

280 F (HD)

280 FC

300 FS

320 F

320 FC

Munkaszélesség (m)

2,40

2,60

2,80

2,80

3,00

3,20

3,20

Súly (kg)

755

465

810

845

630

815

1 035

Energiaszükséglet (kW)

37

37

44

51

48

51

59

1,20 – 2,15

1,00

1,00

2,95

1,20 – 3,20

ISO

I

ISO

ISO

ISO

Rendszélesség (m)
Csatlakoztatás kategóriája

1,40 – 2,55 1,20 – 2,80
ISO

ISO

szűzföldek terményeihez készültek.

Lely Splendimo P/PC

Műszaki adatok

A modellek szársértővel vagy anélkül kaphatók.
A választék négy munkaszélességet tartalmaz.
A szársértővel rendelkező kaszák jellemzője az
acélcséplős, vagy (ha a név után „R” jelölés
látható) az acélgörgős szársértő. Az S (Swing
over, átlengő) modellek a traktor mindkét oldalán
képesek kaszálni.

SPLENDIMO
Munkaszélesség (m)
Súly (kg)
Energiaszükséglet (kW)
Rendszélesség (m)
Csatlakoztatás kategóriája

PC 330 (S/R)

PC 370 (S/RS)

550 P

3,25

3,65

5,50

1 900 (1 950/2 050)

2 200 (2 260)

2 860

59

70

70

1,00 – 2,20

1,30 – 2,40

4,90

II

II

II

17

Lely Splendimo Classic
Tökéletes vágáskép, utolérhetetlen teljesítmény minden betakarítási körülmény
mellett, kompakt és erős konstrukció, üzemanyag-takarékos és alacsony karbantartási
költségek; ezek a Splendimo Classic típusú kaszák fő tulajdonságai. Az erőteljes oldalsó,
ékszíjakkal történő meghajtás és az alacsony energiaigény kombinációja garantálja
a lehető legnagyobb teljesítményt. A Classic típusú gépek, 1,65 m és 3,20 m közötti
munkaszélességükkel a Splendimo termékcsalád legátfogóbb tagjai.
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Kaszálás szélsőséges szögállásban
A moduláris kaszagerendelynek és az oldalsó hajtási rendszernek
köszönhetően szélsőséges szögállások esetén is lehetséges a hosszan
tartó kaszálás. Az oldalsó meghajtás és az ékszíjak lehetővé teszik,
hogy a kasza 90 fok-os függőleges szögnél vagy 50 fokban lefelé is

Megbízható oldalsó meghajtás
A megbízató oldalsó meghajtás alapkivitel
valamennyi Classic modellen, ez egyesíti az
ékszíjas erőátvitelt és az oldalsó meghajtási
rendszert a kaszagerendely belső csúszótalp
meghajtásával. A Classic rendszer
legnagyobb előnye, hogy a kaszagerendely
szélsőséges szögeknél is képes működni,
még a felhajtott állásban is.

működtethető legyen. A moduláris kialakítás következtében mindig
biztosított a kaszálóegységek kenése.

Gyors és könnyű vezérlés
Ha a traktor rendelkezik hidraulikus emelőberendezéssel,
az rögzített helyzetben maradhat működés közben. A kasza
egy hidraulikus kar egyszerű mozgatásával magasan a termény
fölé, fordulóhelyzetbe emelhető. Ezzel időt takaríthatunk meg
a táblavégeken történő fordulások esetén, és nem ütközünk
bele a rendekbe. Részben a kasza vízszintes emelő- és leengedő
működésének köszönhető, hogy a gyep nem károsodik.

A talaj egyenetlenségeinek hatékony
követése rugós nyomásszabályozással
A kasza talajkövető tulajdonsága nagyon fontos azért, hogy a jó
minőségű silótakarmány talajjal való szennyezettsége minimális
legyen. Ráadásul, nagyon fontos az egyenletesre levágott tarló,
a termény visszanövése szempontjából. Ezért a Splendimo kasza
felépítését úgy alakították ki, hogy a lehető legegyenletesebben
kövesse a talaj szintvonalait. A lehető leghajlékonyabb lebegő

Különféle opcionális rendkerekek teszik
lehetővé, hogy elérje a kívánt szélességű
rendet.

kaszagerendelyek egyenletes talajnyomást biztosítanak.

Biztonságos, hatékony és stabil szállítás
A Splendimo Classic kaszák könnyen, a fülke belsejéből irányítva
behajthatók a szállítási helyzetbe. A berendezést egyszerűen
ugyanaz az emelőhenger emeli meg, amelyet a fordulóhelyzetben
használnak. A gép 90 fokban megdől, és ebben a helyzetben
reteszelődik, így garantált a biztonságos szállítás. A Classic kasza
konstrukciója miatt a szállítási szélesség kicsi marad.
Magasító, illetve emelt talpak nagyobb
magasságú kaszáláshoz.
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Profi-szerelvény
A Classic HD kaszákhoz extra Profi-szerelvény
is kapható. Ez az ékszíjburkolat extra védelmi
rendszere, és extra támaszték, amely lehetővé
teszi, hogy a kasza szállítási helyzetben a
talajon nyugodjon. Vonóhorog felszerelése is
lehetséges.

Ahhoz, hogy a mellső kasza minden
körülmények között működjön, valamint
az átfedés garantálására lejtőkön, oldalsó
kitolószerkezet kapható, amellyel a
kasza balra és jobbra 15 cm-15 cmrel hidraulikusan meghosszabbítható.
A kitolószerkezetet a szinkronizáló és
az emelőszerkezet között helyezték el,
működtetéséhez egy kettős működésű
szelep szükséges.

Különösen a nehezebb
műveletekhez

A Splendimo 240 F és 280 F mellső kaszák az oldalsó

A Classic 205 és 240 HD (Heavy Duty – nagy

is kaphatók. A mellső kasza speciális vontatott

teljesítményű) modelleket különösen utak melletti

felfüggesztése a fordulóbeli kiemeléssel kombinálva

padkák és szűzföldek kaszálásához tervezték.

ezeket a mellső kaszákat egyenetlen terepen

A védőborítás extra erősségű Twaron anyagból

történő kaszálásra különösen alkalmassá teszi.

készült. A HD kaszákon, az alapkivitelű talpakon
kívül, 8 mm vastag keményített koptatólapok is
vannak. A moduláris kaszagerendely-kialakítás
következtében a gép karbantartása nagyon
egyszerű. A Splendimo HD kaszákat háromrészes
hatszögletű hajtótengellyel szerelték. A javítási
költség minimális, mivel minden károsodás
korlátozott; a kaszagerendely gyorsan és könnyen
javítható a helyszínen.
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meghajtású modelleken kívül HD változatban

lely splendimo

A HD kaszákon 8 mm vastag keményített
koptatólapok vannak.
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Lely Splendimo M
Az új Splendimo M kaszákat több szempontból is fejlesztették, melyek most kitűnnek
tartósságukban és könnyű kezelhetőségükben. A kaszák, szársértő nélkül, nagy
terményáteresztést tesznek lehetővé; ez a kaszálás minőségét és a Lely Splendimo
kaszagerendelyek

kapacitását

kiemelkedővé

teszi.

A

bizonyítottan

alacsony

energiaszükséglet összhangban áll a kasza kisebb önsúlyával, így szélesebb rendek
vágásához könnyebb traktorok is használhatók. Ezért a kaszáknak ez a választéka 2,80 m
és 3,60 m (7,90 láb és 11,80 láb) közötti vágószélességgel kapható – szükség esetén mellső
kaszával – melyet sok állattartó gazdálkodó előnyben részesít.
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Twin Pivot – a központi felfüggesztés fejlődése
A kasza nagy teljesítményéhez megbízható konstrukció szükséges.
A kasza képességeit meghatározó tényezők: a talaj szintvonalainak
követése és stabilitás, különösen nagyobb munkaszélességek
esetén. A központi felfüggesztésnek és az ikercsuklós rendszernek
köszönhetően a kasza elég szabadon mozog, hogy simán követni tudja
a talaj egyenetlenségeit, a traktor mozgásaitól függetlenül.

Megfelelő talajnyomás a maximális
teljesítményért
Az M típusjelű kaszáknak bármilyen terepviszonyok között
használva is maximális teljesítményt kell nyújtaniuk. A talajnyomás
meghatározásához változtatni kell a hidropneumatikus rendszer
nyomását minden olyan, a talajegyenlőtlenség-követő rendszert és
a stabilitást jelentősen befolyásoló körülménynek megfelelően, amelynél
a kasza működni fog. Ez a rendszer könnyen beállítható a traktor
hidraulikáján keresztül; mivel a hidraulikus kör zárt, a kívánt nyomás
szerinti beállítás nem változik.

Az egész folyamatban a megbízhatóságra
irányuló strapabíró konstrukció
Az egyszerű, de nagyon megbízható konstrukció az egyik legfontosabb
jellemző tulajdonság. A megfelelő anyagok használata és a lehető
legkevesebb alkatrész következtében az M kasza súlya nagyon alacsony,
és viszonylag könnyű traktorokkal is használható.

Könnyen kombinálható – használja ki jobban
traktorját

Top Drive
A Splendimo kasza-szársértőkben beépített
„Top Drive” található. Ez a speciális, az első
tárcsa felett lévő hajtási mechanizmus
karbantartásmentes kettős univerzális
tengelykapcsoló útján hajtja meg
a kaszagerendelyt.

A Splendimo M modellek könnyen kombinálhatóak
Splendimo 280 F és 320 F mellső kaszákkal, ami kis befektetéssel
nagyon magas teljesítményt, és alacsony energiaszükségletet tesz
lehetővé. A mellső kaszával való megfelelő átfedést biztosítandó,
a hátsó kasza 25 cm-re tovább mozdítható, ha másik pozícióban
kapcsolják azt össze.

Gyors manőverezés a kaszáló fordulóiban
A hidraulikus henger használatával a kasza fordulóbeli felemelése és
leengedése könnyen és gyorsan hajtható végre. A talajtól való térköz
több mint elegendő a szénarendek fölötti manőverekhez.
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Ötletes működtetés
A vezető az egyszeres működésű henger
funkcióit a traktor kabinjából tudja vezérelni
egy vezeték segítségével. A henger fölött
lévő bonyolult „fedő” szállítási helyzetben
rögzíti a kaszát, a fordulási helyzetben
ütközőként szolgál, ezenkívül a csatlakozás
megszüntetésekor rögzíti a felfüggesztést.

Innovatív folyamatos védelem
minden akadállyal szemben.

Behajtható végburkolat
A Splendimo 360 M gépet alapkivitelű
behajtható végburkolattal szerelik.
Az 3,80 m‑re (12,50 lábra) csökkenti
a szállítási magasságot.

Normál kivitel egyetlen rendkerékkel
a jobb oldalon.

Innovatív folyamatos védelem
MINDEN akadállyal szemben

Maximális biztonság a hosszabb
élettartam érdekében

Az M kaszákon található új kitérő védeőeszköz

Amikor a kasza hátrafelé elmozdul,

egyedülálló jellegzetesség, amely nemcsak az

a kapcsolóállvány hátrafelé és felfelé mozog,

idegen akadályok kikerülését teszi lehetővé, hanem

és az akadály a kasza mögé kerülhet, illetve

szélsőséges körülmények közötti terhelésekre is

szélsőséges esetekben a vezetőt megállásra készteti.

reagál, illetve olyankor, amikor keményen használják
fordulókon. A kasza saját súlyánál fogva mindig

Kényelmes a közúton

azonnal visszatér munkahelyzetébe. Ez növeli

Az M modellek 110 fokban behajthatók szállítási

a kasza teljesítőképességét és fokozza annak

helyzetbe. Ez csökkenti a magasságot a szállítási

tartósságát, továbbá javítja a vezető kényelmét.

művelet során, és azt eredményezi, hogy a traktor

Könnyebb a parallelogramma
szerkezetnek köszönhetően
A kasza csuklósan csatlakozik a traktor bal

A kompakt szállítási helyzet fokozza a vezető
kényelemérzetét a közúti közlekedés során.

oldali tengelykapcsolójánál, és parallelogramma

Megválasztható rendszélesség

szerkezettel a jobb oldali tengelykapcsoló mögött.

Az alapkivitelű M kaszákon egy rendkerék található

Amikor egy akadály miatt a kasza hátrafelé

a kasza jobb oldalán. A bal oldalra is szerelhető egy

mozdulna, a parallelogramma szerkezet a traktor

extra kerék opcióként, továbbá mindkét oldalon

mögötti keretet hátrafelé és felfelé mozdítja.

beállítható egy további rendkerék. Ezáltal az

Ez megemeli a felfüggesztő kar csuklós pontját, és

M típusjelű kaszák különösen alkalmassá tehetők

növeli a hidraulikus henger nyomását, ami a kaszát

szélesebb vagy keskenyebb rend hátrahagyására.

sokkal könnyebbé teszi.
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mögött rendkívül előnyös súlypont alakul ki.
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Twin Pivot – üzembiztos kaszálás
A kaszát tartó karnak nagy hatása
van a gép teljesítményére is. A kar
csuklópontjának közel kell lennie a
kaszához azért, hogy a traktor mozgása
minél kevésbé adódjon át a kaszára,
illetve korlátozza annak mozgásait
egyenetlen talajon. A Splendimo
kaszákon kettős csuklórendszer
található, amely a jobb hátsó kerék
mögött központosan elhelyezett
háromállású tartókerethez csatlakozik.
Garantált az elegendő hely és a talaj
szintváltozásainak tökéletes követése!
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Lely Splendimo MC
A szársértővel rendelkező Splendimo MC típusok széles választéka hatékonyan biztosítja a
nagy mennyiségű termény átáramlását. Még a legnehezebb körülmények között is elámul
ezeknek a kasza-szársértőknek a nagy teljesítményén és alacsony energiaszükségletén.
A Splendimo MC termékválasztéka 2,40 m és 9 m közötti gépeket kínál az alvállalkozók
és a nagyobb tejgazdaságok számára.
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A kettős csukló biztosítja a talaj szintvonalainak
tökéletes követését
A traktornak és a kaszának még a legegyenetlenebb talajviszonyok között is
képesnek kell lennie az egymástól független mozgásra, ez biztosítja a kasza
tökéletes teljesítményét és a nagy kapacitást. Ezért a Splendimo kaszákat
egyedülálló Twin Pivot rendszerrel szereltük, amelynél a kart a tartókerethez
kapcsoló csuklós pont a jobb hátsó kerék mögött található. Ez teljes mozgási
szabadságot tesz lehetővé, és garantálja a talaj szintvonalainak tökéletes
követését!

Soha nem túl nehéz vagy túl könnyű...
Változó talajviszonyoknál egy „nehéz” kasza károsíthatja a levágott felületet,
egy „könnyű” gép pedig nagy sebességnél a megemelkedés jeleit mutathatja.
Ennek megakadályozására a hidropneumatikus súlycsökkentő rendszer
folyamatosan annyira emeli meg a kasza tartókeretét, hogy a talajnyomás
ideális legyen. MC kaszáknál ez a nyomás folytonosan szabályozható a traktor
hidraulikus rendszerével.

Impeller szársértők – gyors szárítás a tápérték
megtartásával
Az Impeller szársértőkön rengeteg szársértő-cséplőfog található, ezáltal
maximális szárítási fok érhető el a termék szerkezetének és tápértékének
megtartásával. A széles rotorok optimális terményáramlást tesznek lehetővé,
ami jelentősen csökkenti az energiaszükségletet.

Fordulókban gyors
A hidraulikus henger használatával a kasza fordulóbeli felemelése könnyen és
gyorsan hajtható végre. A talajtól mért térköz bőven elegendő a rendek fölötti
manőverekhez.

Top Drive – egyenesen a szénarendek
között
A Splendimo kasza-szársértőkben beépített
„Top Drive” található. Ez a speciális, az
első tárcsa felett lévő hajtási mechanizmus
karbantartásmentes kettős univerzális
tengelykapcsoló útján hajtja meg a
kaszagerendelyt. Nincs szükség belső
csúszótalpra.

Alacsony teljesítményszükséglet egységnyi súlyra
Az MC kaszák új kialakítása a kasza súlyának alapvető csökkenését
eredményezi. Tökéletes a szükséges emelőerő és az alacsony hajtóerő viszonya!
Ez a 280 MC gépet nagymértékben alkalmassá teszi 70 LE kezdődő névleges
teljesítményű traktorok használatához. Ezáltal nagy kaszálási kapacitás válik
elérhetővé viszonylag kis traktorokkal rendelkező állattartó gazdálkodók
számára.
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Leveles terményekhez
gumigörgők
A Splendimo 240 MCR jellemzője
a gumigörgős szársértő. Ez a
kaszaválasztékból a legkisebb
modell, az MC típusjel mögötti „R”
jelöléssel, olyan területekre, ahol
kiterjedt lucerna termőterületek
találhatóak. A görgős
szársértő súlya miatt nagyobb
munkaszélességek találhatók
a Splendimo PC vontatott kaszaszársértők választékában.

Jobb szélesen

megemeli a központi felfüggesztő kar csuklós

A továbbfejlesztett szétterítő eszköz képes

pontját. Egyidejűleg nő a hidraulikus henger

100 százalék-ban lefedni a mezőt. A kezelő

nyomása, ami a kaszát sokkal könnyebbé teszi.

erőfeszítés nélkül tud váltani a keskeny- és

Ez nagyobb teret biztosít az idegen tárgyakon való

a szétterítő beállítás között.

átjutáshoz, illetve szélsőséges esetben a vezetőt
megállásra készteti. A kasza súlyánál fogva azonnal

Üzemanyag-megtakarítás

visszatér munkahelyzetébe. Ez a kitérő védőeszköz

AZ MC kaszákkal hektáronként akár egy liter

növeli a kasza kapacitását és fokozza annak

üzemanyag-megtakarítás is elérhető! Ennek

tartósságát, továbbá javítja a vezető kényelmét.

eléréséhez nemcsak a moduláris kaszagerendely
járul hozzá, hanem a széles Impeller szársértő

Kompakt méret szállításnál

és a kasza tágas konstrukciója is. A hatékony

A továbbfejlesztett modellek hidraulikusan

terményátáramláshoz minimális energia szükséges,

behajthatók 110 fok-os szállítási helyzetbe.

ezért pénzt tud megtakarítani.

Ez korlátozza a szállítási magasságot, és azt
eredményezi, hogy a súlypont rendkívül előnyösen,

Innovatív folyamatos védelem
MINDEN akadállyal szemben
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a traktor mögött alakul ki. Standard kivitelnél
a Splendimo 320 MC modellen az oldalsó védelem

Amikor egy akadály miatt a kasza kitér, a kitérő

behajtható, ez tovább csökkenti a szállítási

védőeszköz parallelogramma szerkezete a traktor

magasságot. Ez a kompakt szállítási helyzet fokozza

mögötti keretet hátrafelé és felfelé fordítja, és

a vezető kényelemérzetét a közúti szállítás során.

lely splendimo

Lely Splendimo 900 M/MC
A takarmány minőségére a megfelelő időben való betakarítás gyakorolja a legnagyobb
hatást. A gazdálkodók és a vállalkozók ezért választják a Splendimo 900 M és 900 MC
modelleket. Ezek a megbízható, nagy teljesítményű, strapabíró konstrukciójú kaszák
azzal az előnnyel is rendelkeznek, hogy kicsi a súlyuk és minimális az energiaszükségletük.
Mindent egybevetve ezeket a gépeket optimális hatékonyságra tervezték.
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A kis tömeg számos előnye

Könnyebb kaszálás lejtős terepen

Kisebb a szükséges emelőerő, alacsonyabb

Lejtőn való üzemelésnél ez a kombináció, alacsony

a talajnyomás és csökken az üzemanyag-fogyasztás.

súlyának köszönhetően, kevésbé hajlamos az

Az innovatív eszközöknek köszönhetően, mint

átfordulásra. A Splendimo 320 F vagy FC mellső

az új kitéríto védőeszköz, a talajnyomás hidraulikus

kasza bőséges, 2 cm x 35 cm-es átfedése kivételesen

szabályozása és a hajlított felfüggesztő karok, ezek

tiszta kaszálást biztosít. Extrém lejtőkön végzett

a kaszák munkaszélességükhöz képest kivételesen

munkáknál a kasza egyszerűen oldalirányú

alacsony súlyúak. Következésképpen, a szükséges

hidraulikus eltolási funkcióval szerelhető;

emelőerő tökéletesen megfelel a – bizonyított –

ez lehetővé teszi, hogy a gép 10 cm-rel balra vagy

energiaszükségletnek, ami lehetővé teszi viszonylag

jobbra elmozduljon.

könnyebb traktorok használatát. Ráadásul, ez a két
modell a leghatékonyabb kaszarendszer a világon.

További átfedés
Az opcionális oldalirányú eltolási funkció következtében a gép 10 cm-re balra vagy
jobbra mozgatható.

Mindig könnyű; gyorsan emeljen fel egy kaszát.

Az egyedülálló kitérő eszköz lehetővé teszi, hogy a gép széles műveleteket
hajtson végre.
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Kiváló gépvédelem biztosítja a
hosszú élettartamot

Szabálytalan alakú a mező? Nem
probléma

Kis akadály esetében a kasza gyorsan módosítja

Nem létezik pontosan egyenes mező, így igen gyakran

a pozícióját, ami azt jelenti, hogy a normál kaszálás

jól jön az a lehetőség, hogy a kasza különállóan

azonnal folytatódik. Ez ennek az egyedülálló

felemelhető vagy leengedhető. A kaszán lévő

felfüggesztésnek az egyik legfőbb előnye, ezáltal az

golyósszelep elzárásával vagy mindkét kaszán egyidejű

egész kasza, a parallelogramma konstrukció segítségével,

vezérlést végez, vagy a gépeket külön-külön vezérli,

„lazán” kapcsolódik a traktor hidraulikájához. Ennek

kettős működésű rendszerek segítségével. Ez a választás

a konstrukciónak a következtében a keret előre vagy

a traktor fülkéjében tehető meg, az (opcionális)

hátra gyors mozgásokat végezhet. Amint a kasza tovább

elektromos vezérlés segítségével.

mozdul hátrafelé, az emelőszerkezetben kialakuló
nyomás hatására a kasza súlya csökken, és könnyen

Könnyű fel- és lekapcsolás

áthalad az akadály fölött.

A kaszán három letámasztóláb található, ezek

Mindig a talaj szintvonalait követve

biztosítják a stabil parkolóhelyzetet. A hátsó
letámasztólábon tekerőkar van, ezzel állítható az egész

A kasza talajnyomása nagymértékben befolyásolja azt,

egység a megfelelő újracsatlakoztatási helyzetbe.

hogy a gép mennyire képes követni a talaj szintvonalait.

Ez a megfelelő kaszálási magasság beállításánál

Tehát, változó talajviszonyok vagy működési körülmények

időveszteséget takarít meg. A gép akár összehajtva,

esetében a talajnyomás gyors szabályozása nagyon

akár üzemi helyzetben tárolható.

hasznos lehet. A hagyományos M és MC hátsó kaszák
is rendelkeztek a traktor üléséből működtethető zárt
hidraulikus talajnyomás-szabályozással. Amennyiben az
üzemelés állandó körülmények között zajlik, ha egyszer
beállították a megfelelő nyomást, a hidraulikus rendszer
egy golyósszelep segítségével lezárható, úgyhogy
a traktoron lesz egy szabad hidraulikus funkció.

További behajtás – keskenyebb lesz felül
Kényelmes tulajdonság pl. akkor, amikor faágak hajolnak be a közútra. Amikor szállítási helyzetben van,
a Splendimo 900 M/MC kaszák 95 fok-os szögben állnak. Ez azt jelenti, hogy a kombináció szélessége
alul 2,85 m, de felül csak 2,20 m.
Az oldalsó egységek behajtásakor az egész gép szélessége 4 m alatt marad.
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Lely Splendimo FA/FS/F/FC
Manapság a traktorokat gyakran mellső emelőrendszerrel látják el, és sok extra tartozék
könnyíti meg a működést. Ez a legjobban úgy használható ki, ha a traktorhoz egy mellső
és egy hátsó kaszát kapcsolnak. A mellső kaszával való üzemelés könnyűsége és a kasza
teljesítménynövekedése egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi években a mellső
kaszák egyre népszerűbbek. A teljes körű Splendimo mellsőkasza-választék, szársértővel
vagy anélkül, teljes mértékben megfelel az alpesi körülmények, az állatok takarmányozása
vagy a nagy gazdaságok és vállalkozók által felmerült igényeknek és szükségleteknek.
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Lely Splendimo 260 FA – kompakt kasza alpesi
körülményekhez
A kompakt felépítés, kis súly, alacsony súlypont és kis energiaszükséglet
kombinációja a Splendimo 260 FA gépet ideálisan alkalmassá teszi meredek
lejtőkön végzett munkára.

A kasza szinte bármely traktorhoz kapcsolható
Ez a mellső kasza megfelelő I és II csatlakoztatási kategóriákhoz, és
tömege csupán 460 kg. A kaszát szinte bármely traktorhoz kapcsolhatja,
ha a hajtóművet az alsó vagy a felső helyzetben csatlakoztatja. A kasza
540 f/perc vagy 1 000 f/perc fordulatszámú hajtóművel szerelhető.

Jó kilátás a keskeny utakra
A behajtható végburkolatok 2,20 m-re csökkentik a szállítási magasságot.
90 fok helyett a végburkolatok 180 fokban billenthetőek. Ez sokkal jobb
kilátást biztosít a vezetőnek. Az oldalirányú eltolás hidraulikus hengerei
a jobb oldalon helyezkednek el, így a bal oldalon lévő kabin a közúti
közlekedésben jobb kilátást biztosít. A láthatóság opcionális tükrökkel
tovább javítható.

Mindig tiszta abrak
A függő keresztrúd vízszintes és függőleges irányban egyaránt elegendő
helyet biztosít a manőverezéshez. Ez a talaj szintvonalainak tökéletes
követését biztosítja, és megakadályozza a pázsit károsodását. A talajnyomás
két opcionális, a kasza és a mellső emelőszerkezet közé elhelyezett rugóval
csökkenthető.
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Előfordulnak balesetek
Az akadállyal való ütközésből származó
károsodások megelőzhetőek egy opcionális
lengéscsillapítóval.

Optimális vágáskép

Egyedülálló szervizhelyzet

A rendek gyors lerakását biztosítja a kasza moduláris

A Lely Splendimo 260 FA teljes elülső része

Splendimo kaszagerendelyének olyan konstrukciója,

felemelhető. Ezáltal a kasza tárolásnál kevesebb

amelynél hat kaszatárcsa forog a középpont

helyet foglal, és a kaszagerendely hozzáférhetőbbé

irányába. Ez az intelligens forgás és a kasza két

válik. Sokkal könnyebb a gép karbantartása, javításai

120 mm-es kése optimális vágásképet garantálnak.

és tisztítása is.

Még a legszélsőségesebb körülmények között is.

Ne hajtson át a kényes terményen
A két külső kaszatárcsán lévő dobok lehetővé teszik,
hogy a Lely Splendimo 260 FA különösen keskeny
szénarendeket állítson elő, így nem fog ráhajtani
a terményre. Opcionális oldalsó eltolás segítségével
a kasza hidraulikusan balra és jobbra elmozdítható,
20 cm-20 cm-rel. Az oldalsó eltolás különösen
lejtőkön végzett munkánál megakadályozza, hogy
a traktor kerekei ráfussanak a terményre.
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Lely Splendimo 300 FS – nagy munkaszélesség és
keskeny rendek
A Lely Splendimo 300 FS munkaszélessége 3 m, és 1 m széles rendeket
képez. A keskeny rendek lerakását biztosítja a kasza moduláris Splendimo
kaszagerendelyének olyan konstrukciója, amelynél hét kaszatárcsa forog
a középpont irányába. A két külső tárcsa felső meghosszabbításának,
a vezetőelemnek és a rendtárcsának köszönhetően ez a kasza anélkül képes
a kívánt keskeny rend képzésére, hogy meghajtott rendképzőkre volna szüksége.

Ideális az állatok takarmányozását ellátó,
illetve a lejtőkön végzett munkához
Ez a kasza a kis energiaszükséglet és a keskeny rend miatt ideálisan alkalmas
a legeltetés-mentes területekhez. Kompakt méretei és alacsony súlypontja
lejtőkön végzett munkánál extra előnyöket jelent.

Új függő keresztrúd biztosítja a talaj szintvonalainak
tökéletes követését
Újonnan tervezett függő keresztrúd biztosítja, hogy a gépnek elegendő helye
van a vízszintes síkban való mozgáshoz, ezáltal követi a talaj szintvonalait.
A függőleges mozgásokról a mellső csatlakoztatás gondoskodik, ezt
két nagy rugó segíti elő. A lebegés a rugók beállításával módosítható.
A csatlakozórendszer függőleges mozgása és a kasza lengő mozgása közötti
kölcsönhatás lehetővé teszi a talaj szintvonalainak tökéletes követését, és
kiküszöböli a gyep károsodását.
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Lely Splendimo F/FC – használja ki maximálisan
traktorját
A Splendimo mellső kaszák több változatban és 2,40 m, 2,80 m és 3,20 m
munkaszélességben kaphatóak. A változatok közötti legfontosabb
különbség, hogy az FC modellek Impeller szársértővel rendelkeznek.
Mindegyik Splendimo mellső kasza standard tulajdonsága a vontatott
felfüggesztés, a fordulóbeli emelőszerkezet és az egyedülálló Lely
kaszagerendely-kialakítás.

Vontatott felfüggesztés a talaj szintvonalainak
kiváló követéséhez
A mellső kaszák terhelése a traktor nyomó mozgása következtében
viszonylag nagy. A nyomó mozgás kompenzálására a Lely létrehozott
egy vontatott rendszert, amelynél ugyanakkor az elég nagy felfüggesztő
mozgás is rendelkezésre áll.

Optimális mozgási szabadság
A Splendimo mellső kaszák felfüggesztése egyedülálló parallelogramma
szerkezetű felfüggesztési rendszer, speciális keresztrúdban. Ez a vontatott
felfüggesztési rendszer garantálja a talaj szintvonalainak tökéletes
követését, és a kaszának minden irányban hatalmas mozgási szabadságot
ad.

Akadályok – nem probléma!
Mivel a mellső kasza nem rendelkezik a hátsó géphez hasonló
akadályvédelemmel, nagyon fontos, hogy a mellső kaszát könnyen
hátulra lehessen tolni.

Talajnyomás szabályozása
A talajra gyakorolt nyomást a parallelogramma felfüggesztésbe beépített
rugó csökkenti. A rugó állandóan hat a kaszára, és az emelési magasság
szabályozásával, vagy egyszerű beállítással (320 FC) a rugó feszültsége
növelhető vagy csökkenthető, ami módosítja a kasza talajnyomását.

Könnyű működés a parcellák végén
A parcellavégi működés könnyítésére a rugóval párhuzamosan
egyszeres működésű emelőhenger található. Ennél a fordulóbeli
szerkezet használatánál a mellső emelőszerkezet rögzített helyzetben
marad, úgyhogy gyorsan elérhető a talajtól mért nagyobb térköz, és
könnyen áthajthat nagyobb terményhalmok felett. A mellső hidraulikus
emelőszerkezettel összekapcsolva először a kaszarész emelkedik fel,
mielőtt a traktor egész elülső összekötő rendszere megemelkedne.
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Normálról széles rendre egy
pillanat alatt
A szársértő rotor, a rendterelők
és a szársértő lapok egyedülálló
konstrukciója következtében
mindkét modellnél lehetséges a
széles rendterítés és a rendképző
üzemmód közötti gyors váltás.
Ideális, ha gyorsan silózásra akar
váltani illetve nedves mezőn
halad keresztül, ahol a rend jobb
a szétterítésnél.

Különféle meghajtások állnak
rendelkezésre

Splendimo FC

A mellső kaszákat standard tartozékként 1 000 f/perc

mértékben fejlesztették, és Impeller szársértőkkel

fordulatszámú, az óramutató járásával egyező

szerelték fel. A legtöbb mellső kaszánál a traktoron

irányban forgó meghajtással szerelik fel. Gyárilag

lévő elülső emelőszerkezettel kapcsolatban a

lehetséges a percenkénti fordulatszám és a forgási

rendelkezésre álló korlátozott hely miatt problémát

irány különböző kombinációinak megvalósítása.

okoz az átáramló termény mennyisége. Az új

Lely Splendimo F

A Splendimo FC mellső kaszákat nemrégiben jelentős

Splendimo mellső kaszák esetében a széles szársértő
rotorok maximális erősséggel megragadják a

A szársértő nélküli Splendimo mellső kasza nagyon

terményt, ezáltal a kaszának nagyon nagy az

egyszerű koncepció, 2,40 m, 2,80 m és 3,20 m

átbocsátóképessége. Nagyon ötletes konstrukciójuk

munkaszélességben kapható. Ez a Splendimo F

következtében a mellső kaszák mérete nagyon

sorozat különösen szerteágazó alkalmazásokban

kompakt maradt.

használható. A 280 F modellt gyakran használják
zöldtermények silózására.

Rendformázók

Splendimo 320 FC
Az új 320 FC modellnek szélesebb és magasabb
a keresztrúdja, ami ezt a széles kaszát még

Mindkét oldalon felszerelve az opcionális tartozékként

stabilisabbá teszi. A talajnyomás egyszerű

kapható szénarendlapokat, a felszedő rakodógépek

beállítással öt helyzetben szabályozható

számára ideális módon lehet elhelyezni a rendet.

anélkül, hogy meg kellene változtatni az emelési

A 240 F modellt, extra erős védőburkolattal és nagy

magasságot. A fordulóbeli emelőszerkezet teljesen

teljesítményű csúszótalpakkal felszerelve, Heavy

felemeli a kaszá a keretre, úgyhogy a talajtól mért

Duty (nagy teljesítményű) változatként használják

térköz bőségesen elegendő. A Splendimo 320 FC

út menti gyepsávokhoz. A 320 F modellen nincsenek

szársértőjének rotorja három helyzetbe állítható be.

endterelők, széles eloszlása miatt nagyon alkalmas
kaszálásra, illetve ahol a fű szétterítésére van szükség.
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Lely Splendimo 550 P
A Splendimo 550 P modellek munkaszélessége, kis meghajtási energiaszükséglete és a
talaj szintvonalainak kiváló követése vonzó csomag a jövőbeni felhasználók számára.
Könnyű traktorral való használatra ideális, tökéletes eredményeket ad a legnehezebb
körülmények között. A Lely elvárásai alapján ez az új kasza különösen a közepes, illetve
nagyméretű gazdaságoknak lesz érdekes, amelyeknek viszonylag nagy, szársértést nem
igénylő parcellái vannak.
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Két kaszagerendely – nagy átfedés
A Lely Splendimo 550 P egyedi kerettel rendelkezik, amelyben két
2,80 m széles kaszagerendelyt függesztettek fel, egymáshoz képest eltolt
helyzetben. A két kaszagerendely egymástól független mozgásra képes,
ezáltal kiválóan követik a talaj szintvonalait, amit a szabadon mozgó
keret is elősegít. Az első és hátsó kaszagerendely között nagy az átfedés,
így még a legszabálytalanabb parcella is hatékonyan kaszálható.

Maximális térköz
A két kaszagerendely meghajtása a jól ismert Top Drive rendszerű.
Mindkét meghajtást a kereten kívül helyezték el, úgyhogy a termény
átáramlását semmi nem gátolja. Következésképpen, a kaszánál a talajtól
mért térköz igen nagy, a levágott termény egy nagy szénarendben
marad a kasza mögött.

Nagy munkaszélesség – kis energiaszükséglet
Ennek a vontatott kaszának a nagy szélessége következtében széles
kaszálási műveletek végezhetőek, viszonylag könnyű traktorral.
A Lely kaszagerendelyek egyedi meghajtása következtében
az energiaszükséglet viszonylag alacsony marad, úgyhogy nagyobb
sebesség érhető el, ugyanakkor az üzemanyag-fogyasztás viszonylag
alacsony marad. A kaszagerendelyek külső meghajtásúak,
ami a terménytől való maximális térközt, valamint széles rendet biztosít.

Nagy térköz a talajtól fordulókban

A kaszagerendelyek kívülről hajtottak, ezért
a kaszák a talajtól maximális magasságban
lehetnek, és ez széles rendet eredményez.

Fordulókon a kasza egész könnyen megemelhető, ami nagyon nagy
térközt jelent a talajhoz képest. Fordulókon a vezető a bal és jobb
oldali csuklós húzórúd segítségével könnyen tud manőverezni a széles
géppel. A hosszú vonórúdnak köszönhetően a Lely Splendimo 550 P
modell a traktor bármelyik oldalán csatlakoztatható. A „fel-le kaszálás”

A kasza fordulóbeli felemelése könnyen és
gyorsan hajtható végre, két lépésben.

nagy parcellákon végzett munkáknál a teljesítmény akár 15 százalék-os
növekedését is jelentheti.
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Tökéletes talajnyomás

Könnyű összekapcsolás

A rendszer tehermentesítése a fokozat nélkül

A Lely Splendimo P kaszát hidraulikus

állítható hidropneumatikus rendszerrel történik,

emelőrendszerhez kapcsolják. A hajtómű, amellett,

úgyhogy a megfelelő talajnyomás könnyen

hogy a kasza erőátvitelét képezi, a vonórúd

beállítható. A tolórúd elején található nagy

fordítópontját is jelenti. Ennek eredményeként

nyomásmérő mutatja a rendszer nyomását.

az előtéttengely mindig ugyanolyan hosszú marad,

A munkamagasság gyors állítása
A kaszát előre döntő hidraulikus emelőszerkezeten

és a kasza könnyen megfordul a rögzített fordulási
pont körül.

állítható ütköző van. Csapszeg és nagyméretű furat

Ötletes szállítási helyzet

biztosítja az egész kasza gyors és könnyű beállítását.

A hosszú vonórúd elegendő helyet biztosít mindkét
kaszagerendely előrefelé történő, kivételesen

Könnyű vezérlés

kompakt szállítási helyzetbe való hajtásához.

A kasza a traktor kabinjából két kettős működésű

Szállítás közben a gép szélessége csupán 2,60 m.

hidraulikus funkció segítségével teljesen

A vezető még a vonórudat is behúzhatja a határáig,

vezérelhető. A vonórúd forgatása és a kasza

ha keskeny kapun halad keresztül, vagy éles

felhajtása közötti váltás elektromos előválasztó

kanyarban.

kapcsolóval hajtható végre.

Előválasztó kapcsoló
A kapcsoló a vonórúd forgatása és a kasza felhajtása közötti
váltásra használható.

Kaszálási magasság szabályozása
Csap és nagyméretű lyuk biztosítja az egész kasza gyors és könnyű beállítását.

Nagyméretű, 15.0/55-17 gumiabroncs a kis talajnyomásért.
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Lely Splendimo PC
Egyenetlen terep, köves mezők és nehéz termények; ezeknek a „vontatott igáslovaknak”
ezek a működési területei. A fű hatékony betakarítását korlátozó tényező a nem
megjósolható és gyakran nedves időjárás. Ezért a megbízhatóság, a teljesítmény és a
működési hatékonyság döntő tényezők, ezek alapján tesztelik a vontatott kaszákat.
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Nagyobb kaszatárcsák
A nagyobb kaszatárcsáknak köszönhetően a
vágókések teljesen (360 fokban) körbefordulhatnak.

Alacsony karbantartási költség
A Q3 kaszagerendely szintetikus olajat tartalmaz,
aminek következtében hosszabb a cserélési
időintervallum, és még hosszabb üzemelési
időszakoknál is jobb a kenés.

Könnyű hozzáférés
Az új kaszagerendely a két fedél felemelésével
könnyen hozzáférhető. A védőfedélen lévő
mágnesek tartják a fedelet a motorháztetőn.

Alacsony energiaigény
Egy kasza energiaigényét nemcsak a
kaszatárcsák és a rotor meghajtása határozza
meg. Gyakran alábecsülik a termény
továbbítását a rendszeren belül. Minél
hatékonyabb és gördülékenyebb a termény
átáramlása, annál kisebb az energiaszükséglet.

Újonnan tervezett kaszagerendely
Tekintettel arra, hogy a vontatott kaszáknak

Maximális hely nagy
terményátáramlásnak

általában nehéz körülmények között, valamint

Annak érdekében, hogy a kaszálás minősége,

megnövelt munkaszélességgel kell működniük, új

a szénarend elhelyezése és az energiaszükséglet

kaszagerendelyt fejlesztettünk ki. A Lely Splendimo

szempontjából optimális teljesítményt biztosítsunk,

tárcsás kaszák híresen alacsony energiaszükségletét

optimális munkateret hoztunk létre a tartókeret

megnövelt tartóssággal és felhasználóbarát

lehető legszélesebb kialakításával, továbbá

tulajdonsággal, valamint alacsony javítási

a kerekek belül való elhelyezésével. Ily módon helyet

költségekkel és rövid javítási időkkel párosítottuk.

biztosítottuk egy nagyon széles szársértő rotornak,

A moduláris kaszagerendelyeknek ez az új

így maximalizálni lehet a kaszagerendely felől

generációja 30 százalék-kal több energiát képes

érkező terményáramot.

átadni, és nagyobb kaszatárcsákkal rendelkezik,
továbbá egy innovatív, a kaszatárcsák meghajtásába
beépített Quick Switch akadálybiztonsági eszközzel.

Quick Switch biztonsági egység
akadályokhoz

Az eredményekhez döntő a
megfelelő terményfeldolgozás
Az alapkivitelű szársértőt acél cséplőkkel és
meghosszabbítható szénarendlapokkal szereltük
fel. A hatékony széles terítés biztosításához kapható

A Quick Switch nyírócsavaros biztonsági eszköz

egy extra, könnyen beállítható szétterítő készlet.

védi a kaszagerendely erőátvitelét az akadályok

Ezenkívül, a kaszák felszerelhetők a két szénarend

ellen. Akadálynak való ütközéskor a közvetlenül

egyesítésére szolgáló hosszú szénarend lapokkal,

a kaszatárcsa alatt felszerelt, szegecsekkel ellátott

illetve oldalsó, a traktorfülkéből hidraulikusan

gyűrű azonnal eltörik. A károsodás erre a gyűrűre

vezérelhető szállítóeszközzel, amely az egyik

korlátozódik, amely néhány perc alatt kicserélhető,

szénarendet a másik tetejére helyezi.

és kivételesen költséghatékony.
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A terményáramlás áramvonalas vezérlése
A szársértő fedelei nagyméretűek és
kihasználják a kerekek fölötti teret is.
Következésképpen a rendformázó elemek
tökéletesen hozzásimulnak a rotorhoz, ami
biztosítja a terményáramlás áramvonalas
vezérlését. Keskeny rend és széles terítés
kialakítása egyaránt lehetséges.

lely splendimo

Alapfelszerelésként csuklós erőátvitel
Az új PC kaszamodelleken hosszabbak a standard hajtóműhöz
vezető karok. Következésképpen könnyebb a kasza összekapcsolása
a traktorral, a manőverezés simább, és hosszabb kardántengely
használható; a hosszabb kardántengely megkönnyíti a különböző
traktorokkal való összekapcsolást.

A talajnyomás könnyű szabályozása
A gépkeret két kettős működésű emelőszerkezetet tartalmaz, amellyel
vezérelhető a talajnyomás, illetve megemelhető a kasza. A kasza
bármelyik oldalára szerelhető dugattyúrudak egyik felükön egyszeres
működésű emelőszerkezethez csatlakoznak, amely egy zárt hidraulikus
kör részét képezi. A kezelő a traktorfülkéből a rendszer nyomásának
szabályozásával vezérli a kasza talajnyomását. Következésképpen,
a kezelő könnyen és gyorsan tud alkalmazkodni a változó

Mindig a helyes talajnyomás
Fokozat nélkül állítható hidraulikuspneumatikus rendszer viseli az egész
szerkezet súlyát, és ez biztosítja a megfelelő
talajnyomást minden körülmény mellett.

talajviszonyokhoz.

A talaj szintvonalainak követése – a traktor,
a kerekek és a megfelelő geometria
kölcsönhatása
A vontatott kasza-szársértő fő előnye az a tulajdonság, hogy a gép előtt
és mögött is van futó kerék; ezek szabályozzák a tartókeret magasságát
a talaj alakjához képest. Ez egyenletes súlyeloszlást tesz lehetővé, mivel
a gép súlya megoszlik a kaszagerendely előtt lévő traktorkerekek és
a kaszagerendely mögötti kaszakerekek között.

Gyors felemelés és leengedés fordulókon
Fordulókon különösen gyors a reakciósebesség, mivel a hidraulikus
rendszer és az emelőszerkezetek egymástól függetlenek. A kasza magas
terepnyomásnál is gyorsan visszatér a kaszálási helyzetbe.
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Sebesség a fordulókon
A kasza-szársértő tartókerete, a kerekek és a felfüggesztés
konstrukciója olyan, hogy – felemelt helyzetben – a súly
nagy része a kereket előtt van. Ez tökéletes egyensúlyt
biztosít, és a kaszát kivételesen stabillá teszi a fordulókon
tett éles kanyarokban.

Javított egyensúly biztosítja
a stabilitást

R/H vagy L/H és R/H fűkaszálás

Vontatott kaszáknál jól ismert probléma a kifelé

a vonórúd csatlakozása a kasza keretéhez.

fordított vonórúddal tapasztalt instabilitás éles

Az S modelleknél a vonórúd hosszabb, és a kasza

kanyarokban. Az új PC kaszák tartókeretének

keretének közepén csatlakozik. Ez azt jelenti,

intelligensen szerkesztett alakja lehetővé teszi

hogy az S modellek a traktor bal vagy jobb oldalán

a kasza-szársértőknek a kerekekhez a lehető

egyaránt képesek kaszálni. A többi modell csak

legközelebb történő emelését. A keret felépítése

a traktor jobb oldalán tud kaszálni.

biztosítja, hogy a súly átadódik a kerekekre.
a legélesebb kanyarokban is optimális stabilitást

15 százalék-kal nagyobb
teljesítmény

biztosít.

Az a lehetőség, hogy a traktor mindkét oldalán

A súlypont alacsonyan helyezkedik el, ami még

Stabilitás biztosítja a kompakt
felépítést

lehet kaszálni, nagy előnyt jelent, mivel az
csökkenti a fordulóbeli haladási távolságot, tehát
növeli a teljesítményt. Ez különösen nagyobb

A kaszának megemelt helyzetben jobb az

mezők esetében 15 százalék-kal nagyobb

egyensúlya, és fordulási pontja a hátsó résztől távol

teljesítménynövekedést is jelenthet!

van; ezért a gépnek rövidebb a vonórúdja, mint
a hasonló kaszákon.
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Az S modellek és egyéb modellek közötti különbség

lely splendimo

Szársértők strapabíró összeállítása
Az acél cséplők ötletes felszerelése hosszabb élettartamot, valamint
nagyobb biztonságot biztosít. Ahelyett, hogy a cséplők a csavaron
fordulnának el, a konstrukció két krómacél perselyt tartalmaz, ezek
előnye, hogy a szársértő rotorhoz való állandó, hegesztett rögzítésében
elegendő hely van.

Kiváló kopásállóságú acélgörgők
a terménybarát szársértésért
Leveles típusú terményeknél jó eredmények eléréséhez a legjobb opció
a görgőkkel való szársértés. A Lely PC kaszák görgős szársértőjében
bordázott profilú acélgörgők vannak, amelyek kevésbé „durvák”, mint
az általunk ismert gumi szársértő görgők profilja. Következésképpen,
a termény megtörése intenzívebb, ami jobb szárítást eredményez.
Ezt lágyabb gumigörgőkkel nehezebb elérni; ráadásul, az acélgörgők
kopásállóbbak.

A szársértő görgők ötletes, rugalmas
meghajtása
Az évek óta bevált erőátviteli rendszer biztosítja az egyenletes vezetést,
és a két acél szársértő görgő ütemezését. Ez az ötletes konstrukció
a termény hatékony átáramlását biztosítja, valamint egyenetlen
terménykörülmények esetében egyenletes ütemezést biztosít.

A maximális szállítási szélesség
kihasználása
A kerekek helyzete a kereten belül 3 m-re
csökkenti a Lely Splendimo 330 PC
szállítási szélességét. A szársértő teljesen
kihasználja ezt a teret, úgyhogy 3,25 m-es
munkaszélesség valósul meg. Ennek ellenére
a megfelelő védelmet biztosítandó, a kasza
külső részén lévő biztonsági keret teljesen
behajtható. A PC 370 modell a közúton
csak 3,50 m széles.
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Munkaszélesség (m)

Tárcsák, illetőleg kések száma

Rendszélesség* (m)

Súly (közelítő) (kg)

Teljesítményszükséglet (kW/LE)

Szállítási magasság (m)

Szállítási hossz (m)

Szállítási szélesség (m)

Szállítási szélesség a középponttól (m)

Vonórúd helyzete

Szállítási szög

Műszaki adatok

165

1,65

4/8

0,80 – 1,40

450

29/40

2,15

–

–

1,45

–

90°

205

2,05

5/10

1,20 – 1,80

480

33/45

2,55

–

–

1,80

–

90°

240

2,40

6/12

1,60 – 2,15

555

37/50

2,90

–

–

1,80

–

90°

280

2,80

7/14

1,80 – 2,55

590

40/55

3,30

–

–

1,80

–

90°

320

3,20

8/16

2,00 – 2,95

670

44/60

3,65

–

–

1,80

–

90°

Classic

M
280 M

2,80

7/14

1,60 – 2,20

750

48/65

3,70

–

–

1,45 – 1,70

–

110°

320 M

3,20

8/16

2,10 – 2,60

805

51/70

4,00

–

–

1,45 – 1,70

–

110°

360 M

3,60

9/18

3,00 – 3,35

850

55/75

3,80

–

–

1,45 – 1,70

–

110°

900 M

8,85

2 x 8/16

2,10 – 2,60

1 690

99/135

3,90

1,80

–

2,25 felső/2,85 alsó

–

96°

MC
240 MC

2,40

6/12

0,70 – 2,40

880

44/60

3,30

–

–

1,45 – 1,70

–

110°

240 MCR

2,40

6/12

0,70 – 2,40

1 100

51/70

3,30

–

–

1,45 – 1,70

–

110°

280 MC

2,80

7/14

1,20 – 2,80

950

51/70

3,80

–

–

1,45 – 1,70

–

110°

320 MC

3,20

8/16

1,50 – 3,20

995

66/90

3,90

2,20

–

1,45 – 1,70

–

110°

900 MC

8,90

2 x 8/16

1,40 – 3,20

2 100

125/170

3,90

2,10

–

2,25 felső/2,85 alsó

–

95°

260 FA

2,60

6/12

1,00

465

37/55

–

–

–

–

–

–

300 FS

3,00

7/14

1,00

630

48/65

–

1,46

2,95

–

–

–

280 F

2,80

7/14

1,40 – 2,55

680

44/60

–

–

3,00

–

–

–

FA/FS/F/FC

320 F

3,20

8/16

2,95

815

51/70

–

–

3,00

–

–

–

280 FC

2,80

7/14

1,20 – 2,80

890

51/70

–

–

3,00

–

–

–

320 FC

3,20

8/16

1,20 – 3,20

1 080

59/80

–

–

3,00

–

–

–

5,50

2 x (7 x 2)

4,90

2 860

70/95

1,95

7,50

2,60

–

Központi

–

PC 330

3,25

7/14

1,00 – 2,20

1 900

59/80

–

5,40

3,00

–

Bal oldal

–

PC 330 R

3,25

7/14

1,00 – 2,20

1 950

59/80

–

5,40

3,00

–

Bal oldal

–

PC 330 S

3,25

7/14

1,00 – 2,20

2 050

59/80

–

7,10

3,00

–

Központi

–

P
550 P
PC
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PC 370 S

3,65

8/16

1,30 – 2,40

2 200

70/95

–

7,60

3,50

–

Központi

–

PC 370 RS

3,65

8/16

1,30 – 2,40

2 260

70/95

–

7,60

3,50

–

Központi

–

S = Standard / O = Opcionális / X = Ezen a gépen nem elérhető

Rotor szélessége (cm)

Rotor átmérője (cm)

Rotor sebessége (f/perc)

Nylon cséplők száma

Acél cséplők száma

Szársértő rotor pozíciói

Terménybemeneti lap pozíciói

Szársértés intenzitásának pozíciói

Talajnyomás szabályozása

3 cm és 7 cm között fokozat nélkül
szabályozható

Kaszálás lejtős terepen

Csatlakoztatás kategóriája

Hidraulikus követelmények

lely splendimo

–

–

–

–

–

–

–

–

–

S

-50°/+90°

II

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

–

–

–

–

–

–

–

–

–

S

-50°/+90°

II

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

–

–

–

–

–

–

–

–

–

S

-50°/+90°

II

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

–

–

–

–

–

–

–

–

–

S

-50°/+90°

II

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

–

–

–

–

–

–

–

–

–

S

-50°/+90°

II

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

–

–

–

–

–

–

–

–

–

S

-20°/+20°

II

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

–

–

–

–

–

–

–

–

–

S

-20°/+20°

II

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

–

–

–

–

–

–

–

–

–

S

-20°/+20°

II

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

III

2 x DA (kettős műk.) úszóhelyzettel
(+ 1 x SA (egysz.műk.) talajnyomás
szabályozásához)

–

–

–

–

–

–

–

–

180

50

890

97

180

2 x 21

890

97

220

50

890

270

50

890

270

50

890

–

–

–
–

–

S

-20°/+20°

X

–

4

4

Végtelen

S

-20°/+20°

II

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

–

–

–

–

Végtelen

S

-20°/+20°

II

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

97

X

–

4

4

Végtelen

S

-20°/+20°

II

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

132

X

–

4

4

Végtelen

S

-20°/+20°

II

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

2 x 132

X

1

4

4

Végtelen

S

-20°/+20°

III

2 x DA (kettős műk.) úszóhelyzettel
(+ 1 x SA (egysz.műk) a talajnyomás
szabályozásához)

–

–

–

–

–

–

Végtelen

X

–

I

–

–

–

–

–

–

–

–

Végtelen

X

–

ISO

–

–

–

–

–

–

–

–

Végtelen

S

–

ISO

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

–

–

–

–

–

–

–

–

Végtelen

S

–

ISO

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

220

50

900

111

X

1

1

3

5 pozíció

S

–

ISO

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

260

50

901

132

X

2

2

6

5 pozíció

S

–

ISO

1 x SA (egysz.műk.) úszóhelyzettel

–

–

–

–

–

–

–

–

Végtelen

4 pozíció

–

II

2 x DA (kettős műk.) úszóhelyzettel

259

55

890

–

60

1

1

8

Végtelen

S

–

II

1 x DA (kettős műk.) + 1 x SA (egysz.műk.)

259

2 x 23,50

800

–

–

1

1

10

Végtelen

S

–

II

1 x DA (kettős műk.) + 1 x SA (egysz.műk.)

259

55

890

–

60

1

1

8

Végtelen

S

–

II

1 x DA (kettős műk.) + 1 x SA (egysz.műk.)

299

55

890

–

68

1

1

8

Végtelen

S

–

II

1 x DA (kettős műk.) + 1 x SA (egysz.műk.)

299

2 x 23,50

800

–

–

1

1

10

Végtelen

S

–

II

1 x DA (kettős műk.) + 1 x SA (egysz.műk.)

*A termény állapotától függően
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Kardántengely sebesség (f/perc)

Szállítókerekek

Felfüggesztés

Kitérő eszköz

Keresztrúd eltolással

Szétterítő készlet

Csúszó tengelykapcsoló

Rendkerék, jobb oldali

Rendkerék, bal oldali

2.rendkerék (bal oldali és jobb oldali)

Terelőlapátok (2+2) keskeny
szénarendhez

Terményelosztó

Oldalsó eltolás

Világítás

15.0/55-17 széles gumiabroncsok (10 ply)

lely splendimo

540

–

Bal oldal

S

S

–

S

S

O

O

–

O

X

–

–

540

–

Bal oldal

S

S

–

S

S

O

O

–

O

X

–

–

540

–

Bal oldal

S

S

–

S

S

O

O

–

O

X

–

–

540

–

Bal oldal

S

S

–

S

S

O

O

–

O

X

–

–

540

–

Bal oldal

S

S

–

S

S

O

O

–

O

X

–

–

540/1 000

–

Központi csukló

S

S

–

–

S

O

O

–

O

X

–

–

540/1 000

–

Központi csukló

S

S

–

–

S

O

O

–

O

X

–

–

540/1 000

–

Központi csukló

S

S

–

–

S

O

O

–

O

X

–

–

1 000

–

Központi csukló

S

X

–

–

S

O

O

–

O

O

–

–

540

–

Központi csukló

S

S

O

–

–

–

–

–

O

X

–

–

540

–

Központi csukló

S

S

X

–

–

–

–

–

X

X

–

–

540/1 000

–

Központi csukló

S

S

O

–

–

–

–

O

O

X

–

–

1 000

–

Központi csukló

S

S

O

–

–

–

–

O

O

X

–

–

1 000

–

Központi csukló

S

X

O

–

–

–

–

–

O

O

–

–

540

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

O

–

–

1 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

O

–

–

1 000

–

Központi csukló

–

–

–

–

O

O

O

X

O

O

–

–

1 000

–

Központi csukló

–

–

–

–

–

–

–

X

O

O

–

–

1 000

–

Központi csukló

–

–

–

–

–

–

–

S

O

O

–

–

1 000

–

Központi csukló

–

–

–

–

–

–

–

S

O

O

–

–

1 000

2 x 15.0/55-17 (10 ply)

Hidraulikus akkumulátor

–

–

–

S

S

–

–

–

O

–

S

S

540/1 000

11.5/80-15.3

Hidraulikus akkumulátor

–

–

O

S

–

–

–

–

O

–

S

O

540/1 000

11.5/80-15.3

Hidraulikus akkumulátor

–

–

X

S

–

–

–

–

O

–

S

O

540/1 000

11.5/80-15.3

Hidraulikus akkumulátor

–

–

O

S

–

–

–

–

O

–

S

O

540/1 000

15.0/55-17

Hidraulikus akkumulátor

–

–

O

S

–

–

–

–

O

–

S

S

540/1 000

15.0/55-17

Hidraulikus akkumulátor

–

–

X

S

–

–

–

–

O

–

S

S
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lely splendimo

A Splendimo kaszák különféle
opciókkal választhatók

Opcionális berendezés (nem kapható mindegyik modellhez).

4 mm-es talp.

8 mm-es talp.

Felső talp.

Rendkerék.

Terményáramlási fedél.

Terményelosztó.

Alacsony kupak három csíkkal.

Hengeres fedél.

Magas fedél.

49

Farmgazdálkodás
szenvedélyesen

A Lely már hosszú évek óta foglalkozik azzal, hogy felismerje a
modern gazdálkodóik igényeit. Termékeink kifejlesztésénél a
szarvasmarha a kiindulási pont. Azért teszünk erőfeszítéseket,
hogy a szarvasmarha kiemelkedően teljesítsen, és ebben az
értelemben a gazdálkodóknak és az alvállalkozóknak egy sor
terméket szállítunk: a takarmány leszedésétől a takarmányozásig,
az állattartás, a gondozás, a fejés és az energiaforrások
területén. Ezen túl különleges ismeretekkel és tapasztalatokkal
büszkélkedhetünk, segítve a gazdálkodóknak, hogy
berendezésükből a legjobbat hozzák ki. A teljes farmgazdálkodási
ciklusra (a legelőtől a terített asztalig) kiterjedő alapos tudásunk
egyedülálló a mezőgazdasági vállalkozások terén.

Elkötelezettek vagyunk a fenntartható, jövedelmező
és élvezhető gazdálkodás jövője iránt.

LHQ.B01014.HU.A

A Lely valóban törődik a környezettel.

Az Ön Lely forgalmazója.

A Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno,
L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, SPLENDIMO, Storm, T4C, Tigo, Viseo, Vector, Voyager, Walkway és Welger a Lely
Csoport bejegyzett védjegyei. A kizárólagos használati jog a Lely Csoportot illeti meg. Minden jog fenntartva. Az ebben a kiadványban található információk célja csupán
a tájékoztatás, azok nem minősülnek értékesítési ajánlatnak. Lehetséges, hogy egyes termékek bizonyos országokban nem kaphatóak, illetve a leszállított termékek
különbözhetnek a képeken szereplőktől. A jelen kiadvány semelyik része nem másolható vagy tehető közzé nyomtatásban, fénymásolatban, mikrofilmen vagy bármiféle
más eljárással a Lely Holding S.à r.l. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Jóllehet jelen kiadvány tartalmát a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, a Lely
semmilyen felelősséget nem vállal a jelen kiadványban szereplő hibákból vagy hiányosságokból eredő károkért.

www.lely.com

Live Life Lely

