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Spolehlivý výkon
O výkonu rozhoduje velikost 
prostoru pro průchod pícní 
hmoty dovnitř stroje. Systém 
Hydroflexcontrol zabraňuje jeho 
zablokování.

Široký sběrač umožňuje 
maximální výkon
2,25 m široký sběrač snadno 
sesbírá široké řádky i v ostrých 
zatáčkách. Pět řad prstů zajišťuje 
výborný sběr pícní hmoty 
a následně i její plynulý posun dále, 
tím zamezuje vzniku ztrát. 

Je radost začínat 
každý nový balík
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Vždy vysoká hustota balíku
Vysoký stupeň stlačení hmoty 
v balíku šetří folii, náklady na 
transport a skladování. Mechanický 
zámek přispívá k pevnosti celé 
balící komory a pomáhá vytvořit 
mimořádně těžký, pevný, hutný 
a rovně tvarovaný balík. 

Speciální ocelové válce s dlouhou životností
Při speciálním výrobním postupu je do 
silnostěnné roury (3,20 mm) vlisováno deset 
podélných žeber, které pak spolu tvoří rolovací 
válec. Trubka tvořící základ válce je bezešvá 
s minimálním počtem svárů, tím je zajištěna její 
bezkonkurenční spolehlivost.

Dobré řezání zajišťuje mnoho výhod
Včasná výměna nožů zajišťuje účinné řezání. 
Zásluhou systému Xtracut může obsluha přímo 
z traktoru dle potřeby zapojit do řezání obě řady 
nožů při udržení stálého a vysokého výkonu.

Šetrné zacházení 
s pícninou je základem 
pro vysoce hodnotné 
krmivo

Je dokázáno, že excelentní kvalita siláže/

senáže u kulatých balíků souvisí s nízkým 

obsahem čpavku. Když rozbalíme balík 

a ucítíme čerstvou vůni krmiva znamená to 

výbornou kvalitu siláže/senáže.

Výhodou lisů na kulaté balíky je, že umí 

pícní hmotu sebrat, nařezat a slisovat, poté 

balík balička zabalí a ihned tak zapečetí 

jeho kvalitu. Dobrý mechanismus řezání 

dělá zabalení balíku snazším, protože díky 

krátké řezance je možné pícní hmotu s vyšší 

účinností i stlačit.
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Vaše krmivo je 
základem Vašeho 
úspěchu!

Harvest results

Denně jsou pomocí robotického systému Lely dojeny milióny dojnic po celém 

světě. Není  to ovšem pouze Astronaut, který dělá robotické dojení tolik úspěšným. 

Jsou to zároveň znalosti a zkušenosti našich zaměstnanců, které pomáhají chovatelům 

dosáhnout nejlepších výsledků.

Více než kdokoliv jiný si uvědomujeme, že základem Vašeho úspěchu je zároveň 

dobrá kvalita objemného krmiva. Zajišťuje dobré zdraví zvířat, maximální příjem krmiv 

a zamezuje vzniku dalších nákladů za koncentráty a doplňky.

Sklizen kvalitních pícnin je prvním krokem k úspěšné a efektivní produkci mléka a masa.
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Neřízený sběrač pro moderní svinovací lisy

Neřízený sběrač svinovacích lisů Lely Welger byl vyvinut v souvislosti se zvýšeným výkonem 

těchto strojů. Díky zlepšenému toku píce do lisovaní komory se stal speciální pohyb 

dosavadního sběrače zbytečným. Bez vodící dráhy je na sběrači méně pohyblivých dílů. 

Je díky tomu spolehlivější, méně náchylný na opotřebení, má klidnější chod a uživatelsky 

přívětivou údržbu.
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Více nosníků prstů – čistější sběr
Díky většímu prostoru, získanému vypuštěním vodící dráhy a řídících kladek, má 

nyní sběrač pět nosníků prstů. Rozteč prstů pouze 64 mm zajišťuje optimální 

výkon sběrače a píce může být proto sebrána ještě lépe a čistěji. 

Nový sběrač – nové prsty
Prsty jsou rozhodující částí sběrače a proto byly vyvinuty zcela nové prsty. 

• Sklon prstů byl zvolen tak, aby byl neustále zaručen čistý sběr píce.

• Delší prsty jsou více flexibilní a nabízí větší možnost přizpůsobení povrchu.

• Prsty jsou vyrobeny z 5,60 mm silného materiálu, což zvyšuje jejich životnost. 

Díky většímu vinutí zůstává prst více flexibilní.

• Zlepšené upevnění prstu brání praskání prstů, protože napětí v materiálu je 

rovnoměrněji rozloženo.

Blíže k rotoru – zlepšený tok píce
Díky kompaktní konstrukci je nový sběrač posazen blíže u rotoru. Rotor tak může 

píci snáze odebírat ze sběrače, což zlepšuje tok hmoty; zejména těžký, krátký 

materiál je tak dopravován do komory výrazně efektivněji. Zlepšený tok píce 

znamená lepší tvar balíku a vyšší výkon lisování.

Spolehlivý díky neřízeným prstům
Protože neřízený sběrač už nemá vodící dráhu, skládá se sběrací ústrojí z méně 

pohyblivých dílů. Je spolehlivější, méně náchylné na opotřebení, má klidnější 

chod a uživatelsky příjemnou údržbu.

Bez vodící dráhy
Sběrač má rotor s pěti nosníky prstů a tím 
i méně pohyblivých dílů.

Blíže k rotoru
Zásluhou kompaktnější konstrukce je nový 
sběrač umístěn blíže k rotoru, což zajišťuje 
lepší průchod hmoty.

Válec pro přitlačování pícní hmoty
Vyztužený válec pro přitlačování pícní hmoty 
zabraňuje poškození při nárůstu toku pícní 
hmoty.

Silné prsty
Velmi silné prsty 5,60 mm jsou standardní 
součástí neřízeného sběrače.
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Řezání senáže zlepšuje její výsledky v mnoha 
ohledech

Lely Welger nabízí při rozhodování o systému řezání svinovacího lisu možnost výběru 

z několika druhů řezacích ústrojí. Zpočátku vysoká investice do řezacího ústrojí se rychle 

vrátí: lepší kvalita krmiva přináší větší zisk. 
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Řezání pro zlepšení příjmu krmiva
Dobře nařezaná senáž, díky přímé využitelnosti cukru, mnohem lépe fermentuje. Vyrábí se tak 

chutné krmivo, což má positivní vliv na příjem vlákniny obsažené v krmivu zvířaty. Kromě toho 

je krátký sklízený materiál obecně lépe stravitelný.

Řezání šetří čas díky snadnějšímu dělení při krmení
Řezání sklízeného materiálu brání hromadění materiálu a blokaci pohyblivých částí krmných zařízení, 

krmných boxů, řezaček slámy apod. Krátký materiál lze rovněž snáze a rychleji rozdělovat.

Řezání pro větší utužení balíku
Rozřezané seno, sláma a senážovaný materiál mohou být díky zkrácené délce snáze utuženy. 

Jsou tak vyráběny těžké, utužené balíky, což snižuje manipulační a dopravní náklady a náklady 

na síť případně provaz.

Xtracut – extra-průchodnost a přídavný komfort
Pro zajištění optimálního výkonu při řezání vyvinula firma Lely Welger systémy 

řezání Xtracut17 a Xtracut25 s volitelnými skupinami nožů. Obsluha může při 

lisování různých materiálů zvolit v kabině traktoru pomocí ovládání E-link různé 

skupiny nožů. Pokud je lis vybaven ovládáním BCE, mohou se skupiny nožů 

nastavovat manuálně přímo na stroji.

Snadno nastavitelná délka řezu
Obě verze Xtracut mají dvě skupiny nožů, které jsou hydraulicky chráněny. 

U Xtracut17 máte možnost neřezat, nebo aktivovat 8, 9 nebo 17 nožů. U Xtracut25 

máte možnost neřezat, nebo aktivovat 12, 13 nebo 25 nožů. U Xtracut25 to 

znamená délku řezu 45 mm v případě aktivace všech nožů, příp. 90 mm, když je 

nasazeno 12 nožů. 

Pořád ostré nože
Pořád ostré nože zaručují čistý řez a zabraňují nadměrné spotřebě paliva. Díky 

výběru řezání Xtracut je obsluha operativnější, protože může použít jednu ze dvou 

skupin nožů. V případě potřeby může jednoduchým způsobem z kabiny traktoru 

aktivovat druhou skupinu nožů, což zajišťuje neustále vysoký výkon s novou sadou 

ostrých nožů.



10

Hydroflexcontrol – jedinečná výhoda 

Dost často je doba vhodná pro sklizeň píce omezena a uživatelé proto někdy hranice 

výkonu  svinovacího lisu překročí. Tyto hranice jsou dány velikostí otvoru, kterým 

se sklízený materiál dostává do lisu a který je tedy pro výkon stroje rozhodující. 

U  svinovacích  lisů  je  kritickým faktorem místo pod rotorem. Antiblokovací systém 

Hydroflexcontrol tento prostor při špičkové zátěži lisu zvětší a zmenšuje tak výpadky, 

ke kterým následkem špatné rychlosti nebo odstraňováním vzniklých blokací dochází.
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Flexcontrol + Hydroflex = zvýšení počtu balíků 
díky menším prostojům
Dvě funkce, které se za jménem Hydroflexcontrol skrývají, se týkají 

Hydroflex-dna dopravního kanálu pod rotorem. Flex-část brání vzniku 

blokací; Hydro-část blokace odstraňuje, když k nim přece jen dojde. 

Systémem Hydroflexcontrol mohou být vybaveny všechny svinovací lisy 

Lely Welger s řezacím ústrojím.

Flexibilní dno překonává špičkové zátěže
Flexcontrol se nachází pod rotorem, kde je dopravní kanál nejužší. 

Umožňuje pomocí gumových pružin pohyb přední části dna dopravního 

kanálu nahoru a dolů – proto to slovo „flex“. Pokud dojde k nabrání 

menšího cizího předmětu nebo chuchvalce materiálu, vyrovná toto 

odpružení průchod a zmenší tak riziko vzniku blokace v podávacím 

prostoru.

Odstraňování blokací z kabiny traktoru
Druhým důležitým znakem Hydroflexcontrol je hydraulické ovládání, 

díky kterému se zadní část dna dopravního kanálu může ze sedadla 

řidiče spustit dolů, aby se blokace rotoru odstranila. Při spouštění dna 

dopravního kanálu se rovněž schovají nože; to zaručuje, že materiál, 

který blokaci způsobil, se bez ztráty dostane do lisovací komory dříve, 

než bude proces lisování opět pokračovat. 

Krok 3
Zapne se pohon a zablokovaný 
materiál se dopraví do lisovací 
komory.

Krok 4 
Dno dopravního kanálu se uzavře, 
lisování může pokračovat!

Krok 2 
Dno dopravního kanálu se 
úplně otevře a nože se zasunou 
zpět do dna.

Krok 1
Blokace.
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Šetří čas a peníze

Vázání sítí/provazem, doprava a skladování způsobují náklady, které jsou s lisováním 

balíků spojené. Méně balíků znamená nižší náklady. Lisovací komora svinovacích lisů 

Lely Welger produkuje nejtěžší balíky na současném trhu a šetří Vám tím čas a peníze.
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Rotace balíku a tlak zajišťují utužení balíku 
Lisovací komora, která je osazena osmnácti ocelovými válci Powergrip zajišťuje 

utužení balíků. Je mimořádně důležité, aby všechny válce byly neustále v pevném 

záběru s balíkem. Počet otáček balíku a tlak vyvinutý válci na balík přímo ovlivňují 

jeho konečné utužení. Proto musí mít lisovací komora perfektně kulatý tvar a po 

obvodu musí být osazena válci. Minimálními rozestupy zajišťují maximální kontakt 

mezi válci a balíkem. Systém mechanického blokování zadního víka zaručuje, že 

jsou neustále vyráběny stejnoměrné balíky s nejvyšším utužením. 

Powergrip – maximální záběr zajišťuje maximální 
rotaci balíku
18 ocelových válců Powergrip zajišťuje nejvyšší utužení balíku, výborný lisovací 

výkon a rotaci balíku ve všech provozních podmínkách. Speciálním výrobním 

postupem se do 3,20 mm silné roury lisuje deset podélných žeber. Protože 

jsou všechny válce bez sváru, dodává nenarušená struktura materiálu válcům 

bezkonkurenční životnost a trvanlivost, nemající na trhu obdoby. Tento jedinečný 

Powergrip-design je patentovaným prvkem svinovacích lisů Lely Welger 

a umožňuje jim pracovat se všemi druhy materiálů prakticky za všech okolností.

Mechanický systém zavírání zadního víka – perfektní 
uzavření zajišťuje vysoké utužení a kapacitu balíku
Všechny svinovací lisy Lely Welger mají mechanický systém blokování zadního 

víka. Dva robustní háky zajistí zadní víko okamžitě po jeho úplném zavření a 

zajišťují, že zůstane uzavřeno po celou dobu lisování. Utužení balíku se určuje 

přesným měřením polohy na hácích zadního víka. Tyto háky jsou vybaveny vysoce 

kvalitními gumovými pružinami, absorbujícími tlak vyvíjený lisovací komorou 

na balík. Utužení balíků je dáno přesným měřením polohy blokovacích háků 

zadního víka. 

Tento mechanický systém zajišťuje velmi vysokou kapacitu a je schopen odolat 

nejvyšším tlakům. Systém nepodléhá žádným ztrátám tlaku jako hydraulické 

systémy. Výsledkem jsou stejnoměrně veliké, vysoce utužené balíky s malou 

ztrátou sklízené hmoty. Otevírání zadního víka probíhá rychle a snadno, protože 

k otevření je zapotřebí pouze jednočinné hydraulické připojení.

E-link
Utužení balíků lze pomocí E-link snadno 
nastavit ze sedadla traktoru. 

Permanentní vedení zadního víka
Speciální trn zajišťuje úplné uzavření 
zadního víka za všech okolností, i při 
práci lisu na extrémních svazích.

Kuličková ložiska se „samočistícím 
efektem“
Proniklý materiál je odváděn výřezy po 
stranách lisovací komory. 
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Efektivní vázání šetří náklady a čas

Vyrobit perfektní balík je jedna věc – zakonzervovat balík na delší dobu – je věc druhá. 

Velké množství způsobů skladování, konzervace a krmení vyžaduje flexibilní vázací 

systém. Správné použití vázacího materiálu omezuje náklady a zkracuje čas potřebný na 

zavázání balíku, což opětovně zvyšuje hodinovou výkonnost lisování.
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Varionet – pro perfektní zakrytí balíku – pokaždé
Neměli bychom být spokojeni pouze s vysoce utuženými balíky – balíky by 

měly také dobře vypadat. Systém vázání sítí Lely Varionet funguje perfektně 

se všemi standardně širokými sítěmi. Díky důkladným testům, osvědčenému 

systému napínání a speciálnímu zařízení pro roztahování sítě do šířky, se síť 

napne přes celý balík. Při použití široké sítě jde síť dokonce přes hrany balíku. 

To znamená, že balíky nejen dobře vypadají; jsou také zcela chráněny proti 

špatným povětrnostním podmínkám a ztrátě krmiva. Navíc se brání zbytečnému 

vytváření vzduchových kapes a zlepšuje se tak kvalita krmiva. 

Varionet-vázání se Easy Load System (ELS)
Osvědčený systém vázání sítí má ELS, umožňující snadnější vložení role sítě ze 

země na levé straně stroje. Po naložení nové role sítě do držáku se síť jednoduše 

pomocí držáku překlopí dozadu a zašroubováním středícího trnu se zvedne do 

provozní polohy v které se zaaretuje. Rezervní role sítě připravena k použití se 

může uložit do držáku na rámu stroje. Jednodušší už to být nemůže, ušetří Vám 

to čas a námahu. 

Variotwin – spolehlivé – rychlé – hospodárné 
Jedinečným znakem dvouvláknového vázacího systému je variabilní rychlost 

ovíjení. Toto zařízení umožňuje dostatečný počet ovinutí okrajů balíku 

provazem, aby byl balík rychle svázán a nemohl se rozpadnout. Díky tomu 

mohou být rychle, spolehlivě a levným způsobem svázány i nejlehčí materiály. 

Obloukovité zařízení pro roztažení sítě 
do šířky navádí síť až k okrajům balíku 
a přes ně. 

Všechny svinovací lisy Lely Welger RP 
jsou konstruovány tak, aby umožňovaly 
vázání provazem a sítí.
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Lely Welger – zkušenost a inovace přinášejí 
nejsilnější a nejspolehlivější svinovací lisy na 
dnešním trhu

Jedinečná ložiska válců zabraňují 
zbytečnému opotřebení
„Flexibilita“ je klíčovým slovem, pokud jde 
o to absorbovat obrovské síly působící různými 
směry. Vzhledem ke skutečnosti, že se ložiska 
válců a lisovací komora mohou vůči sobě 
navzájem pohybovat, je důležité odstranit axiální 
namáhání ložisek válců. Z tohoto důvodu mají 
všechny svinovací lisy Lely Welger speciální 
domky ložisek. Na straně pohonu jsou použity 
domky, umožňující ložiskům jejich snadné 
úhlové nastavení, v axiálním směru ale válce 
fixují, tak aby řetězová kola zůstala v řadě. Na 
straně bez pohonu se mohou ložiska válců 
ve svých domcích axiálně pohybovat – tím se 
absorbuje pružení lisovací komory. Proto tlak 
kterým balík působí na boční stěny komory 
nezpůsobuje žádné axiální namáhání ložisek, což 
enormně prodlužuje jejich životnost. Stejně jako 
vybavení ložisek na straně pohonu speciálními 
domky s mazacím systémem, zajišťujícím 
jejich pohyb i v nejagresivnějších a nejvlhčích 
podmínkách. 

Mazání řetězů šetrné vůči životnímu 
prostředí 
Malé řádky a mokrá sklizeň představují pro hnací 
řetězy svinovacího lisu ty nejtěžší podmínky. 
Systém automatického mazání řetězů zajišťuje, 
že všechny řetězy svinovacího lisu jsou neustále 
mazány olejem, aby byla zaručena jejich dlouhá 
životnost. Dávku oleje lze nastavit u každého 
řetězu – kartáčky nanášejí olej přímo na řetězy. 
Velká kapacita olejové nádrže znamená, že olej 
nemusí být příliš často doplňován. 

Powersplit – koncept děleného pohonu – 
vyvinuto pro vynikající výkon
Stroje s ohromnou průchodností potřebují 
hnací systém, který je schopen odolávat trvale 
vysokému zatížení. Převodovka Powersplit 
rozděluje požadovaný výkon rovnoměrně mezi 
rotor a lisovací komoru. Tento dělený pohon 
zmenšuje potřebnou hnací sílu traktoru.

Mazání ložisek válců – zaručený výkon 
a průchodnost
Opotřebení v důsledku špatných povětrnostních 
a pracovních podmínek při lisování senáže se 
nejúčinněji neutralizuje pravidelným mazáním 
válců. To je usnadněno centralizovaným 
a snadno dostupným umístěním jednotky 
pro mazání válců. 
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Se stroji Lely pracujete ve volné přírodě, v prostředí silně ovlivněném půdou, počasím 

a dalšími vnějšími faktory. Každý den stojí před Vámi i Vašimi stroji nové výzvy. Když už 

se vyskytne problém, je důležité, aby ztráty následkem poškození dílů byly omezeny na 

absolutní minimum. Naši technici jsou připraveni na takové situace reagovat rychle, abyste 

mohli v práci co nejdříve pokračovat. Nejdůležitější díly jsou skladem a servisní pracovníci 

jsou vybaveni odbornými znalostmi, potřebnými k tomu, aby stroj mohl opět optimálně 

pracovat. Rozhodnutí pro Lely je proto více než jen rozhodnutí pro určitý stroj. Vážíme si 

Vaší práce a úsilí a garantujeme, že Vaše sklizeň píce půjde díky nám bez problémů.

Naše zkušenosti nelze koupit, 
proto je dostanete zadarmo!
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Lely Welger 

RP 205

RPC 245 Tornado

RP 245

Lely Welger RP 245
Tato nová a rozsáhlá řada svinovacích lisů s pevnou komorou 

o průměru 1,25 m nabízí řadu možností – od standardního 

svinovacího lisu až po model Profi pro rozsáhlé senážování a 

nasazení ve službách. K dispozici je výběr ze tří řezacích ústrojí 

s 13 až 25 noži a stroj může být vybaven vázáním sítí nebo 

provazem. Model RP 245 Profi je svinovací lis s nejvyšším 

vybavením na současném trhu.

Lely Welger RP 205
Tento svinovací lis vykazuje podobné znaky jako RP 245, 

jeho obsluha je však jednodušší a nevyžaduje vysoký výkon. 

Je to ideální stroj pro malé a střední provozy, které při sklizni 

nechtějí píci řezat.

TECHNICKÁ DATA

WELGER RP 245 RP 245 Profi

Průměr lisovací komory (m) 1,25 1,25

Šířka lisovací komory (m) 1,23 1,23

Objem lisovací komory přibliž. až (m3) 1,50 1,50

Šířka sběrače (m) 2,25 2,25

Rozměry D x Š x V (m) 4,98 x 2,32-2,70 x 2,76 4,98 x 2,32-2,70 x 2,76

Lely Welger RPC 245 Tornado
Stroj Lely Welger RPC 245 Tornado je kombinací osvědčeného 

svinovacího lisu s pevnou komorou RP 245 Profi a 

nejrychlejšího systému balení na trhu. Čas, za který Tornado 

ovine balík je tak krátký, že výstup z pevné komory lisu může 

být maximilizován.

TECHNICKÁ DATA

WELGER RP 205

Průměr lisovací komory (m) 1,25

Šířka lisovací komory (m) 1,23

Objem lisovací komory přibliž. až (m3) 1,50

Šířka sběrače (m) 2,25

Rozměry D x Š x V (m) 4,95 x 2,30 x 2,75

TECHNICKÁ DATA

WELGER RPC 245 Tornado

Průměr lisovací komory (m) 1,25

Šířka lisovací komory (m) 1,23

Objem lisovací komory přibl. až (m3) 1,50

Šířka sběrače (m) 2,25

Rozměry D x Š x V (m) 5,90 x 2,80 x 3,00
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Lely Welger RP 205 – 
jednoduché a robustní svinovací 
lisy pro vysoce utužené balíky
Lely Welger RP 205 je určen k balení suchých materiálů jako seno a sláma, které se 

neřežou, takže konstrukce tohoto svinovacího lisu je poměrně prostá. Jedná se o vysoce 

kvalitní svinovací lis pro společnosti, které vyžadují pouze balení sena a slámy. Sběrač 

o šířce 2,25 m zaručuje, že stroj je vhodný i pro sběr širokých řádků sklízecích mlátiček.
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Širší vstup a perfektní balíky 
Stroj Lely Welger RP 205 je vybaven osvědčenou a vyzkoušenou svinovací 

komorou s osmnácti válci a mechanickým systémem zajištění zadního 

víka. Nebývalý objem lisovací komory je dobře známý. Model RP 205 

je standardně vybaven velkým plnicím rotorem balicího stroje, takže 

lze tuto kapacitu využít i u velmi hutných plodin. Lely Welger RP 205 

nemá řezací systém. Díky tomu nabízí tato série výborné možnosti pro 

chovatele dobytka a podnikatele ve službách, kteří nevyžadují řezání, ale 

chtějí lisovat těžké balíky.

Snadné nastavení
Novou tažnou oj pro Lely Welger RP 205 již používají jiné svinovací 

lisy Lely Welger. Nastavení této dvoudílné oje do správné polohy je 

velmi snadné. Díky tomu je lisovací komora vždy ve správné poloze za 

traktorem. 

Maximální sběr úrody
Unikátním rysem svinovacího lisu je neřízený sběrač o šířce 2,25 m. 

Sběrač s pěti nosníky prstů je vybaven novými prsty, které mají velmi 

robustní uchycení. Chytré rozmístění vodítek a malá vzdálenost od 

rotoru zajišťují dobrý průchod píce.

Inteligentní pohon
Stroj Lely Welger RP 205 je vybaven jednoduchým jednostranným 

pohonem. Lisovací komora nemá řezací systém, takže není vyžadován 

výkonný pohon. Lehčí jednostranný pohon vyžaduje menší výkon 

traktoru a šetří palivo.

Ekologické mazání řetězu
Nejtěžším úkolem pro svinovací lis představují úzké řádky a mokrá 

pícnina. S ohledem na to zajišťuje standardní systém automatického 

mazání řetězu, že budou všechny hnací řetězy průběžně mazány a tím 

bude zajištěna dlouhá životnost. Množství oleje lze nastavit pro každý 

řetěz zvlášť. Olej se nanáší přímo na řetěz pomocí kartáčů.

Ekologické mazání řetězu.

2,25 m široký sběrač – vhodný pro široké 
řádky.
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Balercontrol E – vše, co by uživatel 
mohl potřebovat
Ovládání Balercontrol E je jednoduchý ale vysoce 

efektivní systém, který informuje uživatele, jakmile 

balík dosáhne správného utužení. Uživatel si potom 

může vybrat mezi automatickým nebo manuálním 

spuštěním vázání. Utužení balíků se nastavuje přímo 

na svinovacím lisu. Ovládání Balercontrol E ukazuje 

také počet balíků vyrobených za den a celkový počet 

balíků.

Ve standardním provedení model 
Lely Welger RP 205 nabízí
• 2,25 m široký sběrač.

• Hvězdicový dopravní rotor.

• Automatický systém mazání řetězů.

• Lisovací komora s osmnácti válci.

• Balercontrol E.

• Mechanický systém blokování zadního víka.

• Samočisticí domky ložisek válců.
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WELGER RP 205

Průměr lisovací komory (m) 1,25

Šířka lisovací komory (m) 1,23

Objem lisovací komory cca.  (m3) 1,50

Běžná délka sisalového provazu (m/kg) 200 nebo 330

Běžná délka umělohmotného provazu (m/kg) 400 – 700

Délka vázací sítě (m) 2 000 nebo 3 000

Šířka vázací sítě (m) 1,23 nebo 1,30

Spotřeba vázacího provazu/balík (m) 47 – 120

Spotřeba vázací sítě/balík cca. (m) 10

Šířka sběrače (m) 2,25

Vzdálenost mezi krajními prsty (m) 1,86

Rozteč prstů (mm) 64

Rozměry D x Š x V (m) 4,95 x 2,30 x 2,75

Požadovaný výkon traktoru (kW/Hp) 50/65

Otáčky vývodového hřídele (ot./min) 540

Nejvyšší přípustná rychlost bez brzd (km/h) 25

Nejvyšší přípustná rychlost s brzdami (km/h) 40

Balercontrol E S 

Balercontrol III X

Výškově stavitelné tažné oje S 

Přidržovač řádku O

Sběrač 2,25 m S

2 opěrná kola O

A integrovaným předsazeným plechem O 

Dvouvláknové vázání provazem Variotwin O 

Přídavný zásobník provazu O

Vázání sítí Varionet O

Vzduchové brzdy pro 40 km/h X

Hydraulické brzdy  X

Pneumatiky 11.5/80-15.3 Impl S 

Pneumatiky 15.0/55-17 O

Pneumatiky 19.0/45-17 O

Pneumatiky 500/60-22.5 X

Kloubový hřídel s širokovýkyvným kloubem S

Kloubový hřídel s volnoběžkou a širokovýkyvným kloubem O

Kloubový hřídel s vačkovou spojkou, volnoběžkou a širokovýkyvným 

kloubem 

O

Automatické mazání řetězů S

Systém mazání ložisek válců O

Vyhazovač balíku O

S = Sériové  /   O = Volitelné  /   X = Nedodává se

Technická data
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Lely Welger RP 245 – 
nejmodernější technologie 
lisování balíků
Série lisů Lely Welger RP 245 byla v praxi z pohledu trvanlivosti, utužení balíků, kvality 

řezu a výkonnosti vždy vpředu. Díky velkým zkušenostem, které jsme s lisováním senáže 

v celém světe získali, nabízí řada RP 245 velký počet možností, jak zajistit nejlepší výkon 

svinovacího lisu ve všech představitelných situacích.
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Rozsáhlá nabídka volitelného vybavení patří 
rovněž k hlavním znakům této série 
svinovacích lisů
Rozdíly ve zpracování senáže jsou z celosvětového pohledu 

obrovské. Klimatické a polní podmínky určují, jaká specifikace je 

pro Vaši 245 ideální. Existuje řada volitelného vybavení, týkajícího 

se řezacích ústrojí, vázacích a mazacích systémů a ovládacích 

zařízení. Srdce svinovacího lisu představuje osvědčená lisovací 

komora s průměrem 1,25 m a osmnáct ocelových válců Powergrip. 

Ložiska těchto válců se mohou přizpůsobit všem provozním 

podmínkám. Vyberte si 245, vyhovující Vašim požadavkům a zažijte 

mnoho let příjemného a vysoce efektivního provozu. 

Široký sběrač – velké řádky
Model RP 245 má 2,25 m široký neřízený sběrač s pěti nosníky 

prstů. Sběrací výkon je enormní; dlouhé prsty o síle 5,60 mm 

mají velké vinutí a jsou ideální pro nabírání sklízené pícní hmoty 

i z vysokého strniště. Zásluhou velké flexibility se prsty snadno 

přizpůsobují terénním nerovnostem a zabraňují tím i znečištění 

píce. Zavěšení sběrače je nastavitelné a v kombinaci s výškovými 

řetízky a opěrnými koly sběrače je zaručeno perfektní kopírování 

terénu.

Výhody účinného řezacího ústrojí
• Nižší náklady na balík díky jeho většímu utužení. 

• Zvýšený příjem krmiva zvířaty v důsledku lepší konzervace 

a kvality krmiva. 

• Úspora času díky snazšímu rozdělení balíku při krmení. 

Dodatečná investice do řezacího ústrojí se vždy vyplatí a proto 

řada lisů RP 245 nabízí tři varianty řezání s 13, 17 nebo 25 noži 

(model Profi).

Mastercut13 – robustní a cenově dostupné 
Rozsáhlá řada nejmodernějších řezacích ústrojí začíná typem 

Mastercut13 – třináct extra dlouhých nožů, zasahujících hluboko 

do rotoru, zajišťuje stálý řez. Lisovaný materiál může být řezán na 

nejkratší délku 90 mm. Dvouhvězdicový rotor zaručuje působivou 

průchodnost a díky ní optimální výkon i v těch nejobtížnějších 

sklizňových podmínkách. 

Xtracut17 – vysoký výnos a snadné ovládání
17 nožů řezacího ústrojí je rozděleno do dvou skupin s osmi 

a devíti noži, které může obsluha předvolit ze sedadla traktoru. 

Velký řezací rotor má neobvykle otevřenou konstrukci zajišťující, 

že spirálovitě umístěné zuby dobře zachytávají sklízený materiál. 

Díky této konstrukci rotoru se optimalizuje tok materiálu do 

lisovací komory a je zajištěn vysoký výkon při lisování objemných 

materiálů. 
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Celosvětové zkušenosti vedou ke 
strojům nejvyšší kvality
S více než sto lety zkušeností nastavují svinovací 

lisy Lely Welger RP měřítka kvality a spolehlivosti. 

Některé přesvědčivé příklady: Válce s inteligentně 

vyvinutými domky ložisek, které – i po mnoha 

letech lisování vysoce utužených balíků – nevyžadují 

mnohdy žádnou údržbu.

Lely Welger RP 245 – působivá 
práce při senážování
Když je potřeba při práci v mokrých podmínkách 

slisovat velké množství trávy na senáž, překonává 

tento model všechny současné standardy. Výjimečný 

výkon a spolehlivost jsou zajištěny díky řezacímu 

ústrojí Xtracut17 s jeho velkou hltností, hřídelím válců 

s průměrem 50 mm a robustním kuličkovým ložiskům 

(volitelná výbava). Stabilita těchto hřídelí zaručuje 

přesné srovnání řetězových kol a minimalizuje 

tak opotřebení řetězů. Válce, které jsou vystaveny 

nejvyššímu zatížení, mohou být na straně pohonu 

vybaveny dvouřadými ložisky.

Mazané domky ložisek pro 
optimální výkon, rok za rokem
Jedinečné domky ložisek svinovacích lisů s pevnou 

komorou Lely Welger RP zajišťují precizní srovnání 

všech hnacích kol a zabraňují tak zbytečnému 

opotřebení řetězů. Na nepoháněné straně se 

mohou kuličková ložiska ve svých domcích axiálně 

přesouvat a perfektně tak absorbovat boční síly, 

vznikající působením tlaku na stěny lisovací komory. 

Nedostižný systém uložení válců těchto svinovacích 

lisů zaručuje nejmenší možné náklady na údržbu 

a nejvyšší spolehlivost.

Podporován pružinami a přesným 
vedením pro optimálně čistý sběr 
píce
Dvěma jednočinnými hydraulickými 
válci se provádí nejen samotné 
zvedání a spouštění sběrače; tyto 
válce, vybavené stavitelnými tlačnými 
pružinami slouží rovněž jako odpružení 
sběrače. Díky těmto pružinám klouže 
sběrač s minimální hmotností nad 
zemí, zatímco opěrná kola sběrače 
plní víceméně funkci stavěcích kol, 
zajišťujících správnou pracovní hloubku. 
Pokud se sběrač musí někdy zvednout, 
mohou ho kola velmi snadno vytlačit 
nahoru. Tento způsob odpružení 
významně snižuje namáhání na 
nerovných polích.

Lely Welger RP 245 – ložiska pro všechny 
podmínky
Svinovací lis je vybaven osmnácti válci. Ložiska 
těchto válců lze zvolit z těchto možností:
1. Jednořadá ložiska bez nutnosti mazání 

35 mm a 40 mm pro válce s nejvyšším 
zatížením.

2. Jednořadá ložiska bez nutnosti mazání 
50 mm na všechny válce.

3. Jednořadá ložiska s nutností mazání 50 mm 
a dvouřadá mazaná ložiska 50 mm pro válce 
s nejvyšším zatížením.
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Standardní vybavení u modelu RP 245 zahrnuje

• Neřízený sběrač široký 2,25 m.

• Prstencový dopravní rotor Master.

• Automatický systém mazání řetězů.

• Lisovací komora s osmnácti válci. 

• Balercontrol E.

• Mechanický systém blokování zadního víka.

• Samočisticí domky ložisek válců.

• Vázání sítí Varionet včetně Easy Load System.
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Volitelná výbava
• Řezací ústrojí Mastercut13.

• Řezací ústrojí Xtracut17.

• Antiblokovací systém Hydroflexcontrol.

• Ložiska válců 50 mm.

• Mazaná ložiska válců na obou stranách.

• Vázání provazem Variotwin (lze kombinovat s vázáním sítí).

• Automatický systém mazání ložisek.

• Řízení E-link.

• Krátký přidržovací plech nebo válcový přidržovač řádku.

• Dvě opěrná kola sběrače.

• Otočná opěrná kola sběrače.

• Vyhazovač balíků.

Válcový přidržovač řádku.

Krátký přidržovací plech.

Antiblokovací systém Hydroflexcontrol.

Mazaná ložiska válců na obou stranách.

Otočná opěrná kola sběrače.



31

 LELY WELGER

Technická data
WELGER RP 245 

Průměr lisovací komory (m) 1,25

Šířka lisovací komory (m) 1,23

Objem lisovací komory cca. (m3)   1,50

Délka vázací sítě (m) 2 000 nebo 3 000

Šířka sběrače (m) 2,25

Vzdálenost mezi krajními prsty (m) 1,86

Rozteč prstů (mm) 64

Rozměry D x Š x V (m) 4,98 x 2,32 (max. 2,70) x max. 2,76

Požadovaný výkon traktoru (kW/Hp) 65/85

Otáčky vývodového hřídele (ot./min) 540

Nejvyšší přípustná rychlost bez brzd (km/h) 25

Nejvyšší přípustná rychlost s brzdami (km/h) 40

Balercontrol E/E-link S/O

Výškově stavitelné tažné oje S

Kloubový hřídel s volnoběžkou a vačkovou spojkou S

Sběrač 2,25 m s opěrnými koly S

Sběrač 2 m s opěrnými koly O

Výkyvná opěrná kola sběrače O

Převodovka Powersplit S

Lisovací kanál Hydroflexcontrol O

Řezací ústrojí Mastercut13 O

Řezací ústrojí Xtracut17 O

Řezací ústrojí Xtracut25 X

Vázání provazem Variotwin S

Vázání sítí Varionet s ELS O

Přídavný držák role sítě O

Automatické mazání řetězů S

Permanentní mazání válců O

Oboustranně mazaná ložiska válců O

Vzduchové brzdy O

Hydraulické brzdy O

Pneumatiky 11.5/80-15.3 S

Pneumatiky 15.0/55-17 O

Pneumatiky 19.0/45-17 (500/40-17) O

Pneumatiky 500/60-22.5 (jen do 25 km/h) O

Pneumatiky 500/55-20 O

Pneumatiky 505/50 R17 O

Pneumatiky 425/55 R17 Allground O

Vyhazovač balíků O

S = Sériové  /   O = Volitelné  /   X = Nedodává se
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Lely Welger RP 245 Profi – 
vyvinut speciálně pro vysokou 
průchodnost a nasazení ve 
službách
S mazanými ložisky snášejícími vysoká zatížení a řezacím ústrojím Xtracut25 je 
RP 245 Profi prémiovým modelem pro lisování senáže. Profi rotor má vynikající záběr ve 
všech sklízených materiálech a je světově proslulý svou vynikající výkonností. Ovládání 
E-link a Hydroflexcontrol s jednoduchou obsluhou zaručují maximální efektivitu člověka 
a stroje.
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Xtracut25 – maximální komfort a optimální 
řezací ústrojí
Lely Welger 245 Profi je vybaven řezacím ústrojím Xtracut25 s volitelnými 

skupinami nožů, které byly vyvinuty speciálně pro tento model. 25 nožů 

může být rozděleno do různých skupin, podle potřeby řezání materiálu 

na různé délky. Obsluha může pomocí ovládací skříňky v kabině traktoru 

zvolit 25, 13 nebo 12 nožů, bez nutnosti odstraňovat nože fyzicky, což 

šetří čas a námahu.

Profi Rotor – nikdy Vás nenechá na holičkách
Díky velkému počtu zubů (čtyři na každém prstenci), má Profi rotor 

enormní záběr sklízeného materiálu a zajišťuje bezvadný provoz lisu při 

senážování v průběhu celého roku. Tento vysoce kvalitní rotor zaručuje 

nepřetržitý výkon a vynikající kvalitu řezu všech sklízených plodin za 

jakýchkoliv povětrnostních podmínek. 

Ložiska válců v „Profi-dimenzích“
Svinovací lis Lely Welger RP 245 Profi je po celém obvodu, na poháněné 

i nepoháněné straně, vybaven extrémně silnými hřídelemi válců 

o průměru 50 mm. Síla těchto hřídelí zajišťuje perfektní srovnání 

ozubených kol a minimalizuje tak opotřebení řetězů. Kromě toho byla 

na válce s velkou zátěží namontována na straně pohonu mimořádně 

únosná dvouřadá ložiska, aby vydržela vysoké zatížení při senážování. 
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Přehled o všem – vše pod 
kontrolou

Model Lely Welger RP 245 Profi je standardně 

vybaven snadno obsluhovatelným ovládáním 

E-link. Toto elektronické řízení informuje řidiče 

traktoru o všech provozních stavech stroje. 

Kromě toho umožňuje snadné předvolení 

hydraulických funkcí nebo nastavení různých 

provozních parametrů jako je utužení balíků, 

délka sítě nebo volba skupiny nožů. Informace 

jako je počet balíků a doba práce mohou být 

sledovány a uloženy jednotlivě.

Volitelná výbava
• Vázání provazem Variotwin (lze kombinovat 

s vázáním sítí).

• Automatický systém mazání ložisek.

• Válcový přidržovač řádku.

• Otočná opěrná kola sběrače.

• Vyhazovač balíků.

Automatické mazání ložisek válců
Pro zajištění ideálního mazání ložisek válců lze 

dodat automatický systém mazání.

Standardní vybavení u modelu 
Lely Welger RP 245 Profi zahrnuje
• Neřízený sběrač široký 2,25 m.

• Hvězdicový dopravní rotor Profi.

• Řezací ústrojí Xtracut s 25 noži.

• Antiblokovací systém Flexcontrol & 

Hydroflexcontrol.

• 50mm hřídele a ložiska pro vysoké zátěže 

na všech válcích.

• Mazaná ložiska válců na obou stranách.

• Ovládání E-link.

• Dvoutunová ložiska na straně pohonů.
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Technická data
WELGER RP 245 Profi

Průměr lisovací komory (m) 1,25

Šířka lisovací komory (m) 1,23

Objem lisovací komory cca. (m3)   1,50

Délka vázací sítě (m) 2 000 nebo 3 000

Šířka sběrače (m) 2,25

Vzdálenost mezi krajními prsty (m) 1,86

Rozteč prstů (mm) 64

Rozměry D x Š x V (m) 4,98 x 2,32 (max. 2,70) x max. 2,76

Požadovaný výkon traktoru (kW/Hp) 80/100

Otáčky vývodového hřídele (ot./min) 540

Nejvyšší přípustná rychlost bez brzd (km/h) 25

Nejvyšší přípustná rychlost s brzdami (km/h) 40

Balercontrol E/E-link X/S

Výškově stavitelné tažné oje S

Kloubový hřídel s volnoběžkou a vačkovou spojkou S

Sběrač 2,25 m s opěrnými koly S

Sběrač 2 m s opěrnými koly O

Výkyvná opěrná kola sběrače O

Převodovka Powersplit S

Lisovací kanál Hydroflexcontrol S

Řezací ústrojí Mastercut13 O

Řezací ústrojí Xtracut17 O

Řezací ústrojí Xtracut25 S

Vázání provazem Variotwin S

Vázání sítí Varionet s ELS O

Přídavný držák role sítě O

Automatické mazání řetězů S

Permanentní mazání válců O

Oboustranně mazaná ložiska válců O

Vzduchové brzdy O

Hydraulické brzdy O

Pneumatiky 11.5/80-15.3 S

Pneumatiky 15.0/55-17 O

Pneumatiky 19.0/45-17 (500/40-17) O

Pneumatiky 500/60-22.5 (jen do 25 km/h) O

Pneumatiky 500/55-20 O

Pneumatiky 505/50 R17 O

Pneumatiky 425/55 R17 Allground O

Vyhazovač balíků O

S = Sériové  /   O = Volitelné  /   X = Nedodává se
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Lely Welger RPC 245 Tornado
V sezóně sklizně pícnin hraje největší roli čas – a čas jsou peníze. Kdo by nezažil 

takovéto problémy: hrozí déšť, nebo slunce spaluje trávu a způsobuje příliš rychlé 

přesušení. V  takových situacích je dobrá každá minuta, někdy i vteřina. Bohudík za 

Lely Welger RPC 245 Tornado. Tento stroj při sběru úrody a jejím zhutňování, přemístění 

do baličky a zabalení a následném vyložení neztrácí ani vteřinu!
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Systém balení Tornado – nové měřítko
Zcela nová konstrukce této kombinace lisu s baličkou je založena na myšlence 

sestrojení systému balení, který bude tak rychlý, aby mohly být balíky perfektně 

zabaleny bez omezení vysoké kapacity baličky.

Zadní víko nahoru, víko zavřít a jede se
Pokud chcete být opravdu rychlý, musíte využít každý zlomek vteřiny, stejně jako 

běžec na 100 m. A to je přesně to, co balící systém Tornado dělá. Rychlé předání 

balíku do stroje je perfektním příkladem optimální úspory času; z výše 

položeného lisu je balík, vedený unášecí vidlicí, měkce předán na balící stůl. 

Díky tomu se může okamžitě uzavřít zadní víko lisu. Ovíjecí prstenec zároveň 

optimálně využije prostor za zadním víkem. Faktem je, že Tornado začíná balit 

ještě předtím, než je zadní víko lisu úplně uzavřeno...

Rychlé a vyrovnané předání balíku
Předání balíku se podstatně zrychlilo; i v nejobtížnějších šikmých 

polohách se balík bez problému skulí na balící stůl. Předání balíku mezi 

lisem a balícím stolem probíhá měkce a přesně i na strmých svazích.

Klidný chod pohonu – nenáročná údržba
Prstenec je poháněn gumovými hnacími kladkami, zatímco další dvě 

kladky zajišťují vedení a napnutí prstence. Kromě toho je prstenec na 

gumových kladkách uložen, takže celý systém má mimořádně klidný a tichý chod. 

Brzdové zařízení se skládá z brzdových čelistí, které jsou tlačeny proti 

balícímu prstenci. 

Balička se otáčí ještě předtím, 
než je uzavřeno zadní víko.

Tichý pohon baličky díky gumovým 
kladkám.

Měkké předání balíku – 
i na extrémních svazích.
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Správný počet vrstev fólie – 
automaticky
Nejdůležitějšími faktory pro automatický provoz 

baličky jsou průměr balíku a počet požadovaných 

vrstev fólie. Proto počítač automaticky spočítá počet 

otáček potřebných k tomu, aby byl balík zabalen 

požadovaným počtem vrstev fólie.

Snadné přizpůsobení a vysoká všestrannost 

znamenají: Pokud poslední balík na poli nedosáhne 

požadovaného průměru balíku, nebo je naopak 

o něco větší, není to žádný problém. Balící systém 

Tornado měří každý balík, aby se balička v době 

vázání nastavila na správné hodnoty. To je maximální 

flexibilita!

Rychlé dosažení správných ot./min
Úspora času při balení velmi přispívá ke krátkému 

cyklu této kombinace lisu s baličkou. Díky jemnému 

pohonu balícího prstence dosáhnou cívky fólie rychle 

správné rychlosti. Zařízení pro odřezání a zachycení 

fólie hrají rovněž důležitou roli. Díky pozměněné 

konstrukci nyní stačí k uvolnění fólie pouze malé 

otevření a balička proto nemusí zbytečně zpomalit.

Lisování bez balení
Při lisování sena nebo slámy se může balička 

vypnout; v takovém případě se hotový balík 

odloží přes stůl na zem nebo zůstane ležet 

na stole do doby slisování dalšího balíku, aby 

mohly být odloženy oba balíky najednou.

 

Nové a velmi kompaktní zařízení na 
odřezání a zachycení fólie s velkým 
rozsahem zachycení.

Opatrné odložení balíku na zem díky nízké 
poloze balícího stolu.

Rovnoměrné překrytí, neboť otáčení balíku je 
pod kontrolou.

Jednoduchý senzor přetržení fólie; v případě 
přetržení jedné fólie může být balík zabalen 
zbývající fólií, a nebo se prstenec zastaví 
a přetržení fólie se opraví – řízení programu 
pomocí ručního ovládání.
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Zařízení na odřezání a zachycení 
fólie: velký dosah, bezproblémový 
provoz
Kvůli výšce fólie musí mít zařízení na odřezání  

a zachycení fólie velmi velký dosah. Proto 

dvoustupňová zařízení na odřezání a zachycení 

fólie disponují extrémně velkým otevřením, kterého 

je dosaženo ve dvou stupních. Speciální zavírací 

mechanismus zajišťuje velmi pevné držení fólie, takže 

dojde k jejímu perfektnímu odřezání a držení ve 

správné poloze.

Známý svinovací lis s novým 
dopravním systémem
Srdce této kombinace lisu s baličkou – známý 

svinovací lis s pevnou komorou RP 245 – prokazuje 

vynikající utužování balíku, výkon a spolehlivost již 

mnoho let. V tomto ohledu nejsou žádné pochyby 

a nový 800 mm řezací rotor dodává tomuto věhlasu 

novou dimenzi. Rotor má velkorysou konstrukci – 

šest zubů na každém prstenci – a je vybaven řezacím 

ústrojím Xtracut25.

Samozřejmě Hydroflexcontrol
Každý svinovací lis Lely Welger s řezacím rotorem 

může být vybaven dnem dopravního kanálu 

Hydroflexcontrol. Gumové pružiny zajišťují, že se 

dno může vychýlit dolů a přizpůsobit se tak vniklému 

kameni nebo chuchvalci píce. V případě zablokování 

dopravního kanálu se dno vychýlí dolů a problém se 

může snadno odstranit.

Nový neřízený sběrač
Tornado má 2,25 m široký sběrač bez řídících kladek. 

Rychlosti pětiřadového sběrače, podávacích šneků 

a rotoru jsou vzájemně sladěny tak, aby byl zajištěn 

perfektní sběr a perfektní tok píce lisem. Protože 

sběrač nemá žádnou vodící dráhu, počet pohyblivých 

dílů je minimální, což činí tuto kombinaci lisu 

s baličkou ještě spolehlivější a méně náročnou na 

údržbu.

Nový velký rotor
Obrovský rotor se šesti zuby na každém prstenci zaručuje 
vynikající tok materiálu.

Velké pneumatiky
Velké pneumatiky 
zajišťují minimální 
tlak na půdu 
a nabízejí vysokou 
stabilitu jak na poli, 
tak i při přepravě 
po silnici.

Hydroflexcontrol
Tornado je samozřejmě 
standardně vybaveno 
systémem Hydroflexcontrol.
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Neobyčejně kompaktní při 
přepravě 
Doposud byly silnice s živými ploty, úzké mosty 

a brány pro mnoho zemědělských strojů vždy 

překážkou. Tato nová kombinace lisu s baličkou 

byla postavena tak, že její přepravní šířka je jen 

2,80 m, při délce pouhých 5,90 m! Spolu s širokými 

pneumatikami je výsledkem stroj s vynikající 

manévrovatelností a všestranností.

Tornado je standardně dodáváno 
s následujícím vybavením
• 2,25 m široký neřízený sběrač s opěrnými koly.

• Mimořádně velký rotor Profi.

• Řezací ústrojí Xtracut25.

• Hydroflexcontrol.

• Vázání sítí Varionet.

• Ovládací jednotka Pro Link.

• Automatické mazání řetězů.

• Hnací hřídel s vačkovou vypínací spojkou.

• Úložný prostor pro dvanáct cívek fólie.

• Pneumatiky 710/40 R22.5.

• Senzory přetržení fólie.

Sklápěč balíků.Možnost horního nebo 
dolního připojení.

Snadno ovladatelná řídící skříňka 
vzadu na baličce.

Snadná výměna cívek fólie. Výjimečně kompaktní v přepravní poloze díky téměř svislé konfiguraci 
obalovacího prstence.

Čtrnáct cívek fólie: dvě na prstenci 
a dvanáct schováno pod kryty.
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Technická data
WELGER RPC 245 Tornado

Průměr lisovací komory (m) 1,25

Šířka lisovací komory (m) 1,23

Objem lisovací komory (m³) 1,50

Přepravní délka (m) 5,90

Přepravní šířka (m) 2,80

Přepravní výška (m) 3,00

Hmotnost (kg) 5 950

Šířka sběrače (m) 2,25

Aktivní šířka sběrače (m) 1,86

Sběrač-nosníky prstů 5

Rozteč prstů sběrače (mm) 64

Typ sběrače neřízený

Válcový přidržovač řádku S

Otočná kola sběrače S

Otáčky vývod. hřídele (ot./min) 540

Širokovýkyvný hřídel S

Potřebný výkon (kW/Hp) 97/130

Požadavky na hydrauliku 1 x DČ, 1 x průtok oleje (40l/min),1 x volný odtok / 1 x DČ + LS

Příprava pro měření zatížení S

Převodovka Powersplit S

Automatické mazání řetězů S

Xtracut25 S

Hydroflex S

Pro Link řízení S

Vázání sítí Varionet S

Držák fólie (mm) 2 x 750 

Doplňkové cívky fólie 12

Senzory přetržení fólie S

Čas balicího cyklu pro šest vrstev fólie (sekundy) 45 

Pneumatiky 710/40 R22.5 S

Místo pro doplňkové cívky fólie 1

Hydraulické brzdy S

Vzduchové brzdy O

Sklápěč balíků O

S = Sériově  /  O = Volitelné  /  X = Není pro tento stroj k dispozici
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Live Life Lelywww.lely.com

Lely má za sebou již dlouholetou historii a zkušenosti 
v rozpoznání potřeb moderního chovatele dojnic. Výchozím 
bodem pro vývoj našich produktů je vždy dojnice. Pro zajištění 
dokonalých podmínek pro dojnici, dodáváme chovatelům 
skotu a službařům stroje na sklizeň pícnin, moderní stájové 
technologie pro krmení, ustájení, péči, dojení a také 
technologie pro výrobu zelené energie. Navíc disponujeme 
specifickými znalostmi a zkušenostmi, díky nimž můžeme 
poradit chovatelům, jak nejlépe využít těchto technologií. 
Hluboká znalost celého zemědělského cyklu – od pícniny 
až ke sklenici mléka – z nás dělá bezkonkurenční společnost 
v zemědělském sektoru.

Dali jsme si za cíl vytvářet život s budoucností, 
trvale udržitelné a prosperující zemědělství.

Vášeň pro 
zemědělství

Váš Lely dodavatel

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 a Welger jsou registrované 
ochranné známky Lely Group. Práva na exklusivní používání patří společnostem Lely Group. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v této publikaci jsou poskytovány 
pouze pro informační účely a neznamenají nabídku ke koupi. Některé produkty nemusí být dostupné v jednotlivých zemích a dodávané produkty se mohou odlišovat od těch 
na ilustracích. Není dovoleno žádné části této publikace reprodukovat a/nebo tiskem kopírováním, mikrofi lmem nebo jakýmkoli jiným způsobem bez předchozího písemného 
souhlasu od Lely Holding S.à r.l. zveřejňovat. Všechny informace v této publikaci byly pečlivě sestaveny. Nelze však od Lely požadovat odpovědnost za možné škody, způsobené 
případnými chybami nebo opomenutími v této publikaci.

Lely fakticky pečuje o životní prostředí.


