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Přehled 
ohledně 
ztužování
Zajistěte rychlý start fermentace.
 
Vyšší hustota ušetří práci, 
náklady a prostor. 

Kvalitní krmivo potřebuje 
konzistentní hustotu.

Zajistěte rychlý start 
fermentace

Sekejte trávu, kterou vaše 

zvířata potřebují.

Anorganický materiál představuje 

zátěž pro zvířata.

Řez pro efektivní přežvykování. Zachovejte obsah kyslíku 

a vysokou kvalitu.

SEKÁNÍ SUŠENÍ SBĚR ŘEZÁNÍ UTUŽENÍ UZAVŘENÍ

Rychlé zavadnutí zajistí uchování kvality.

Efektivita krmení a náš široký sortiment sklízecích strojů
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Je radost začínat 
každý nový balík

Včasná výměna nožů zajišťuje účinné řezání. 

Zásluhou systému Xtracut může obsluha 

přímo z traktoru dle potřeby zapojit do 

řezání i druhou řadu nožů při udržení stálého 

a vysokého výkonu.

Vysoké zhutnění balíku snižuje významně 

náklady na vázací materiál (síť/provázek), balící 

folii a také transport. Systém stálého tlaku 

zajišťuje stejné utužení balíku od jeho středu 

až po povrchové vrstvy.

O výkonu rozhoduje velikost prostoru kterým 

prochází pícní hmota dovnitř stroje. Systém 

Hydroflexcontrol zabraňuje jeho zablokování. 

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.

Dobré řezání zajišťuje mnoho výhod
Vysoké zhutnění balíku zásluhou 

Sytému stálého tlaku
Spolehlivý výkonŠiroký sběrač umožňuje maximální výkon
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Širší, čistší sběr materiálu
V souladu s růstem obecné velikosti 
řádků ze shrnovačů a kombajnů se musí 
v tomto směru přizpůsobit také sběrače. 
Aby se zajistil co nejlepší sběr materiálu 
u jakékoli velikosti řádku, nabízí řada 
Lely Welger tři šířky sběračů. Standardní 
sběrač má šířku 2,25 m (DIN 1,86 m). 
Lely Welger nabízí rovněž sběrač s šířkou 
2,00 m (DIN 1,60 m) a nový sběrač 
s šířkou 2,40 m (DIN 2,11 m), který je 
vhodný k použití u širokých řádků ze 
shrnovačů a kombajnů. Jedná se o nejširší 
sběrač na trhu pro lisy na kulaté balíky.

Vysoká kapacita, nízké nároky 
na údržbu
Vzhledem ke krátkým časovým oknům pro žně a sběr nejkvalitnějšího krmiva 

potřebujete ten nejlepší dostupný výkon. Výchozím bodem pro optimální výkon 

je nový neřízený sběrač Hybrid 2. Nově navržený tvar vodicí desky zaručuje 

nejlepší průchod píce. Díky ještě lepšímu průchodu píce je méně pravděpodobný 

výskyt blokací v zařízení. Vzhledem k absenci vodící dráhy se sběrací jednotka 

skládá z méně pohyblivých dílů. Je díky tomu spolehlivější, méně náchylná na 

opotřebení, má klidnější chod a nižší nároky na údržbu.

Neřízený sběrač – 
nové prsty
Prsty jsou rozhodující částí sběrače 
a proto byly pro neřízený sběrač vyvinuty 
zcela nové prsty:
•  Sklon prstů byl zvolen tak, aby byl 

neustále zaručen čistý sběr píce.
• Delší prsty jsou více flexibilní a nabízí 

zvýšenou schopnost přizpůsobení.
• Prsty jsou vyrobeny z 5,60 mm 

silného materiálu, což zlepšuje 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.

Více nosníků prstů – 
čistější sběr
Díky většímu prostoru, získanému 
vypuštěním vodící dráhy a řídících kladek, 
má nyní sběrač pět nosníků prstů. Rozteč 
prstů 64 mm umožňuje optimální výkon 
sběrače a píce může být proto sebrána 
ještě lépe a čistěji.

Odolný proti opotřebení 
díky neřízeným prstům
Protože nový sběrač už nemá vodící 
dráhu, skládá se sběrací ústrojí z méně 
pohyblivých dílů. Je spolehlivější, méně 
náchylné na opotřebení, má klidnější chod 
a uživatelsky přívětivou údržbu. Výsledek 
je očividný; menší náklady na údržbu 
a vyšší hodnota stroje!

Válcový přidržovač řádku – 
pro efektivní průchod 
materiálu
Válec pro přitlačování pícní hmoty pomáhá 
práci sběrače při manipulaci s menším 
objemem píce a svým otáčením zaručuje 
efektivní průchod materiálu. Válec rovněž 
zlepšuje výsledný tvar balíků tím, že 
vyrovnává velká množství materiálu bez 
vytváření chuchvalců. To zaručuje 
rovnoměrný průchod materiálu bez blokací.
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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.

Vysoký průchod 
materiálu
Dopravní rotor

Tento dopravní rotor poskytuje 
dobrý a rovnoměrný průchod 
materiálu pro farmáře 
a dodavatele, kteří si přejí 
svou píci řezat.

S tímto systémem máte 
možnost vytvářet těžké balíky 
s nejnižšími požadavky na 
výkon stroje.

K dispozici pro Lely Welger 
RP 160 V, 180 V a RP 545.

Snadné řezání
MasterCut 13

Rozsáhlá řada nejmodernějších 
řezacích ústrojí začíná typem 
MasterCut13 – konzistentního 
řezání materiálu je dosaženo 
prostřednictvím 13 zvlášť 
dlouhých nožů, které sahají 
hluboko do prostoru rotoru. 
Lisovaný materiál může být 
řezán na minimální délku 
90 mm. Dvouhvězdicový 
rotor zaručuje působivou 
průchodnost a zaručuje 
optimální výkon, dokonce 
i u nejtěžších pícnin.

K dispozici pro Lely Welger 
RP 160 V, 180 V, RP 545 
a RPC 445 Tornado.

Vysoká průchodnost 
a jednoduché 
ovládání
Xtracut 17

Celkem 17 nožů tohoto 
řezacího ústrojí je rozděleno do 
dvou skupin s osmi, resp. devíti 
noži, které mohou být voleny 
obsluhou z kabiny traktoru. 
Délku řezání lze zmenšit ze 
135 mm na 67,5 mm. Velký 
řezací rotor má mimořádně 
otevřenou konstrukci 
a zajišťuje, aby spirálovitě 
osazené zuby mohly sklízený 
materiál dobře zachytávat. Tato 
konstrukce rotoru umožňuje 
velmi intenzivní tok materiálu 
do lisovací komory, a garantuje 
tak vysoký výkon stroje při 
lisování objemných materiálů.

K dispozici pro Lely Welger 
RP 160 V, 180 V a RP 545.

Maximální komfort 
a optimální řezací 
ústrojí
Xtracut 25

Řezací ústrojí Xtracut25 
s volitelnými bloky nožů bylo 
navrženo specificky pro tento 
model. Díky velkému počtu zubů 
(čtyři na každém prstenci) 
zachytává rotor enormní 
množství sklízeného materiálu 
a zajišťuje zpracování senáže 
v průběhu celého roku. Tento 
vysoce kvalitní rotor garantuje 
nepřetržitý výkon a vynikající 
kvalitu řezu všech druhů 
sklízených pícnin za jakýchkoliv 
povětrnostních podmínek. 25 
nožů lze rozdělit do různých 
skupin, čímž se otevírá možnost 
nastavení různých délek řezání. 
Délku řezání lze nastavit mezi 45 
a 90 mm. Obsluha může bloky 
nožů snadno vybírat pomocí 
ovladače E‑Link z kabiny 
traktoru.

K dispozici pro Lely Welger 
RP 160 V, 180 V, RP 545 
a RPC 445 Tornado.

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. 

Řezání pro větší utužení balíku
Řezání materiálu během procesu lisování balíků vám poskytuje možnost 
reagovat na změny obsahu suchého materiálu pro zajištění perfektního utužení 
balíků. Jsou tak vyráběny těžké, utužené balíky, což snižuje manipulační 
a dopravní náklady a náklady na síť případně provaz. 

Řezání pro zlepšení příjmu krmiva
Dobře nařezaná suchá tráva, díky přímé využitelnosti cukru, mnohem lépe 
fermentuje. Vyrábí se tak senáž špičkové kvality, což má positivní vliv na chuť 
a rovněž na příjem vlákniny obsažené v krmivu krav.

Řezání šetří čas díky snadnějšímu dělení při 
krmení
Řezání sklízeného materiálu brání hromadění materiálu a blokaci pohyblivých 
částí krmných zařízení, krmných boxů a řezaček slámy. Krátký materiál 
lze rovněž snáze a rychleji rozdělovat. Pokud používáte slámu ke zvýšení 
strukturální efektivity vašich přídělů, je důležité, aby měla vhodnou délku 
jednotlivých kousků a bylo snadné ji mísit s dalšími materiály.
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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.

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

KROK 4
Zavře se dno dopravního 
kanálu, lisování pokračuje!

KROK 2
Úplně se otevře dno dopravního 
kanálu a dojde ke schování nožů.

KROK 1
Blokace.

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. 

Flexibilní dno překonává 
špičkové zátěže
Flexcontrol se nachází pod rotorem, kde 
je dopravní kanál nejužší. Umožňuje 
pomocí gumových nebo vinutých 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 a zamezí 
poškození a opotřebení. 

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.
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BCE pro RP 545
Standardní výbavou u RP 545 je řídicí jednotka BCE. 
Tuto jednoduchou řídicí jednotku je snadné ovládat 
pomocí pouhých třech tlačítek. Jakmile se dosáhne 
nastaveného průměru, vyšle BCE obsluze signál, po 
kterém může být automaticky nebo ručně spuštěno 
vázání (síť, kombi nebo provaz). Řídicí jednotka 
BCE také zobrazuje počet balíků za den a celkový 
počet balíků.

Snadné manuální nastavení 
Hodnoty velikosti balíku, utužení balíku a délky sítě lze snadno 
nastavit na stroji. Přehledně umístěné zobrazovací prvky 
ukazují utužování a narůstající velikost balíku. Kontrolní světlo 
signalizuje, zda je zablokováno zadní víko.

Technická data
> Počitadlo hodin v terénu
> Celkové počitadlo balíků
> Výběr mezi síťovým a provazovým vázáním
> Automatické nebo ruční vázání

Ovládání E‑Link pro 
RP 160 V a 180 V
Nově u řady RP 160 V a 180 V je řídicí jednotka E-Link. 
Tato nová řídicí jednotka poskytuje řidiči dobrý 
přehled o stavu svinovacího lisu. Nová obrazovka 
s vysokým rozlišením poskytuje jasné a přehledné 
zobrazení procesů svinovacího lisu.

Snadné seřízení 
Veškerá seřízení a nastavení lze provádět přímo z kabiny 
traktoru. Jasné tlačítkové ovladače vás provedou celým 
postupem nastavení. 

Technická data
> Výběr nožů
> Nastavení utužení balíku
> Nastavení velikosti balíku (pouze variabilní svinovací lisy)
> Nastavení síťové vrstvy
> Začátek/zastavení/pozastavení síťového vázání
> Vizuální plnění lisovací komory
> Balík s měkkým jádrem Zap./Vyp.
> Počitadlo balíků
> Celkové počitadlo balíků
> Přednastavení sběru plodiny 
> Nastavení snímačů a akčních členů

E‑Link Pro
Více komfortu s ovládáním ISOBUS. Nové ovládání 
E-Link Pro je více přívětivé k uživateli. Jasný displej 
má čistší obraz a dostatek místa pro zobrazení 
užitečných informací o svinovacím lisu. Systém je 
založený na rozhraní ISOBUS, může být propojen 
s každým traktorem a umožňuje tak ovládání i přes 
jeho ovladač. U RP 545 displej také ukazuje stavový 
řádek správného plnění komory vpravo a vlevo pro 
rovnoměrný tvar balíku. 

Více komfortu s ovládáním ISOBUS 
Veškeré statistické údaje o zákazníkovi i pozemku mohou 
být jednoduše nastaveny pomocí funkce Field Wizard – 
průvodce, který shromažďuje důležitá data o počtu balíků 
nebo pracovních hodinách na každém poli nebo o každém 
zákazníkovi. Všechna data mohou být nahrána na Váš počítač 
přes konektor USB.

Technická data
> ISOBUS
> Výběr nožů
> Nastavení utužení balíku
> Nastavení velikosti balíku (pouze variabilní svinovací lisy)
> Nastavení síťové vrstvy
> Začátek/zastavení/pozastavení síťového vázání
> Vizuální plnění lisovací komory
> Balík s měkkým jádrem Zap./Vyp.
> Počitadlo balíků
> Celkové počitadlo balíků
> Počitadlo balíků na pole
> Uživatelská nastavení 
> Nastavení snímačů a akčních členů.
> Časové počitadlo
> Historie chyb
> Volitelná kamera
> Přednastavení sběru plodiny 

Pro Link pro modely 
Tornado
Vše na displeji – vše pod kontrolou.
Lely Welger RPC 445 Tornado se ve standardním 
vybavení dodává se snadno ovladatelným řízením 
svinovacího lisu Pro-Link. Elektronická řídicí jednotka 
udržuje informovanost řidiče traktoru ohledně veškerých 
obslužných funkcí stroje. Navíc umožňuje snadnou 
předvolbu hydraulických funkcí nebo nastavení různých 
provozních parametrů, jako například utužení balíků, 
délka sítě, vrstvy fólie a výběr bloků nožů. Informace, 
například počet balíků a čas, lze ukládat samostatně.

Odborný dohled 
Standardním vybavením u ovládání svinovacího listu Pro‑Link 
jsou 2 kamery na zadní části stroje, které snímají proces 
přenosu a balení balíků. Terminál Pro‑Link automaticky 
zobrazuje obraz z kamery na celou obrazovku, jakmile se spustí 
proces balení. 

Technická data
> Výběr nožů
> Nastavení utužení balíku
> Nastavení velikosti balíku (pouze variabilní svinovací lisy)
> Nastavení síťové vrstvy
> Začátek/zastavení/pozastavení síťového vázání
> Vizuální plnění lisovací komory
> Balík s měkkým jádrem Zap./Vyp.
> Počitadlo balíků
> Celkové počitadlo balíků
> Uživatelská nastavení 
> Ovládání a sledování systému soustavného mazání válců
> Nastavení snímačů a akčních členů
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Rozdíl spočívá v lisovací komoře
Lisovací komora je srdcem celého stroje a klíčem k vytváření dobře tvarovaných 

a utužených balíků. Svinovací lisy Lely Welger jsou známé svými výsledky 

v podobě dobře tvarovaných a utužených balíků. Pevné nekonečné řemeny 

a nová geometrie svinovacího lisu posouvají lisy Lely Welger na novou úroveň.

Nejpevnější řemeny 
Čtyři nekonečné řemeny z gumy 
a syntetického materiálu zajišťují 
optimální styk se sklízeným materiálem 
a mohou díky své jedinečné pevnosti 
v tahu vyvinout vysoký tlak na balík. 
Dvě vložená plátna ze speciálního 
syntetického materiálu umožňují 
obzvlášť vysoké namáhání v tahu. Obě 
plátna jsou zhotovena nezávisle na sobě 
s velkým přesahem. Žádná spojka, žádný 
problém!

Nejlepší geometrie  
lisovací komory 
Balík se vždy nachází ve středu lisovací 
komory. Zadní víko se dokonce lehce 
pohybuje, aby zajistilo perfektní tvar 
balíku.

Nejrychlejší start lisování 
Lisovací komora je nad vkládacím ústrojím 
vybavena dvěma válci zaručujícími, že 
dojde k rychlému vytvarování nového 
balíku. Velké CPS pružiny zaručují 
flexibilitu řemenů a umožňují rychlý start 
lisování; zároveň se starají o to, aby byl 
materiál od začátku, tzn. již od jádra 
balíku, vystaven tlaku.

Mazání řetězů šetrné 
k životnímu prostředí
Úzké řadky a mokrý materiál představují 
pro hnací ústrojí svinovacího lisu 
nejnáročnější úkol. Vzhledem k tomu se 
automatické mazání řetězů stará o to, 
aby všechny hnací řetězy svinovacího lisu 
byly neustále dostatečně mazány a byla 
tak zajištěna jejich dlouhá životnost. 
Množství oleje lze nastavit pro každý 
řetěz, přičemž olej přímo na řetěz je 
nanášen pomocí kartáčků.



1716

0  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200 (CM)

Lely Welger

KROK 1
Napnutí řemenů velkými pružinami. 
Snadná tvorba balíků při vysoké 
pojezdové rychlosti. Dobrý start díky 
napínání řemenů pružinami.

KROK 2
Po vytvoření jádra balíku pomocí pružin, 
přebírá napínání řemenů hydraulika. Dva 
hydraulické válce spojené s uzavřeným 
hydraulickým systémem zvyšují napnutí 
řemenů a udržují ho konstantní v celém 
průměru balíku. Pečlivě konstruovaná 
geometrie vede ke konstantní hustotě balíku.

OBJEM 
U vnějších vrstev balíku je nárůst objemu 
největší. Grafika výše ukazuje, jak je důležité, 
že v tomto prostoru přesně funguje řízení 
utužování.

NASTAVENÍ UTUŽENÍ BALÍKU
Tlak, který přenáší hydraulický systém na balík, 
se nastavuje pomocí ovladače E‑Link v kabině 
traktoru.

Kvalita na pravém místě 
Využití kvalitně zkonstruovaných 
stavebních bloků spojených za účelem 
maximálního utužení balíků a nejnižšího 
opotřebení je dobře známou vlastností 
svinovacích lisů Lely Welger.

Rychlejší ovládání zadních 
dveří pomocí 
mechanického systému 
blokování zadních dveří
Pro zajištění minimální odchylky 
v průměru balíků zablokují dva 
mechanické háky zadní víko lisu 
okamžitě po jeho úplném uzavření 
a starají se o to, aby zůstalo uzavřeno 
po celou dobu lisování. Toto blokování 
je spojeno se dvěma jednočinnými válci 
zadního víka; tyto válce mohou zadní 
víko otevřít a zavřít podstatně rychleji 
než dvojčinné válce u svinovacího lisu 
s hydraulickým blokovacím systémem. 

Plná rychlost od samého 
začátku
Při zahájení lisování nového balíku může 
jet obsluha plnou rychlostí. Čtyři řemeny 
svinovacího lisu totiž hned od počátku 
bez problémů odebírají materiál. Správné 
utužení balíků zaručují zpočátku dvě 
velké pružiny, které jsou součástí CPS. 
Je to výhodné pro správné formování 
balíku a zajišťuje dobré vytvoření 
jeho jádra, které je velmi důležité pro 
konečný produkt. Velké pružiny jsou 
velmi přizpůsobivé a poskytují velký 
prostor řemenům, ty pak mohou snadno 
vyrovnávat větší odchylky v průměru 
balíku nalevo a napravo. 

Vysoké utužení vnějších 
vrstev exponenciálně 
zvyšuje hmotnost balíku 
Jakmile bylo vytvořeno jádro balíku, 
aktivuje se hydraulický systém. 
Hydraulické systémy reagují na změny 
pomaleji než mechanické systémy a dají 
se lépe řídit. Hydraulika neustále zvyšuje 
tlak, až je dosaženo přednastavené 
utužení. Jedinečná konstrukce zařízení 
pro napínání řemenů a poloha CPS 
válců se starají o to, aby napnutí 
řemenů narůstalo úměrně s narůstajícím 
obvodem balíku. Díky tomu CPS zajišťuje 
konstantní hustotu balíku při jeho 
maximálním naplnění.

CPS – konstantní utužování díky zvyšování tlaku
Pro optimální výkon svinovacího lisu je nezbytné správné řízení procesu utužování 

od začátku tvorby balíku až po jeho vnější vrstvy. Proto mají všechny svinovací 

lisy Lely Welger s variabilní komorou Constant Pressure System. Tento systém 

s narůstajícím povrchem balíku zvyšuje tlak, takže hustota zůstává stálá během celého 

procesu balení. Díky optimálnímu vyvážení mechanického a hydraulického systému se 

výrobní cena jednoho balíku udržuje na minimální úrovni.
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Efektivní vázání šetří náklady a čas
Vyrábět perfektní balíky je jedna věc – konzervovat je na dlouhou dobu věc druhá. 

Množství způsobů skladování, konzervace a krmení balíků vyžaduje flexibilní systém 

vázání. Správné použití vázacího materiálu omezuje náklady a snižuje čas potřebný 

k vázání balíků, což opět zvyšuje produktivitu práce.

Varionet – vždy perfektní 
pokrytí balíku
Se samotným vysokým utužením balíků 
nemůžeme být spokojeni, balíky by 
měly také dobře vypadat. Systém vázání 
sítí Lely Welger Varionet lze snadno 
nastavit pro práci se všemi standardními 
šířkami sítí. Díky důkladným testům, 
osvědčenému upínacímu systému 
a speciálnímu zařízení pro roztahování 
sítě do šířky se síť rovnoměrně napne 
přes balík. Při použití širokých sítí 
dokonce sahá i přes okraje balíku. 
To znamená, že balíky nejen dobře 
vypadají, ale jsou také důkladně 
chráněny proti špatným povětrnostním 
podmínkám a sklizňovým ztrátám. 
Kromě toho se nevytvářejí zbytečné 
vzduchové kapsy a zlepšuje se tak 
kvalita krmiva.

Varionet vázání sítí s Easy 
Load System (ELS)
Osvědčený systém vázání sítí je navíc 
vybaven funkcí ELS, která umožňuje 
snadnější vkládání role sítě ze země do 
stroje na jeho levé straně. Po naložení 
se nová role sítě jednoduše pomocí 
překlopení zásobníku sítě skulí dozadu, 
pomocí vřeten se zvedne do provozní 
polohy a v této poloze se zablokuje. 
Jedna náhradní role sítě připravena 
k použití může být uložena na rámu 
stroje. Jednodušší už to být nemůže, 
ušetří Vám to čas a námahu. 

Variotwin – spolehlivé – 
rychlé – hospodárné
Jedinečnou vlastností dvouvláknového 
systému vázání je variabilní regulace 
rychlosti. Toto zařízení umožňuje 
zvýšený počet ovinutí provazem u okrajů 
balíku, díky čemuž se balík rychleji 
zaváže a je zajištěno, že se konce 
nerozpadnou. Tak mohou být i nejlehčí 
materiály rychle a bezpečně levným 
způsobem zavázány.

ZAKŘIVENÉ ROZTAHOVÁNÍ SÍTĚ
Zakřivený válec pro roztahování sítě 
do šířky navádí síť k hranám balíku 
a okolo nich.
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S našimi stroji pracujete v nádherné přírodě. Každý den se 
před Vámi objevují nové úkoly a nové výzvy. To jsou důvody, 
proč jsou naši dealeři vyškoleni tak, aby byli schopni na Vaše 
požadavky rychle reagovat. Naši dealeři disponují zásobou 
nezbytných náhradních dílů a mají bohaté zkušenosti. 
My zajistíme, aby sklizeň probíhala hladce.

Zkušenosti
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Lely Welger RP 160 V

Průměr lisovací komory (m) 0,90 – 1,60

Šířka lisovací komory (m) 1,23

Objem lisovací komory (m³) 2,50

Šířka sběrače (m) 2,00 – 2,40

Aktivní šířka sběrače (m) 1,60 – 2,11

Řezací ústrojí (počet nožů) 0

Lely Welger RP 180 V

Průměr lisovací komory (m) 0,90 – 1,80

Šířka lisovací komory (m) 1,23

Objem lisovací komory (m³) 3,15

Šířka sběrače (m) 2,25 – 2,40

Aktivní šířka sběrače (m) 1,86 – 2,11

Řezací ústrojí (počet nožů) 0 – 13 – 17 – 25

Lely Welger RP 545 Basic

Průměr lisovací komory (m) 1,00 – 2,00

Šířka lisovací komory (m) 1,23

Objem lisovací komory (m³) 3,90

Šířka sběrače (m) 2,25 

Aktivní šířka sběrače (m) 1,86 

Řezací ústrojí (počet nožů) 0 – 13 – 17 – 25

Lely Welger RPC 445 Tornado

Průměr lisovací komory (m) 0,90 – 1,60

Šířka lisovací komory (m) 1,23

Objem lisovací komory (m³) 2,50

Šířka sběrače (m) 2,25 

Aktivní šířka sběrače (m) 1,86 

Řezací ústrojí (počet nožů) 13 – 25

Nová generace variabilního svinovacího 
lisu na trhu s balíky o průměru 0,90 m – 
1,60 m. Tyto svinovací lisy mají nejlepší 
systém napínání řemenů, sběru, dopravy 
a řezání materiálu a zajišťují vysokou 
průchodnost a konstantní hustotou 
v celém průměru balíku.

Tento “větší sourozenec” typu RP 160 V 
je stejně univerzální a nabízí ještě větší 
rozsah velikosti balíků až do průměru 
1,80 m. Větší balíky zaručují zemědělcům 
a jejich dodavatelům efektivnější využití 
dopravy a skladovacího prostoru.

Se svinovacím lisem této série můžete 
vyrobit balíky od 1,1 m do 2 m – největší 
na světě. Constant Pressure System 
zajišťující rovnoměrné utužení balíku 
a různé systémy zajišťující tok materiálu 
jsou známé svou potenciální výkonností.

Pod názvem Lely Welger RPC 445 
Tornado má nyní Lely na trhu první 
plně variabilní kombinaci lisu s baličkou. 
Vedle lisovací komory je variabilní také 
automatický systém balení. Čas, který 
Tornado pro zabalení jednoho balíku 
potřebuje, je tak krátký, že umožňuje 
plné využití výkonu svinovacího lisu.

Technická data
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Lely Welger RP 160 V a 180 V; dokonalé balíky 
pro každého chovatele
Dobře víte, že v době žní musíte rychle jednat, abyste zaručili nejvyšší kvalitu sklizně. 

Ať už máte za cíl krmit vaše zvířata po celý rok nejlepším krmivem nebo uskladit co 

nejvíce slámy, klíčová je optimalizace sklizně ve správný čas. Proto potřebujete vysokou 

výkonnost, vysokou hustotu a nejlepší tvar balíků pro zvýšení výkonnosti vaší farmy tím 

nejjednodušším způsobem.

Variabilní svinovací lisy Lely Welger RP 160 V a 180 V jsou navrženy tak, aby poskytovaly 

vynikající výkon a dokonale zpracované balíky při všech sklizních. Tato univerzální řada 

nabízí mnoho voleb různých typů sběracích, řezacích a řídicích jednotek a různých 

možností pneumatik, aby byly splněny požadavky farmářů i smluvních partnerů. Zjistěte 

na následujících stranách více o nové geometrii svinovací komory, o vysoké průchodnosti 

a o všech volitelných možnostech.

Počáteční fáze
Dokonalé jádro tvoří základ dokonalého balíku. Otáčení jádra balíku proto začíná ve 
velmi brzké fázi vzhledem k malému počátečnímu prostoru vytvořenému tím, že je 
zadní čelo ve vysoké poloze. To zajišťuje maximální uchopení píce pásy již od samého 
počátku.

“Pole plné dobře 
vytvarovaných balíků 
s vysokou hustotou 
je výsledek, jaký si od 
lisování balíků slibujete.“

Vyšší efektivita s dokonale 
tvarovanými balíky

Efektivní přeprava
Maximalizujte využití dostupného 
přepravního prostoru vytvářením 
dokonale tvarovaných balíků 
s konzistentní hustotou! Balíky s vysokou 
hustotou zaručují, že se každá doprava 
vyplatí.

Dobrý začátek tvoří základ 
dokonalého balíku

Ekonomické skladování
Dokonale utužené balíky, které vám 
svinovací lis poskytuje, vám pomohou 
efektivně využívat skladovací prostory. 
Výsledkem je nižší potřeba skladovacího 
prostoru a úspora vázacích materiálů.

Biologická stabilita
Dokonalý tvar balíku je znakem 
konzistentní hustoty – v suchých 
materiálech zamezuje tato vlastnost 
pronikání vody do balíku. Při siláži 
zaručuje rychlou a konzistentní 
fermentaci.

Fáze růstu
Nejpodstatnějším důvodem pro dokonalý tvar balíků v kombinaci s vysokou 
průchodností této řady svinovacích lisů s variabilní komorou je konstrukce jejich 
posuvného zadního čela. V průběhu zvětšování balíku se napínací rameno pohybuje 
nahoru a zadní čelo se posouvá dolů. Balík se pohybuje směrem dolů a hlouběji do 
zadního čela. Tím se snižuje tlak v podávacím prostoru, kde píce vstupuje do komory 
svinovacího lisu, a výsledkem toho je snadný průchod píce od rotoru k balíku.
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Výkonnost zaručuje kvalitu
Sklízení kvalitní píce s ideálním obsahem suché hmoty je rozhodující pro výkonnost 

vaší farmy. Vzhledem k proměnlivému počasí bývá časové okno pro sklizeň obvykle 

velmi úzké. Proto se spoléháte na vysokou výkonnost, abyste mohli sklidit tu nejlepší 

píci a získat z každého balíku co nejvíce.

Tyto svinovací lisy jsou konstruovány pro vysokou průchodnost - od sběrací jednotky 

přes vstupní podávací systém až do svinovací komory. Díky použití řídicího systému 

Hydroflex nebudete nikdy schopni naplnit tolik píce do svinovacího lisu jako u RP 160 V 

a 180 V.

Méně údržby díky absenci dílů vačkové dráhy. Bezvačková sběrací 
jednotka má jedinečným způsobem konstruované segmentové 
desky, které zaručují dokonalé čištění shrnovacích per, dokonce i 
v měkkých materiálech.

Výkonnost a kapacita 

Všechny součásti podávací jednotky jsou navrženy tak, aby obstály 
i v náročných podmínkách při nejvyšším zatížení. Za spolehlivou 
koncepcí stojí desetiletí zkušeností.

Speciální odpružení podlahy pod rotorem HydroFlexControl 
zaručuje dokonalý průchod píce i při nejvyšším zatížení a snižuje 
opotřebení veškerých součástí.

Čtyři uzavřené řemeny zaručují optimální uchopení balíku. Tyto 
řemeny mají dlouhou životnost i v náročných podmínkách díky 
jedinečnému způsobu vzájemného propojení všech jejich vrstev.

Přídavný hnací systém zaručuje při otáčení balíku s vysokým 
výkonem jeho vynikající tvar a hustotu. Druhý hnací válec 
řemenu s velkým průměrem Lely Welger posouvá laťku z hlediska 
výkonnosti a vynikajících provozních vlastností.  

Aby se dosáhlo konzistentní hustoty, je důležité zvětšovat tlak na 
balík při jeho formování. Po počátečním vytvarování balíku pomocí 
pružin přebírá řízení napnutí řemenů hydraulický systém. Tento 
systém zaručuje konzistentní napnutí řemenů během vytváření 
balíku po celém jeho průměru. 

Aby se zaručila vynikající hustota balíku, musí zůstat svinovací 
komora zcela uzavřená. Toho lze dosáhnout pouze pomocí 
mechanického systému zajištění zadního čela.
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Norbert Schulze – Německo
“Pro siláž používáme 12 nožů pro optimální délku jednotlivých kusů a 25 nožů pro přípravu slámy na podestýlku.”

Jsem opravdu spokojený s množstvím možností, které 
mi tento svinovací lis nabízí. Píci na siláž řežeme pomocí 
12 nebo 13 nožů (v závislosti na vlhkosti); slámu na 
podestýlku připravujeme bez nožů a krmnou slámu 
řežeme 25 noži, protože poté je příjem krmiva u krav 
mnohem lepší. Všechna nastavení a procesy týkající 
se lisování balíků lze u E‑Link Pro přizpůsobit přímo ze 
sedadla řidiče. Navíc k tomu všemu šetříme skladovací 
prostor, protože máme těžší balíky než kdykoli dříve.

Iain Orr – Velká Británie
“Proces lisování balíků lze snadno sledovat a v případě potřeby i upravit.”

Můj Lely Welger RP 160 V má mnoho nových funkcí 
a zlepšení v porovnání s mým starým svinovacím 
lisem a jeho obsluha je také mnohem jednodušší. 
Nová bezvačková sběrací jednotka zajišťuje skutečně 
hladký průchod píce, zatímco nový válec na síť udržuje 
svinovací lis ve větší čistotě. Výsledkem je rovnoměrnější 
rozprostření sítě na balících. Proces lisování balíků je nyní 
s řídicí jednotkou E‑Link Pro mnohem lepší, protože lze 
proces snadno sledovat a v případě potřeby i upravit.

Kdy zvolíte... 

Naši zákazníci

Specifikace Lely Welger RP 160 V a RP 180 V

Sběrací jednotka o délce 

2,00 m je ideální k použití 

v kopcovitém terénu a nabízí 

malou šířku shrnování k zamezení 

znečištění plodin.

Řízení E‑Link a E‑Link Pro 

sledují a poskytují vám přehled 

o kompletním procesu lisování 

balíků a umožňují vám měnit 

nastavení svinovacího lisu přímo 

z kabiny traktoru.

Sběrací jednotka velikosti 2,25 m 

je standardní pracovní šířka. Její 

obrovská kapacita ji činí vhodnou 

pro téměř všechny šířky řádků.

Řezací zařízení MasterCut13 řeže 

vaši píci na velikost cca 90 mm. 

Průchodnost je mimořádně 

vysoká díky prostornému rotoru 

v kombinaci s (volitelným) řízením 

HydroFlexControl.

Bezvačková sběrací jednotka 

velikosti 2,40 m je vhodná k použití 

s širokými řádky od shrnovačů 

a kombajnů. Jedná se o nejširší 

sběrací jednotku na trhu pro 

svinovací lisy.

Xtracut17 a Xtracut25 poskytují 

možnost výběru mezi polovičními 

skupinami nožů. Je možné 

dosáhnout délky řezání v rozsahu 

90 až 45 mm.

Podávací rotor pro vysokou 

průchodnost bez řezacího systému. 

Rotor s jedním shrnovacím perem 

pro pevné podávací podlahy 

a rotor s dvěma shrnovacími pery, 

když se používá v kombinaci 

s řízením Hydroflex.

Řízení HydroFlexControl 

představuje jedinečným způsobem 

konstruované odpružení 

podlahy pod rotorem, které 

zaručuje dokonalý průchod píce 

i při nejvyšším zatížení a snižuje 

opotřebení veškerých součástí.

Classic Hnací soustava Převodovka Powersplit

Počet nožů 0

Šířka sběrače (m) 2,00 – 2,25

Řídicí jednotka Řízení E‑Link

Master Hnací soustava Převodovka Powersplit

Počet nožů MasterCut13 s 13 noži

Šířka sběrače (m) 2,25 – 2,40

Řídicí jednotka Řízení E‑Link nebo E‑Link Pro s kompatibilitou s ISOBUS

Xtra Hnací soustava Převodovka Powersplit

Počet nožů Xtracut17 nebo Xtracut25

Šířka sběrače (m) 2,25 – 2,40

Řídicí jednotka E‑Link Pro s kompatibilitou s ISOBUS
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Lely Welger RP 545 
Lely dodává jedny z největších svinovacích lisů s variabilní komorou v Evropě. 

V průběhu vývoje směřujícího ke stále větší efektivitě a výkonnosti sklizně jsme 

vyvinuli svinovací lis jedinečné kvality na výrobu největších balíků. Stávající 

modely nabízejí dalekosáhlé možnosti, splňující požadavky všech zemědělců 

a podnikatelů ve službách.

Lely Welger RP545 – zcela nová přední část
Model Lely Welger RP 545 představuje modernizovanou převodovku Powersplit. 
Robustní kryt převodovky nyní spojuje oj k hlavnímu rámu. Velké množství děr 
v odlitku poskytuje dostatek možností pro nastavení modernizované oje do správné 
pozice a to jak do spodního, tak horního závěsu. Přední část lisu představuje 
bezpečnější údržbovou plošinu. Stroj má nyní jednu samostatnou plošinu se 
zábradlím na každé straně.

Obrovská lisovací komora – enormní výkon 
S průměrem 2 m, šířkou 1,23 m a z toho vyplývajícího objemu balíku téměř 4 m3 jsou 
při zpracování pšeničné slámy vyráběny balíky o hmotnosti až 600 kg. To je dvakrát 
více než u jiných svinovacích lisů. Výrazně to snižuje lisovací náklady a zmenšuje 
počet balíků, prostoje jsou minimální a klesá spotřeba sítě. V neposlední řadě se 
významně zkracuje čas potřebný na uklizení pole.

Neřízený sběrač Hybrid 2 
Lely Welger RP 545 je vybaven neřízeným sběračem Hibrid 2 se šířkou 2,25 m. 
Rychlosti pětiřadového sběrače, podávacích šneků a rotoru jsou vzájemně 
sladěny tak, aby byl zajištěn perfektní sběr a průchod píce lisem. Protože sběrač 
nemá žádnou vodící dráhu, počet otáčejících se dílů je minimální, což činí model 
Lely Welger RP 545 ještě spolehlivějším a méně náročným na údržbu.

Constant Pressure System – nejvýše možné utužení balíku 
Lisovací komora je konstruována tak, že povrchový tlak na balík je od průměru 
balíku 1 m až do nastaveného průměru, maximálně 2 m, neustále konstantní. Toho 
je dosaženo zvyšováním napnutí řemenů, které je úměrné narůstajícímu průměru 
balíku. Díky tomu se dosáhne vysokého utužení lisovaného materiálu v celém 
průměru balíku.

Odolnější technologie
Model Lely Welger RP 545 má 50 mm dvouřadá válečková Profi ložiska v systému 
utužení, které přispívají k bezprecedentní životnosti svinovacího lisu. Veškeré válce 
a hřídele, které jsou součástí balící komory, budou vybaveny mazanými ložisky.
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Lely Welger RPC 445 Tornado
Variabilní svinovací lis nabízí možnost bezproblémové výroby balíků různých průměrů. 

Díky tomu můžete reagovat na potřeby zákazníků. Přirozeně vyžadujete stejnou 

míru flexibility od balicího systému. Balík musí být nakonec pokryt fólií a počet 

ovinutí je potřeba uzpůsobit průměru daného balíku a požadovanému počtu vrstev 

fólie. V takovém případě dojde k perfektnímu zabalení všech balíků, náklady na fólii 

zůstanou v normě a časy na zabalení jsou minimální. Lely Welger RPC 445 Tornado 

je první kombinace lisu s baličkou, která všechny tyto požadavky splňuje. Tornado 

pracuje úžasně rychle a celý proces balení automaticky přizpůsobuje průměru balíku.

Systém balení Tornado
Konstrukce této kombinace lisu s baličkou je založena na myšlence sestrojení systému 
balení, který bude tak rychlý, aby mohly být perfektně zabaleny balíky o průměru 0,90 
až 1,60 m. 

Powersplit – koncepce děleného pohonu
Stroje s enormní průchodností vyžadují hnací systém, který je schopen odolávat 
vysoké zátěži. Robustní převodovka Powersplit (s olejovou náplní) rovnoměrně 
rozděluje hnací výkon mezi rotor a lisovací komoru. Díky převodovce Powersplit se 
všechny hřídele okamžitě otáčejí správným směrem. Další převodovky nejsou potřeba 
a dochází k menším ztrátám výkonu.

Známý svinovací lis s novým dopravním systémem
Srdce této kombinace lisu s baličkou – známé svinovací lisy řady 4 s variabilní komorou 
– prokazují 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.

Nový neřízený sběrač Hybrid 2 
Model Tornado je vybaven novým sběračem Hybrid 2 s šířkou 2,25 m bez řídící 
dráhy. Rychlosti pětiřadového sběrače, podávacích šneků a rotoru jsou vzájemně 
sladěny tak, aby byl zajištěn perfektní sběr a průchod píce lisem. Jelikož sběrač nemá 
žádnou vodící dráhu, počet otáčejících se dílů je minimální, což činí tento model ještě 
spolehlivějším a méně náročným na údržbu.

Hydroflexcontrol? Samozřejmě!
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 je možné dno vychýlit dolů a problém se může snadno odstranit.

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.
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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. 

Automatické přizpůsobení každému balíku
Nejdůležitějšími faktory pro automatický provoz baličky jsou průměr balíku 
a počet požadovaných vrstev fólie. Proto se v průběhu vázání zjistí průměr balíku 
a tato informace je předána balícímu systému, který následně automaticky upraví 
výšku prstence. Řídicí jednotka potom spočítá počet otáček potřebných k tomu, 
aby byl balík zabalen požadovaným počtem vrstev fólie.

Snadné přizpůsobení a vysoká všestrannost znamenají, že 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
Baličku lze vypnout při lisování sena nebo slámy. 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.

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. 

Zařízení na odřezání a zachycení fólie: velký dosah, 
bezproblémový provoz
Při různých výškách 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. 

Neobyčejně kompaktní při přepravě
Doposud byly silnice s živými ploty, úzké mosty a brány pro mnoho zemědělských 
strojů překážkou. Tato nová kombinace lisu s baličkou byla postavena tak, že její 
přepravní šířka je jen 2,80 m, při délce pouhých 5,75 m! V kombinaci s širokými koly 
je výsledkem stroj s vynikající manévrovatelností a všestranností.
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Rovnoměrné překrytí, neboť otáčení 
balíku je pod kontrolou senzoru.

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.

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

Volitelný překlápěč balíků. 2 kamery jako standardní vybavení pro dobrý 
přehled o procesu balení.

Snadno ovladatelná řídící skříňka stroje vzadu na baličce.
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S = standardní / O = volitelný / X = pro tento stroj není dostupný

Lely Welger RP 160 V RP 180 V RP 545 RPC 445 Tornado

Lisovací komora čtyři uzavřené pásy čtyři uzavřené pásy čtyři uzavřené pásy čtyři uzavřené pásy

Průměr lisovací komory (m) 0,90 – 1,60 0,90 – 1,80 1,00 – 2,00 0,90 – 1,60

Šířka lisovací komory (m) 1,23 1,23 1,23 1,23

Objem lisovací komory (m³) 2,50 3,10 3,90 2,50

Přepravní délka (m) 5,00 5,10 5,20 5,90

Přepravní šířka (m) 2,70 2,70 2,70 2,85

Přepravní výška (m) 3,05 3,15 3,25 3,50

Hmotnost (kg) 3950 4200 4490 6100

Šířka sběrače (m) 2,00 – 2,40 2,25 – 2,40 2,25 2,25

Aktivní šířka sběrače (m) 1,60 – 2,11 1,86 – 2,11 1,86 1,86

Ramena sběracích per 5 5 5 5

Rozestup sběracích per (mm) 64 64 64 64

Otáčky vývod. hřídele (ot./min) 540 540 540 540

Požadavky na výkon (k) 70 – 80 70 – 110 90 – 120 > 120

Požadavky na výkon (kW) 45 – 55 50 – 70 60 – 85 > 80

Bezvačková sběrací jednotka S S S S

Doplňkový hnací systém (ADS) S S S S

Adaptivní vedení zadního čela (ATG) S S S S

Systém snadného nakládání (ELS) S S S S

Převodovka Powersplit (PSG) S S S S

HydroFlexControl (HFC)
S (Kromě modelů 

Classic) S S S

Indikátor tvaru balíku O O O X

Válce Opticlean S S S S

Příprava na snímání zatížení X X X S

Automatické mazání řetězu S S S S

Systém nožů 0 – 13 – 17 – 25 0 – 13 – 17 – 25 0 – 13 – 17 – 25 13 – 25

Seskupení nožů pro Xtracut17 8; 9 nebo 17 8; 9 nebo 17 8; 9 nebo 17 X

Seskupení nožů pro Xtracut25 12; 13 nebo 25 12; 13 nebo 25 12; 13 nebo 25 12; 13 nebo 25

BCE X X O X

Řízení E‑Link S S X X

Řízení E‑Link Pro S S S X

Řízení ISOBUS O O O X

Řízení Pro‑Link X X X S

Rampa pro vysunutí balíku S S S
Volitelný sklápěč 

balíků

Otočná kola sběrače O O O S

Brzdový systém O O O S

Standardní držák náhradní role sítě 2 2 2 (3 volitelně) 2

Držáky fólie (mm) X X X 2 x 50 nebo 70

Předpínání fólie (%) X X X 50 nebo 70

Doplňkové role fólie X X X 12 + 2

Čidlo přetržení fólie X X X S
Čas balicího cyklu pro 6 vrstev fólie 
(sekundy) X X X 45

Kamera X X X S

Technické specifikace
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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

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, 
I‑flow, InHerd, 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. Společnost Lely si vyhrazuje veškerá práva v souvislosti s jejími ochrannými známkami. Jakékoli neoprávněné použití 
ochranné známky, která je ve vlastnictví společnosti Lely nebo jakékoli použití ochranné známky, která je této známce podobná do míry rizika záměny, nebo která by mohla 
jinak pravděpodobně způsobit záměnu za ochrannou známku společnosti Lely, představuje porušení výhradních práv společnosti Lely. Všechna práva vyhrazena. Informace 
uvedené v této publikaci jsou poskytovány pouze k informačním účelům a nepředstavují obchodní nabídku. Některé produkty nemusí být dostupné v jednotlivých zemích 
a dodávané produkty se mohou odlišovat od ilustračních fotek. Není dovoleno žádné části této publikace reprodukovat a/nebo tiskem kopírováním, mikrofilmem 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 tiskovými chybami nebo opomenutími v této publikaci.

Lely fakticky pečuje o životní prostředí. Váš Lely dodavatel


