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A jó aprítás számos előnnyel jár
A pengék megfelelő időben 
történő cseréje hatékony aprítást 
tesz lehetővé. Az Xtracut-
rendszernek köszönhetően 
mindkét késsor a vezetőülésből 
bekapcsolható, így mindig 
egyenletes lesz a minőség.

Széles felszedő a maximális 
kibocsátásért
A 2,25 m vezérlőpálya nélküli 
felszedő még éles kanyarban 
is könnyedén felszedi a széles 
szénarendet. Az öt felszedőfog 
tökéletes terményfelvételt és 
folyamatos bevitelt tesz lehetővé, 
terményveszteség nélkül.

Nagy bálasűrűség, 
köszönhetően az állandó 
nyomású rendszernek
A nagy bálasűrűség csökkenti a 
kötözőanyagok (háló, ill. zsineg), 
a csomagolófólia és a szállítás 
költségeit. Az állandó nyomású 
rendszer egyenletes bálasűrűséget 
biztosít a bála belsejétől annak 
külső rétegéig.

Minden bála egy 
újabb remekmű
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A kiváló minőségű 
takarmány kulcsa a 
kíméletes növénykezelés

A körbálák kitűnő silótakarmányt adnak, 

amit alacsony ammóniatartalmuk bizonyít. 

Ha felnyitunk egy friss bálát és beszívjuk a 

friss illatot, rögtön érezhetjük a silótakarmány 

kiemelkedő minőségét. 

A körbálázók előnye, hogy felszedik, felaprítják, 

összetömörítik és csomagolóanyaggal bevonják 

a terményt, így őrzik meg a minőségét. A jó 

aprítóberendezés segítségével a termény 

tömörítése hatékonyabb, mert rövidebbek a 

szárdarabok. 

Magas terhelés végtelenített 
hevedekkel 
A Lely Welger körbálázókon 
végtelenített heveder van, vagyis 
nincsenek csatlakozók! Ezekkel 
a végtelenített hevederekkel 
kivételesen nagy terhelés érhető el.

Megbízható teljesítmény
A kibocsátást annak a helynek a 
nagysága határozza meg, amelyen 
át a termény beáramlik a gépbe. 
A Hydroflexcontrol rendszer 
megakadályozza az eltömődést. 



4

Harvest results

A Lely fejőrobotjaival naponta milliónyi tehenet fejnek, azonban ez a siker nem kizárólag 

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.

Amilyen a 
takarmány, olyan 
az eredmény!
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Vezérlőpálya nélküli felszedés a korszerű 
bálázókhoz

A Lely Welger RP bálázók vezérlőpálya nélküli felszedőjét a gépek megnövelt teljesítménye 

hívta életre. A bálakamrába érkező terménymennyiség megnövekedése miatt nincs 

szükség a hagyományos felszedők jellemző mozgására. Ha nincs vezérlőpálya, a felszedő 

kevesebb mozgó alkatrészből áll. Az ilyen gép megbízhatóbb, tartósabb, csendesebb, 

karbantartása egyszerűbb.
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Több felszedőfog – tisztább felszedés
A vezérlőpálya hiánya miatt fennmaradó helyre öt felszedőfogat szereltünk a 

felszedőre. A fogak 64 mm-re helyezkednek el egymástól, ami optimális felszedési 

kapacitást, ezáltal még jobb és tisztább terményfelszedést eredményez.

Új felszedő – új felszedőfogak
A fogak a felszedő legfontosabb alkotórészei, ezért a vezérlőpálya nélküli 

felszedőhöz teljesen új felszedőfogat fejlesztettünk ki:

•  A fogak szögét úgy állítottuk be, hogy a termény felszedése minden 

körülmények között a lehető legtisztább legyen.

• A hosszabb felszedőfog rugalmasabb és jobban alkalmazkodik a 

talajviszonyokhoz.

• A felszedőfog a hosszabb élettartam érdekében 5,60 mm vastagságú 

anyagból készült. A nagyobb tekercs miatt a fogak rugalmasak maradnak.

• A továbbfejlesztett rögzítés megakadályozza a felszedőfogak törését, mivel 

az anyag belsejében egyenletesebb a nyomáseloszlás.

Közelebb a rotorhoz – jobb felszedési teljesítmény
Kompakt kialakításánál fogva a felszedő a rotorhoz közelebb helyezkedik 

el. Ezáltal javul a terményáramlás a bálakamra felé, a bálák egyöntetűen jól 

formáltak lesznek és növekszik a bálázási teljesítmény.

Nagyobb megbízhatóság a nem hajtott fogak miatt
Mivel a vezérlőpálya nélküli felszedőnek nincs pályája, a felszedőegység 

kevesebb mozgó alkatrészből áll. Az ilyen gép megbízhatóbb, tartósabb, 

csendesebb, karbantartása egyszerűbb. Az eredmény nyilvánvaló: alacsonyabb 

fenntartási költség, magasabb használtgép-érték!

Nincs vezérlőpálya
A felszedő rotorján öt rögzített fog van, 
ezért kevesebb a mozgó alkatrész.

Közelebb a rotorhoz
Kompakt kialakításánál fogva az új felszedő 
a rotorhoz közelebb helyezkedik el.

Tömörítőhenger
A tömörítőhengert megerősítettük, hogy 
ne sérüljön meg, amikor a terményáram 
megemeli.

Erős felszedőfogak
Az 5,60 mm-es, nagy teherbírású fog 
alapfelszereltség a vezérlőpálya nélküli 
felszedőn.
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A silótakarmány aprítása sokféle módon javítja 
az eredményeit

Amikor bálázójához aprítórendszert választ, a Lely Welger számos opciót ajánl. Bár 

kezdetben ez csak egy újabb kiadásnak tűnhet, a terményaprítás javítja a takarmány 

minőségét, ezáltal olyan sokrétűen fokozza az Ön eredményeit, hogy inkább azt kell 

megindokolnia, ha nem használ aprítót. 
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Az aprítás javítja a tápfelvételt
A jól felaprított silótakarmány sokkal jobban fermentálódik, mert a terményben jelen lévő cukor 

könnyen hozzáférhető lesz. Az eredmény ízletesebb takarmány, amely pozitív hatással van az állatok 

táplálékfelvételére. Ráadásul, a rövid termény emésztése általában teljesebb. 

Az aprítással időt takarít meg, mert etetéskor könnyebb a 
szétosztása
Az aprítással elkerülhetjük az anyagok összetömörödését, és megakadályozzuk az etetőberendezések, 

a takarmánytartályok, a szalmaaprítók stb. mozgó alkatrészeinek eltömődését. A rövidebb anyag elosztása 

könnyebb és gyorsabb is.

Aprítással nagyobb sűrűségű bálák
Az aprított szénát, szalmát és silótakarmányokat a csökkent szárhosszúság és a könnyebb tömörítés 

miatt sokkal egyszerűbb bálázni. Ezáltal nehéz, sűrű bálákat készítünk, így csökkennek a mozgatás, 

a szállítás és a kötözőanyagok költségei. 

Xtracut – extra teljesítmény és további kényelem
A Lely Welger az optimális aprítási teljesítmény elérése érdekében hozta létre a 

választható késsorú Xtracut17 és Xtracut25 aprítóegységeket. A vezetőfülkében levő 

E-link vezérlődobozból a kezelő több késsorból tudja kiválasztani a vállalkozó 

számára megfelelőt a különböző termények bálázásakor. Ha a bálázó BCE 

vezérlődobozzal van felszerelve, a csoportokat kézzel lehet kiválasztani a gépen. 

Aprítási hossz, amely könnyen beállítható
Mindkét Xtracut verzió két késsorkészletet tartalmaz, amelyeket hidraulika véd. 

Tehát az Xtracut17 esetében a következő lehetőségeink vannak: nincs aprítás, illetve 

nyolc, kilenc vagy 17 vágóél dolgozik. Az Xtracut25 esetében pedig a következőkből 

választhatunk: nincs aprítás, illetve 12, 13 vagy 25 vágóél dolgozik. Az Xtracut25 

esetében ez azt jelenti, hogy ha az összes kés dolgozik, az aprítási hossz 45 mm, 

12 kés esetén pedig 90 mm.

Megfelelő aprítási művelet 
Az egyenletesen éles kések megfelelő aprítást tesznek lehetővé, és megakadályozzák a 

túlzott üzemanyag-fogyasztást. Az Xtracut egység rugalmasságot ad a gépkezelőnek, 

aki eldöntheti, hogy melyik késsort használja. Ha szükséges, a traktorfülkéből egy 

egyszerű művelettel a másik késsor is bevonható az aprításba, így az új éles késsorral 

biztosított a folyamatosan nagy teljesítmény.
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Hydroflexcontrol – páratlan előny

Betakarításnál gyakran sürget az idő, és a gépkezelők néha átlépik a bálázóra 

megállapított terhelési határokat. Ezeket a határokat az határozza meg, mennyi hely 

áll rendelkezésre a gépben a termény áthaladására, ez határozza meg a bálázógép 

teljesítményét. Bálázók esetében a rotor alatti tér a kritikus tényező. A Hydroflexcontrol 

eltömődésgátló rendszer maximális terhelés esetén megnöveli ezt a helyet, ezáltal 

csökkenti az állásidőt, amely a nem megfelelő bálatovábbítási sebességből és az 

eltömődések megszüntetéséből adódna.
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Flexcontrol + Hydroflex = nagyobb bálázási 
teljesítmény kevesebb állásidővel
A Hydroflexcontrol névben rejlő két funkció a Hydroflex padlózatra utal, amely 

a rotor alatt helyezkedik el. A flex rész megakadályozza az eltömődéseket, míg 

a hydro rész orvosolja ezeket, ha mégis létrejönnek. Minden, aprítóegységgel 

felszerelt Lely Welger bálázóra szerelhető Hydroflexcontrol rendszer. 

A rugalmas padló megoldás a terhelési csúcsokra
A Flexcontrol a rotor alatt helyezkedik el, ahol az etetőfolyosó (beömlőnyílás) 

a legszűkebb. Lehetővé teszi a kamrapadlózat elülső részének mozgását, 

amely így egy gumi felfüggesztőegység segítségével fel-le tud mozogni 

– ezt jelenti a „flex” szó. Ha egy kisebb idegen tárgyat vagy egy nedves, 

összeállt terménycsomót szed fel a gép a rendről, ez a rugalmas mozgás 

kiegyenlíti a terményáramlást, ezáltal csökkenti az eltömődés veszélyét 

az adagolótérben. 

Eltömődések kezelése a traktorfülkéből
A második jellemző a hidraulikus szakasz, amelynek során az adagolóasztal 

hátsó része a vezetőülésből hidraulikusan leereszthető, ami megtisztítja 

a rotort az eltömődésektől. Amikor leengedjük az adagolóasztal hátsó 

részét, a kések is visszahúzódnak, ami biztosítja, hogy az eltömődés 

terményveszteség nélkül a bálakamra irányába jusson ki, mielőtt a gépkezelő 

újraindítja a gépet.

3. lépés
Beindul a hajtómű, az eltömődés a 
bálakamrába távozik.

4. lépés
Az adagolóasztal padlója zárt, 
folytassa a bálázást!

2. lépés
Az adagolóasztal padlója 
teljesen kinyílik, a vágóélek 
visszahúzódnak.

1. lépés
Eltömődés.
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Nehéz bálák – költségcsökkentés

Az egy bálára jutó önköltség vonatkozásában a bálázók sikerességét elsősorban a 

bálasűrűség határozza meg. A nagy bálasűrűség csökkenti a főbb költségeket, úgymint 

a kötözőanyagok (háló, ill. zsineg), a csomagolófólia és a szállítás költségeit.

A leggyorsabb bálaindítás 
A bálakamrán az adagolórendszer 
fölött két görgő található, ezek 
biztosítják az új bála gyors előállítását. 
A nagy CPS rugók rugalmasságot 
kölcsönöznek a hevedereknek, 
ami gyors indítást tesz lehetővé; 
ugyanakkor azt is biztosítják, hogy 
már a bála közepétől nyomás hat a 
takarmányra.



13

 LELY WELGER

A bálakamra legjobb geometriája 
A bála mindig a bálakamra közepén 
helyezkedik el. A hátsó fal még 
kissé mozog is, ez biztosítja a bála 
tökéletes alakját.

A legnagyobb bálasűrűség 
Az állandó nyomású rendszer 
egyenletes bálasűrűséget biztosít 
egészen a bála külső széléig.

A legerősebb hevederek 
Négy végtelenített, szintetikus anyag 
és gumi rétegeiből készült heveder 
biztosítja a termény optimális tapadását, 
ezek utolérhetetlen húzófeszültségüknek 
köszönhetően igen hatásos nyomást 
képesek kifejteni a bálákra.

A legjobb meghajtás 
A bálák forgatását az Opticlean rendszer 
biztosítja, három görgő a bálakamrában és 
négy kettős meghajtású heveder.

A hátsó fal mechanikus lezárása 
Az állandó bálaméret, valamint a 
hátsó falat gyorsan le-fel mozgató 
egyszeres működésű emelőszerkezet 
idő megtakarítását eredményezi.
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CPS – egyenletes sűrűség, növekvő nyomással

A bálázó optimális teljesítménye szempontjából a legfontosabb a sűrűség megfelelő 

szabályozása, a bála indításától annak külső rétegéig. Ezért mindegyik Lely Welger 

változókamrás bálázón megtalálható a Constant Pressure System (állandó nyomású 

rendszer). Ez a rendszer a bála felületének növekedésével úgy növeli a nyomást, hogy 

a sűrűség az egész bálázás folyamán állandó maradjon. A mechanika és a hidraulika 

egyensúlya következtében a bálák önköltsége minimális marad.
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Mindig a bálakamra középpontjában 
Az egész bálázási folyamat alatt a bála magja mindig egyvonalban marad a 

takarmányadagoló rendszerrel és a bálakamra középpontjával. A bálázási 

folyamat alatt a hátsó fal helyzete még változik is. Ez a geometria mérhetetlenül 

fontos a bálaméret és a bála forgatása szempontjából, ez az egyetlen módja a 

tökéletes bálák előállításának.

A mechanikus zárrendszer sokkal gyorsabban nyitja 
és zárja a hátfalat
A bálaátmérő minimális eltéréseit biztosítandó, két nagy teherbírású horog 

rögzíti a hátsó falat teljesen zárt állapotban, és gondoskodik arról, hogy a 

bálázás során teljesen zárva maradjon. Ez a lezárószerkezet össze van kapcsolva 

a hátsó fal két egyszeres működésű hengerével; ezek az hengerek sokkal 

gyorsabban képesek nyitni és zárni a hátsó falat, mint egy hidraulikus lezáró 

rendszerrel ellátott bálázó kettős működésű munkahengerei. 

Mindjárt az indítástól teljes sebesség
Új bála elkezdéskor a kezelő teljes sebességgel indíthat. Ez azért van, mert a 

bálázógép négy hevederje mindjárt a bálázási folyamat elejétől erőkifejtés 

nélkül veszi fel a takarmányt. A CPS rendszer részét képező két nagy rugó 

biztosítja a bála megfelelő sűrűségét, a magból kiindulva. Ez jót tesz a bála 

kialakításának, és megfelelő szerkezetű bálamagot biztosít, ami nagyon fontos 

a végtermék szempontjából. A két nagy rugó alkalmazkodási kapacitása nagy, 

ami teret ad a hevedereknek; azok könnyedén elnyelik a bálaátmérő bal és 

jobb oldalának nagyobb eltéréseit. 

A bála külső rétegeinek nagy sűrűsége 
exponenciálisan növeli a bála súlyát
Miután kialakították a bála magját, aktiválódik a hidraulikus rendszer. 

A hidraulika fokozatosabban reagál a változásokra, mint egy mechanikus 

rendszer, és jobban vezérelhető. A hidraulikus rendszerben folyamatosan nő a 

nyomás, egészen az előre beállított sűrűség eléréséig. A hevederfeszítő eszköz 

ötletes konstrukciója és a CPS szerkezetek helyzete biztosítja, hogy a hevederek 

feszültsége a bálák kerületével arányosan növekszik. Tehát a CPS állandó 

sűrűséget garantál, ezzel maximalizálja a töltést.

A bálasűrűség beállítása
A hidraulikus rendszer bálának átadott 
nyomását RP 415 – RP 445 kézzel vezérli, 
elektronikával vagy a traktorfülkében lévő 
E-link vezérlés útján.

1. lépés
A hevederek feszítése nagyméretű rugókkal. Könnyű bála kialakítás 
nagy sebességű előrehaladásnál. Jó indítás, a hevederek rugós 
feszítése miatt.

2. lépés
Miután a bálák kialakítása a rugók segítségével elindult, a hevederek 
feszítését átveszi a hidraulikus rendszer. Zárt hidraulikus rendszerhez 
kapcsolt két présszerkezet növeli a hevederek feszítését, és tartja 
meg ezt a feszültséget a bála egész kerülete mentén. A gondosan 
szerkesztett geometria állandó bálasűrűséget eredményez.

Az időjárás hatásaitól jobban védve.

A térfogat növekedése a legnagyobb 
a bála külső rétegeinél. Az alábbi ábra 
mutatja, hogy a sűrűségszabályozás 
teljesítménye pontosan ezen a területen 
a legfontosabb.
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Hatékony kötözéssel pénzt és időt takaríthat meg 

Tökéletes bálát készíteni csak egy dolog – hosszabb ideig megőrizni azt már más kérdés... 

A bálák tárolására, megőrzésére és takarmányozásban való felhasználására számos 

módszer létezik, ezért rugalmas kötözőrendszerre van szükség. A kötözőanyagok 

megfelelő használata csökkenti a költségeket és a kötözéshez szükséges időt, ezáltal nő 

az óránkénti teljesítmény.
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Varionet – mindig tökéletes bálaborítás
Nem elégszünk meg azzal, ha egy bála nagy sűrűségű, jól is kell kinéznie. 

A Lely Varionet hálós csomagolási rendszer bármilyen standard szélességű 

hálóval tökéletesen működik. Az alapos tesztelésnek, a kipróbált 

feszítőrendszernek és a speciális hálóterítő berendezésnek köszönhetően 

a háló egyenletesen fedi be a bálát. A széles háló még a bála széleit is borítja. 

Ez azt jelenti, hogy a tetszetős kinézet mellett a bálák tökéletesen védve 

vannak az időjárás viszontagságaitól és a terményveszteségtől is. Ez a folyamat 

megakadályozza a fölösleges léglyukak képződését, így javítja a takarmány 

minőségét.

Varionet csomagolás ELS-sel (Easy Load System – 
könnyű töltési rendszer)
A kipróbált hálós csomagolási rendszert már az ELS is segíti, amellyel 

könnyebben, a gép bal oldalán a talajszintről tölthető a hálótekercs. A betöltés 

után az új hálótekercset egyszerűen hátra kell billenteni a tárolóval együtt, 

a megfelelő helyzetbe emelni a tengely segítségével, majd ebben a helyzetben 

rögzíteni. A gépkeretben tartalék hálótekercs is tárolható, használatra készen. 

Ennél nem lehetne egyszerűbb, időt és fáradságot takarít meg Önnek. 

Variotwin – biztonságos – gyors – gazdaságilag 
életképes
Ennek a zsineges kötözési rendszernek a különlegessége a változtatható 

sebesség. A berendezés megfelelő számú zsinegfordulatot enged a bála 

széleinél, így a bála kötözése gyorsan lezajlik, a szélek nem esnek szét. 

Ezzel a módszerrel még a legkönnyebb termények is gyorsan, biztonságosan 

és költséghatékonyan bálázhatók.

A hajlított hálóterítő cső a hálót a bála 
széleihez továbbítja és körbetekeri.

Költséghatékony kötözés a kombinált 
funkcióval.
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Lely Welger – tapasztalat és innovációs 
eredmény – napjaink piacának legnagyobb és 
legmegbízhatóbb bálázógépei

Kopásálló és egyszerűen karbantartható
Mivel az új vezérlőpálya nélküli felszedőnek nincs pályája, a felszedőegység 
kevesebb mozgó alkatrészből áll. Az ilyen gép megbízhatóbb, tartósabb, 
csendesebb, karbantartása egyszerűbb. Az eredmény nyilvánvaló: alacsonyabb 
karbantartási költség, magasabb csereérték.

Powersplit – kiváló teljesítményre tervezve
A nagy áteresztőképességű gépeknek olyan erőátviteli rendszerre van 
szükségük, amely kibírja az egyenletesen magas terheléseket. A Powersplit 
erőátvitel egyenlően elosztja a rotor és a bálakamra által igényelt 
teljesítményt. Az osztott hajtás csökkenti a szükséges lóerő igényt.

A lánc környezetbarát kenése
A kis szénarend és a nedves termény jelentik a bálázó hajtólánca számára a 
legnehezebb körülményeket. Az automatikus lánckenőrendszer biztosítja a 
bálázó összes hajtóláncának állandó olajozását, így hosszú élettartamukat. Az olaj 
mennyisége lánconként beállítható; az olajat kefék kenik közvetlenül a láncra. 
Az olajtartály nagy kapacitása miatt az olajat nem kell rendszeresen újratölteni.

Végtelenített hevederek – a leghosszabb élettartam
Két, speciális szintetikus anyagból készült magbetét különösen nagy 
húzóterheléseket tesz lehetővé. Ezeket a rétegeket biztonságosan, nagy 
átfedéssel készítik, egymástól függetlenek. Nincs illesztés, nincs probléma!
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Gépeinkkel Ön a szabadban dolgozik, olyan környezetben, amelyet nagyban befolyásol a 

talaj, az időjárás és más külső tényező. A gépeket minden újabb nap új feladatok elé állítja. 

Ha probléma merül fel, lényeges, hogy a sérült alkatrészek miatt bekövetkező állásidő a 

lehető legkevesebb ideig tartson. 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 a 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.

A mi tapasztalatainkat nem lehet 
megvenni – ezért kapja Ön ingyen 
azokat!
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Lely Welger RP 445 
A piacon kapható legfejlettebb változtatható kamrás 

körbálázó, a bálaátmérő 0,90 m és 1,60 m között 

változtatható, feszítőrendszere a legjobb, takarmányfelszedő 

és aprító rendszerei a legjobbak. Ezek a bálázók nagy 

mennyiségek feldolgozására képesek, és az egész bálában 

állandó a sűrűség. Ezek a bálázógépek a nagyon alapvetőtől 

a Master modellig terjedő jellemzőkkel konfigurálhatóak; 

az utóbbi maximális kényelmet és rugalmasságot nyújt.

Lely Welger RP 415 
A változtatható, nem aprító körbálázók új generációja, 

nagyon egyszerű felépítéssel. 0,90 m – 1,60 m közötti 

bálaátmérőket produkálva ezek a bálázógépek bálasűrűség 

és kapacitás szempontjából egyaránt kielégítik a mai 

felhasználók igényeit.

Lely Welger RP 535 – RP 545
Ezekkel a bálázógép típusokkal a világon a legnagyobb, 1,10 m 

és 2 m közötti átmérőjű körbálák készíthetőek. Az állandó 

nyomású rendszer egyenletes sűrűséget biztosít, és a különböző 

felszedőrendszerek elismerten nagy kapacitásúak.

MŰSZAKI ADATOK

WELGER RP 415

Bálakamra átmérője (m) 0,90 – 1,60

Bálakamra szélessége (m) 1,23

Bálakamra térfogata (m³) 2,50

Felszedési szélesség (m) 2,25

Felszedővilla szélessége (m) 1,86

MŰSZAKI ADATOK

WELGER RP 535 RP 545

Bálakamra átmérője (m) 1,10 – 2,00 1,10 – 2,00 

Bálakamra szélessége (m) 1,23 1,23

Bálakamra térfogata (m³) 4 4

Felszedési szélesség (m) 2,25 2,25

Felszedővilla szélessége (m) 1,86 1,86

Aprítórendszer (vágóélek) 0, 13 0, 13, 17, 25

MŰSZAKI ADATOK

WELGER RP 445

Bálakamra átmérője (m) 0,90 – 1,60

Bálakamra szélessége (m) 1,23

Bálakamra térfogata (m³) 2,50

Felszedési szélesség (m) 2,25

Felszedővilla szélessége (m) 1,86

Aprítórendszer (vágóélek) 0, 13, 17, 25

MŰSZAKI ADATOK

WELGER RPC 445 Tornado

Bálakamra átmérője (m) 0,90 – 1,60

Bálakamra szélessége (m) 1,23

Bálakamra térfogata (m³) 2,50

Felszedési szélesség (m) 2,25

Felszedővilla szélessége (m) 1,86

Aprítórendszer (vágóélek) 25

Lely Welger RPC 445 Tornado
A Lely Welger RPC 445 Tornado bálázógéppel a Lely az első 

teljesen változtatható bálázó-csomagoló kombinációval 

jelent meg a piacon. Változtatható bálakamra mellett a 

csomagolórendszer szintén változtatható. A Tornado olyan 

rövid idő alatt becsomagol egy bálát, hogy maximalizálhatjuk 

a változtatható kamrás körbálázó teljesítményét.
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Lely Welger RP 415 
A változtatható kamrás körbálázókat változó körülmények mellett alkalmazzák, ezért az 

ezekkel a gépekkel szemben támasztott követelmények is tág határok között változnak. 

A Lely Welger RP 415 bálázógépek jellemzői tökéletesek silótakarmány, széna és szalma 

betakarításához, amikor nincs szükség a termény aprítására. Az adagolórotor és a széles 

felszedő széles rendek könnyű feldolgozására szolgál, ugyanakkor a bizonyított CPS 

technológia optimális bálasűrűséget garantál. Ezeknek a bálázógépeknek a kiemelkedő 

minőségét és fenntarthatóságukat már a nevük is mutatja... Lely Welger! 
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Széles felszedő – nagy szénarendek
Az RP 415-ös modell vezérlőpálya nélküli felszedője 2,25 m széles, öt felszedőfogat 

tartalmaz. A felszedési kapacitás hatalmas: a hosszú, 5,60 mm-es fogak tekercse 

nagy, így könnyen felszedi a terményt a magas tarlóról. Nagy rugalmasságuknak 

köszönhetően a fogak könnyen alkalmazkodnak az egyenetlen talajkontúrhoz, 

elkerülve a szennyeződést. A felszedő felfüggesztése állítható, így a magassági 

láncokkal és a felszedő kerekeivel együtt garantált a talajkontúr tökéletes követése.

Jó terményfelvétel – optimális eredmények
Egyenletes és állandó terményáramlás kiemelkedő fontosságú a jó teljesítmény 

és bálaalak szempontjából. Különösen széles felszedőjű bálázógépek 

esetében a jó adagolórendszer jelenti a különbséget a sima, folyamatos 

üzemelés, valamint a termény „rángató”, szakaszos adagolása között. A két 

szállítócsigának köszönhetően a felszedőn kívül összegyűjtött termény 

könnyedén továbbhalad a bálázógép 1,25 m széles bemenetéhez. Tehát a bálázó 

külső rétegei egyenletesek és tömörek.

Nagy adagolórotor – maximális átáramlás
A Lely Welger RP 415 modellnek nagy felszedőfogakkal ellátott nagyméretű 

adagolórotorja van. A rotortengely átmérője következtében maximális 

a bálakamra nyílása, ami hatalmas áramlást biztosít. Az adagoló csatorna kis 

ellenállásának köszönhetően az energiaszükséglet alacsony marad.

CPS – legjobb bálák, legnagyobb sebesség
Körbálázók esetében a bála alakja és a teljesítmény szempontjából döntő a bála 

elkezdése. A CPS mechanikus része rugalmasságot biztosít a hevedereknek, ami 

a bála indítását simává és könnyűvé teszi. Ez különösen széna és szalma esetében 

igen nagy teljesítményt biztosít. 

Mihelyt kialakították a bála magját, bekapcsolódik a hidraulikus CPS 

mechanizmus, és a hevederek feszítőeszközének jól szerkesztett felépítése 

következtében, a hevederekre kifejtett növekvő nyomásnak köszönhetően, 

nagyon egyenletes lesz a bálasűrűség. Tehát, biztosított a megfelelő 

bálaképződés, mivel a bálasűrűség állandó marad még a legnagyobb átmérőnél 

is. A kemény külső réteg kiküszöböl minden, az időjárásból származó 

minőségromlást, és a bála elnyeli az esőt. 

A speciális gumifelület, és a CPS rendszer 
nyomása egyaránt biztosítja a bálák 
maximális szorítását.

A rugalmas acélból készült erős fogak 
lehetővé teszi az idegen tárgyak elkerülését.
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Négy végtelen heveder – végtelen 
bizalom
A bála négy heveredének felépítése: felváltva öt szál 

kábel, közbenső gumirétegekkel, a rétegek között 

lépcsőzetesen elosztott erős kapcsolattal. Eredmény: 

rugalmas, mégis kiváló erősségű heveder, amely 

alig nyúlik és nem tartalmaz illesztést. Mindent 

egybevetve, vég nélküli bálázás csere vagy javítás 

nélkül.

Változtatható bálák – könnyű 
vezérlés
A bálázási sűrűség jól látható nyomásmérőről 

olvasható le. A bálasűrűség kézileg vezérelhető, a 

gépen lévő vezérlőblokk segítségével. Ráadásul, a 

kezelő mindig egyértelműen látja a bálaátmérőt. 

Jelzőlámpa mutatja, hogy a hátsó fal lezárt 

állapotban van-e.

Balercontrol E (Bálázás vezérlés) 
Amint a folyamat eléri az előre beállított 

bálaátmérőt, ez az egység jelzést küld a kezelőnek, 

ezután pedig automatikusan vagy manuálisan 

megindul a kötözés (hálóval, kombi vagy zsineggel). 

A Balercontrol E egység jelzi az adott napon 

elkészített bálák számát és az összes bálaszámot is.

A Lely Welger RP 415 modell 
standard felszerelése
• 2,25 m-es vezérlőpálya nélküli felszedő.

• Nagy adagolórotor.

• Varionet hálós kötözőrendszer.

• Balercontrol E (Bálázás vezérlés).

• A lánc automatikus kenése.

• Felszedőkerekek.

Opciók
• Görgős kerekek felszedéshez.

• ADS – Additional Drive System (Kiegészítő 

erőátvitel).

• Variotwin kötözőrendszer.

• Variotwin és Varionet Combi kötözés.

• Széles szögű hajtótengely túlterhelés-

védelemmel.

• Bálakibocsátó rámpa.

Könnyű manuális beállítás
A bála mérete, sűrűsége, valamint a háló hosszúsága könnyen beállítható a gépen. 
Jól látható jelzők mutatják a bála sűrűségét és növekvő méretét. Jelzőlámpa 
mutatja, hogy a hátsó fal lezárt állapotban van-e.

ADS – extra energia nehéz 
terményekhez
Az RP 415 modelleknél 
felszerelhető egy további, ADS 
elnevezésű egység (Additional 
Drive System), ezáltal a 
hevedereknek további hajtóerőt 
lehet kölcsönözni. A kiegészítő 
meghajtás által a bálázógép 
alkalmasabb lesz silótakarmánnyal 
végzett műveletekhez.

Balercontrol E (Bálázás vezérlés)
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Lely Welger RP 445
Változtatható jelentése: rugalmas És ez jellemzi a körbálázóknak ezt a széles választékát. 

A Lely  Welger RP 445 modell a legjobb teljesítményt nyújtja Önnek, működjön szénában, 

szalmában vagy akár nedves silótakarmányban. Nagyfokú rugalmasság van a típusok által 

nyújtott lehetőségek széles választékában. Szükség esetén a traktorfülkében lévő kézi 

vezérlőről vezérelhető a bálák sűrűsége, átmérője, a kötözőanyag, még a vágási hossz is.
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Széles felszedő – nagy szénarendek
Alapfelszerelésként az RP 445-ös modellhez 2,25 m 

széles, öt felszedőfogat tartalmazó vezérlőpálya 

nélküli felszedő tartozik. A felszedési kapacitás 

hatalmas: a hosszú, 5,60 mm-es fogak tekercse 

nagy, így könnyen felszedi a terményt a tarlóról. 

A felszedő 2,25 m-es szélessége miatt széles 

szénarendek könnyen felszedhetők, még a gép éles 

kanyarjaiban is. A felszedő felfüggesztése állítható, 

így a magassági láncokkal, a rugalmas fogakkal és 

felszedő kerekekkel együtt garantált a talajkontúr 

tökéletes követése és a lehető legtisztább takarmány.

Powersplit – az osztott hajtás 
fogalma
Nyilvánvaló, hogy a nagy áteresztőképességű 

gépeknek olyan erőátviteli rendszerre van 

szükségük, amely kibírja az egyenletesen magas 

terheléseket. A strapabíró Powersplit erőátvitel 

(olajfürdővel) egyenlően elosztja a rotor 

és a bálakamra által igényelt teljesítményt. 

A Powersplit tengelykapcsolónak köszönhetően 

mindegyik tengely azonnal a megfelelő irányban 

kezd forogni, úgyhogy nincs szükség további 

erőátvitelekre, ugyanakkor az energiaveszteség 

korlátozott marad.

A Lely Welger RP 445 modell 
alapfelszerelése
• 2,25 m-es vezérlőpálya nélküli felszedő.

• Nagy adagolórotor.

• Powersplit erőátvitel.

• Varionet hálós kötözőrendszer. 

• Balercontrol E (Bálázás vezérlés).

• A lánc automatikus kenése.

• Rögzített felszedőkerekek.

• ADS – Additional Drive System (Kiegészítő 

erőátvitel).

• Opticlean görgő.

• Tömörítőhenger.

Opciók
• Görgős kerekek felszedéshez.

• Mastercut13 aprítóegység.

• Xtracut17 aprítóegység.

• Xtracut25 aprítóegység.

• Hydroflexcontrol.

• E-link vezérlés.

• Variotwin kötözőrendszer.

• Variotwin és Varionet Combi kötözés.

• Széles szögű hajtótengely túlterhelés-

védelemmel.

• Bálakibocsátó rámpa.

Opticlean
Az Opticlean görgők nem csupán tisztán 
tartják a hevedereket. Azok ezenkívül 
probléma nélkül biztosítják a hevederek sima 
futását, továbbá a háló adagolását is.

Széles felszedés standard 
tömörítőhengerrel és opcionális 
lengőkerekekkel.

Kiegészítő meghajtási rendszer 
Mindegyik RP 445 modell tartalmaz 
egy kiegészítő heveder meghajtást, ami 
kiküszöböli a hevederek megcsúszását, 
és a legnehezebb termények esetében is 
biztosítja a megfelelő működést.

Rugalmas vezérlés
Az RP 445 modell ellátható az egyszerűbb 
Balercontrol E (Bálázás vezérlés) egységgel, 
vagy a több paraméterre kiterjedő E-link Pro 
vezérléssel.

Az E-link Pro sokkal felhasználóbarátabb. 
Először is, a fényes kijelző világos, a 
bálázóra vonatkozó számos hasznos 
információ elfér rajta. A kijelzőn látható 
a bálakamra bal vagy jobb oldali töltését 
mutató állapotsáv, ez minden körülmények 
között biztosítja a bála megfelelő alakját. 
A rendszer alapja az ISOBUS megoldás, így 
minden traktorhoz kapcsolható, és lehetővé 
teszi a traktor vezérlőpaneljének használatát is.
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Xtracut17.

Xtracut25.

Adagolórotor vagy aprítóegység
A bálázógép, szükségleteitől és alkalmazásaitól függően, ellátható 

adagoló rotorral vagy három különböző típusú aprítóegység egyikével. 

A nagy adagolórotornak kivételesen széles nyílása van a bálakamra felé, 

ez biztosítja annak hatalmas – és elismert – teljesítményét. A tartós rotor 

fogai rugalmas acélból készültek. 

A hatékony aprítószerkezet előnyei
• Alacsonyabb egy bálára jutó költség a megnövelt bálasűrűség miatt.

•  A jobb konzerválás és minőség miatt növekszik az állatok 

takarmányfogyasztása.

• Időmegtakarítás a takarmány könnyebb feldolgozása miatt. 

Egy aprítórendszerbe mindig megéri többet befektetni. 

A Lely Welger RP 445 ezért három összeállítást kínál: 13, 17 vagy 

25 vágóéllel. 

Mastercut13 – merev és elérhető árú 
A legkorszerűbb aprítóegységek szerteágazó választéka a Mastercut13-

mal kezdődik. A terményt alaposan felaprítja tizenhárom extra hosszú 

vágóél, amelyek mélyen benyúlnak a nagyméretű aprítórotor gyűrűs 

részébe. A legkisebb terményaprítási méret 90 mm. A kétcsillagos rotor 

lenyűgöző mennyiségű terményt garantál. 

Xtracut17 – nagy átbocsátás és optimálisan 
könnyű üzemeltetés
Ennek az aprítóegységnek a tizenhét vágóéle egyenként nyolc, illetve 

kilenc kést tartalmazó csoportba rendezhető, ezt a kezelő választhatja 

meg (az E-link kézi eszközzel) a traktorfülkéből. A nagy aprítórotor 

konstrukciója kivételesen nyitott, ez biztosítja, hogy a csigavonalban 

elhelyezett fogak jók megragadják a terményt. Ennek a rotor 

konstrukciónak a következtében igen nagy a bálakamrába áramló 

termény mennyisége, ami nagy térfogatú termények bálázásánál is nagy 

teljesítményt biztosít. 

Xtracut25 – maximális kényelem és optimális 
aprítási lehetőségek 
A Lely Welger RP 445 felszerelhető kiválasztható késsorokat tartalmazó 

Xtracut25 aprítószerkezettel. A 25 vágóél különböző csoportokba 

osztható, ezek egymástól függetlenül használhatóak. A kezelő 

a traktorfülkében lévő E-link kézi egységről kiválaszthat 25, 13 vagy 

12 kést, anélkül hogy fizikailag ki kellene vennie azokat; ezzel időt és 

erőfeszítést takarít meg. 

A nagyszámú fog következtében (mindegyik gyűrűn négy) a Profi rotor 

hatalmas erővel ragadja meg a terményt, egész éven át végezhető 

silózás. Ez a kiváló minőségű rotor mindenféle típusú termény esetében 

és mindenféle időjárási körülménynél állandó teljesítményt és kiváló 

aprítási minőséget garantál.
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Lely Welger RP 535 – RP 545
A Lely Európa legnagyobb változtatható kamrás körbálázó választékát kínálja. Meg 

akarunk felelni betakarítás egyre növekvő teljesítményének és hatékonyságának, 

ezért egyedülálló minőségű körbálázót fejlesztettünk ki, amivel még nagyobb bálák 

készíthetőek. A kapható modellek a lehetőségek széles skáláját biztosítják, ez minden 

gazdálkodó és vállalkozó igényeit kielégíti.
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Hatalmas bálakamra – rendkívüli kapacitás 
2 m-es átmérő és 1,23 m szélesség (ez közel 4 m3 térfogatot eredményez); 

akár 600 kg búzaszalmát tartalmazó bála is előállítható. Néhány bálázó 

ennek az értéknek a felét éri el. Ez csökkenti a bálázás költségét: jelentősen 

csökkenti a bálák számát, az állásidő minimális, és csökken a hálófogyasztás. 

Végül, drámai mértékben csökken a betakarítási idő is.

Állandó nyomású rendszer – a lehető legnagyobb 
bálasűrűség
A bálakamra konstrukciója olyan, hogy a bála felületére gyakorolt fajlagos 

nyomás 1 m-től a beállított bálaátmérőig (2 m-ig) állandó. Ez úgy érhető 

el, hogy a bálakamra átmérőjének növekedésével növekszik a hevederek 

feszítése. Ezért a bálázott termény nagy mértékű tömörítése érhető el 

minden bálaátmérőnél.

Széles felszedő – nagy felszedési lehetőségek
A Lely Welger RP 535 és RP 545 bálázógépek alapfelszerelése a 2,25 m 

széles felszedő, ami a legszélesebb rendet gyűjti, és tiszta mezőt hagy 

maga után. Ezután a terményt intenzív adagoló rotor a bálakamrába 

továbbítja. A Powersplit erőátviteli egység megosztja a hajtást a felszedés és 

a bálakamra között.

Adagolórotor vagy aprítóegység
A Lely Welger RP 535 felszerelhető adagoló rotorral, illetve ugyanazzal az 

aprítószerkezettel, mint az RP 445 – Mastercut13, Xtracut17 és Xtracut25. Az 

RP 545 az Xreacut13, Xtracut17 és Xtracut25 aprítóval szerelhető fel. Ezeken 

a bálázógépeken ezenkívül Hydroflexcontrol található. Ez lehetővé teszi az 

adagoló rotor eltömődéseinek megszüntetését a traktor ülésének elhagyása 

nélkül, ami növeli a munkateljesítményt.
Akár 2 m-es bálák!

2,25 m széles felszedő 
Standard tömörítőhenger és opcionális 
lengőkerekek.



32

RP 545 – teljesen megújított 
első rész
A Lely Welger RP 545-nek teljesen megújított 

Powersplit erőátvitele van. Az erős burkolat 

most csatlakozik a fő gépkeret vonórúdjához. 

Az öntvényben lévő nagyszámú furat bőséges 

lehetőséget ad a megújított vonórúd illesztésére 

a felső vagy alsó függesztéshez. A bálázógép első 

részén szintén új, biztonságosabb fellépő található. 

A gépen most egyetlen fellépő található, mindkét 

oldalán védőkorláttal.

Tartósabb technológia
A Lely Welger RP 545 feszítő rendszerében 

új, 50 mm-es Profi csapágyak vannak, ami 

a bálázónak soha nem látott tartósságot kölcsönöz. 

A bálakamrában található valamennyi görgő és 

tengely kenhető csapágyakkal szerelt.

Nagyobb kényelem ISOBUS 
elektronikával
Az új E-link Pro sokkal felhasználóbarátabb. Először 

is, a fényes kijelző világos, a bálázóra vonatkozó 

számos hasznos információ elfér rajta. A kijelzőn 

látható a bálakamra bal vagy jobb oldali töltését 

mutató állapotsáv is, ez minden körülmények 

között biztosítja a bála megfelelő alakját. 

A rendszer alapja az ISOBUS megoldás, így minden 

traktorhoz kapcsolható, és lehetővé teszi a traktor 

vezérlőpaneljének használatát is.

Minden, a munkaterületre és a 
kezelő tájékoztatására szolgáló 
statisztika könnyen kezelhető 
a „varázsló” segítségével
A „varázslón” könnyen beállítható valamennyi 

munkaterületre és a kezelő tájékoztatására szolgáló 

statisztika, mely olyan egyszerű útmutatást ad, 

amellyel fontos adatok gyűjthetők az egy mezőn 

vagy egy kezelő által begyűjtött bálák számáról vagy 

a munkaórákról. Az adatokat a saját számítógépére 

exportálhatja az USB csatlakozó segítségével.
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Műszaki adatok
WELGER RP 415 RP 445 RP 535 RP 545

Bálakamra  négy végtelenített heveder

Bálakamra átmérője (m) 0,90 – 1,60 1,10 – 2,00

Bálakamra szélessége (m) 1,23

Bálakamra térfogata (m³) 2,50 4,00

Szállítási hossz (m) 4,98 5,23

Szállítási szélesség (m) 2,40

Szállítási magasság (m) 2,75  3,15

Felszedési szélesség (m) 2,25

Felszedővilla szélessége (m) 1,86

Felszedőfoglécek 5

Felszedőfogak távolsága (mm) 64

Felszedő típusa vezérlőpálya nélküli

Tömörítőhenger S S S S

Kardántengely sebesség (f/perc) 540

Energiaszükséglet (kW/LE) 52/70 60/80 81/110

Hidraulikus követelmények 2 x SA  

(egyszeri működés)

2 x SA (egyszeri működés)  

(1 x DA (kettős működés))

Powersplit erőátvitel X S S S

A lánc automatikus kenése S S S S

Adagolórotor S S S S

Mastercut13 X O O O

Xtracut17 X O X O

Xtracut25 X O X O

Hydroflex X O O O

Balercontrol E (Bálázás vezérlés) S S S O

E-link vezérlés X O O X

E-link Pro X O X S

Varionet hálós csomagolás S S S S

Variotwin zsineg csomagolás O O O O

Combi kötözés O O O O

Bálakibocsátó rámpa S S S S

Felszedő lengőkerekek O O O O

Széles szögnyílású kardántengely túlterhelés-

védelemmel

S S S S

Hidraulikus fékek O O O O

Légfékek O O O O

15.0/55-17 S S S S

19.0/45-17 O O O O

505/50R17 O O O O

500/55-20 O O O O

500/60-22.5 X X O O

S = Standard / O = Opcionális / X = Ezen a gépen nem elérhető
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Lely Welger RPC 445 Tornado
Változtatható kamra biztosítja azt a lehetőséget, hogy nagyon könnyen válthat különböző 

bálaátmérők között. Következésképpen, mindig optimális hatásfokú, illetve az ügyfél 

igényeihez alkalmazott a bálák előállítása. Nyilvánvaló, hogy ugyanazt a rugalmasságot 

követeli meg a csomagolórendszertől is. Végül is a fóliának borítania kell a bála magját, 

és a forgatások számának meg kell felelnie a bálaátmérőnek és a fóliarétegek előírt 

számának. Tehát, mindegyik bála csomagolása tökéletes, a fólia költsége megfelelő, 

a csomagolási idő pedig minimális. A Lely Welger RPC 445 Tornado az első bálázógép-

csomagoló, amelyik mindegyik fenti követelményt kielégíti. A Tornado működési 

sebessége lenyűgöző, és automatikusan hozzáilleszti az egész csomagolási folyamatot 

a bálaátmérőhöz. 



35

 LELY WELGER

A Tornado csomagolórendszer – az új etalon
Ennek a bálázó-csomagoló gépnek a teljesen új felépítése abból az elképzelésből 

származik, hogy 0,90 m – 1,60 m közötti átmérőknél is lehet a bálák csomagolása 

tökéletes. 

Kinyitja és becsukja a hátlapot, és készen van
Ha valóban gyors akar lenni, ki kell használnia a másodperc minden töredékét, 

ugyanúgy, mint ahogyan azt egy 100 m-es sprinter teszi. Pontosan ezt teszi 

a csomagolórendszer. A gép gyors bálatovábbítása az optimális időmegtakarítás 

tökéletes példája; mivel a bálázó magasabban helyezkedik el, a – bálavezérlők 

által irányított – bála egyenletesen kerül át a csomagolóasztalra. Ennek 

eredményeképpen a hátsó fal azonnal lezárható. Az övező-csomagoló 

ugyanakkor optimálisan kihasználja a hátsó fal mögötti teret. Az a helyzet, hogy 

a Tornado már a hátsó fal lezárása előtt elvégzi a csomagolást.

Gyors és állandó bálatovábbítás 
A legnagyobb sebességnövekedés a bálák továbbításánál érhető el; a bála még 

problémás szögeknél is egyenletesen gördül a csomagolóasztalra. A bálázó 

és a csomagolóasztal közötti továbbítás egyenletes és pontos, még meredek 

lejtőkön is. 

Sima erőátvitel – kevés karbantartás
A fóliázógyűrű meghajtása gumi meghajtógörgőkkel történik, miközben 

két másik görgő biztosítja a pozíció megtartását, valamint a fóliázógyűrű 

feszítését. Ezenkívül a gyűrűt gumigörgők tartják, úgyhogy az egész egység 

nagyon egyenletesen és zajmentesen működik. A fékező berendezés 

a csomagológyűrűhöz nyomott fékbetétekből áll. 

A csomagoló forog, már a hátsó fal 
lezárása előtt.

A csomagoló csendes meghajtása 
gumigörgőkkel.

Egyenletes bálatovábbítás – még 
különösen meredek lejtőkön is.
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Automatikusan illeszkedik bármely 
bálához
A csomagoló automatikus működésének alapvető 

tényezői a bálaátmérő és a fóliarétegek kívánt 

száma. Ezért hálós kötözésnél az automatikusan 

mért bálaátmérőt megkapja a csomagolórendszer, 

amely azonnal beállítja a csomagolópánt megfelelő 

magasságát. Ezután a számítógép kiszámítja, hogy 

hány fordulat szükséges a kívánt számú fóliaréteg 

eléréséhez.

A könnyű változtathatóság és a rendkívüli 

sokoldalúság azt jelenti, hogy ha a mezőn készített 

utolsó bála átmérője nem éri el a szükséges értéket, 

illetve ellenkező esetben, ha az kissé nagyobb annál, 

az egyáltalán nem okoz problémát. A Tornado 

csomagolórendszer minden egyes bálát megmér, így 

a csomagoló a hálós kötözés pillanatában állítja be 

a megfelelő értékeket. Utolérhetetlen rugalmasság!

Gyorsan elérhető a helyes 
fordulatszám
Ennek a bálázó-csomagoló berendezésnek 

a rövid ciklusidejéhez nagy mértékben hozzájárul 

a csomagolási folyamatban elért időmegtakarítás. 

Az övező-csomagoló egyenletes meghajtása miatt 

gyorsan beállítható a fóliagörgők megfelelő 

fordulatszáma. Szintén fontos a szerepük 

a fóliaszorítóknak. Az újratervezett konstrukciónak 

köszönhetően a fólia elengedéséhez csak kis nyílás 

szükséges, következésképpen a csomagolónak nem 

kell fölöslegesen lelassulnia. 

Bálázás csomagolás nélkül
Széna vagy szalma bálázása esetén a csomagoló 

lekapcsolható; az elkészült bálát ekkor az asztalon 

keresztül a talajra lehet továbbítani, illetve 

megtartani egy második bála elkészültéig, és a két 

bálát egyszerre lehet lerakni.

Új és nagy mértékben kompakt, nagy befogási 
képességű filmszorítók.

A csomagolóasztal alacsony helyzete miatt a 
bálák talajra helyezése kímélő.

A bála forgása alatti egyenletes átfedés 
figyelése.

Egyszerű fóliaszakadás-érzékelő; szakadt fólia 
esetén a bála becsomagolható a maradékkal, 
illetve a fóliázógyűrű leállítható, és a szakadt 
fólia kijavítható – mindez programozható a kézi 
vezérlőről.
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Fóliaszorítók – nagy nyúlás, 
egyenletes működés
A változó fóliamagasság miatt a fóliaszorítóknak 

nagyon nagy szélességgel kell rendelkezniük. 

Ezért a kétfokozatú fóliaszorítók nyílása 

különlegesen széles. A reteszelő mechanizmus 

biztosítja a fólia maximális megtartását, úgyhogy 

annak vágása és helyzettartása megfelelő.

Jól ismert bálázó új 
adagolórendszerrel
Ennek a bálázó-csomagoló berendezésnek a szíve 

– a jól ismert 4-es sorozatú változtatható kamrás 

bálázók – már bebizonyította a kiváló bálasűrűséget, 

a teljesítményt és a sokéves megbízhatóságot. Ebben 

a tekintetben, abszolút mértékben kétségtelen, 

hogy az új 800 mm-es aprító rotor új dimenzióval 

gazdagítja ezt az elismertséget. A rotor nagyvonalú 

felépítése – mindegyik gyűrűn hat foggal – jellemzi 

az Xtracut25 aprítóegységet.

Természetesen Hydroflexcontrol
Minden, aprítórotorral felszerelt Lely Welger bálázó 

adagolócsatornájának padlózata felszerelhető 

a Hydroflexcontrol rendszerrel. A gumitömbök 

biztosítják, hogy a padlózat lefelé, a rotor irányában 

meghajolhat, úgyhogy egy kő vagy terménycsomó 

áthaladhat fölötte. Ha eltömődés következne be, 

a padlózat képes csuklósan lefelé hajlani, úgyhogy 

a probléma könnyen kivédhető.

Vezérlőpálya nélküli felszedő
A Tornado gépen újraszerkesztett 2,25 m széles, 

vezérlőpálya nélküli felszedő van. Az öt felszedőfog, 

a csigák és a rotor beállítása biztosítja a termény 

tökéletes felszedését és áramlását. Mivel a felszedőn 

nincs vezérlőpálya, minimális a forgó alkatrészek 

száma, ezért ez a bálázó-csomagoló rendszer még 

megbízhatóbb, könnyebb a karbantartása.

Új nagy rotor
Az extra méretű rotor, mindegyik gyűrűn hat foggal, kiváló 
terményáramlást garantál.

Nagy 
gumiabroncsok
A nagyméretű 
gumiabroncsok 
biztosítják a talajra 
ható minimális 
terhelést, ill. 
károsodást, és a 
mezőn és a közúton 
való szállításnál is jó 
stabilitást adnak.

Hydroflexcontrol
Nyilvánvaló, hogy a Tornado 
a rotorhoz alapfelszerelésként 
Hydroflexcontrol egységet 
tartalmaz.
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Különösen kompakt szállításnál
A növényzettel borított utak, keskeny hidak és 

kapuk egészen mostanáig akadályt jelentettek sok 

mezőgazdasági gépnek. Ezt az új bálázó-csomagoló 

gépet úgy terveztük, hogy szállítási szélessége 

csupán 2,80 m, hossza csak 5,75 m! A széles 

gumiabroncsokkal kombinálva a végeredmény egy 

olyan gép, amellyel kiválóan lehet manőverezni, 

stabilis, és sokoldalú.

A Tornado standard felszereltsége
• 2,25 m-es vezérlőpálya nélküli felszedő, görgős 

kerekek felszedéshez.

• Extraszéles Profi rotor.

• Xtracut25 aprítóegység.

• Hydroflexcontrol.

• ADS erőátviteli rendszer és Opticlean görgők.

• Varionet hálós kötözőrendszer.

• Pro-link vezérlőegység.

• A lánc automatikus kenése.

• Hajtótengely bütykös tengelykapcsolóval.

• Tizenkét tekercs fólia tárolása.

• 710/40 R22.5 gumiabroncsok.

• Fóliaszakadás-érzékelők.

Bálabillentő.Felső és alsó függesztésre egyaránt 
alkalmas.

Könnyű manuális vezérlés, a csomagoló 
hátsó részénél.

Fóliatekercsek könnyű cseréje. A csomagológyűrű közel függőleges elrendezése következtében 
kivételesen kompakt szállítási helyzetben.

Tizennégy tekercs fólia: kettő 
a fóliázógyűrűn és tizenkettő a 
védőburkolat alatt.
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Műszaki adatok
WELGER RPC 445 Tornado

Bálakamra négy végtelenített heveder

Bálakamra átmérője (m) 0,90 – 1,60

Bálakamra szélessége (m) 1,23

Bálakamra térfogata (m³) 2,50

Szállítási hossz (m) 5,75

Szállítási szélesség (m) 2,80

Szállítási magasság (m) 3,45

Súly (kg) 6.100

Felszedési szélesség (m) 2,25

Felszedővilla szélessége (m) 1,86

Felszedőfoglécek 5

Felszedőfogak távolsága (mm) 64

Felszedő típusa vezérlőpálya nélküli

Tömörítőhenger S

Felszedő lengőkerekek S

Kardántengely sebesség (f/perc) 540

Széles szögnyílású kardántengely S

Energiaszükséglet (kW/LE) 97/130

Hidraulikus követelmények 1 x DA (kettős működés), 1 x nyomó (40 l/perc), 1 x szabad 

visszatérés / 1 x DA (kettős működés) + LS (végállás kapcsoló)

Terhelésérzékelő előkészítés S

Powersplit erőátvitel S

A lánc automatikus kenése S

Xtracut25 S

Hydroflexcontrol S

Pro-link vezérlés S

Varionet hálós csomagolás S

Fóliatartók (mm) 2 x 750 

Extra fóliatekercsek 12

Fóliaszakadás-érzékelő S

Csomagolási ciklusidő hat fóliarétegnél (másodperc) 45 

Gumiabroncsok 710/40 R22.5 S

További hálótekercs-tároló 1

Hidraulikus fékek S

Légfékek O

Bálabillentő O

S = Standard / O = Opcionális / X = Ezen a gépen nem elérhető
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Live Life Lelywww.lely.com

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, Vector, Viseo, 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.

Az Ön Lely forgalmazója.

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.

Farmgazdálkodás 
szenvedélyesen

A Lely valóban törődik a környezettel.


