
Geperfectioneerde techniek
voor het maken van hooi- en strobalen

Hogedrukpersen
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Harvest results.

Lely is sinds jaren marktleider op het gebied van gerobotiseerde melksystemen. Dat zijn 

we omdat we met kennis bijdragen aan succesvol robot melken. Elke dag worden bijna 

een miljoen koeien gemolken met de Lely Astronaut. Daardoor weten we als geen ander 

hoe belangrijk goed ruwvoer is. Voeding is namelijk de meest variabele en belangrijke 

factor voor melkproductie en diergezondheid. Ruwvoer is de basis van elk rantsoen en 

dient aangevuld te worden met dure voersoorten om de juiste balans te krijgen. Uw 

oogstresultaat bepaalt dus direct die extra voerkosten en daarmee uw bedrijfsresultaat.

What you feed 
is what you get!
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Lely Welger AP 530-830
Al meer dan honderd jaar ontwikkelt en produceert Welger persen. Door de kennis en

ervaring van al die jaren kan Welger bogen op een grote technologische voorsprong op

het gebied van balenpersen. Het samenspel van doordacht ontwerp, degelijke constructie

en strenge kwaliteitsnormen staat garant voor de ongeëvenaarde kwaliteit, betrouwbaarheid

en economische waarde van de Lely Welger AP-persen van Welger.
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Hoofdaandrijving met overbelastingsbeveiliging
Twee slipkoppelingen - één aan de voorkant en één aan de achterkant
van het vliegwiel - zijn verwerkt in de aandrijving en beveiligen zowel
de pers als de aandrijfas van de trekker.

De persen AP 530 en AP 630 zijn uitgerust met een breekbout om
de aandrijving in het uiterste geval te beschermen.

Bij de modellen AP 730 en AP 830 is deze breekboutbeveiliging
overbodig, omdat deze persen zijn voorzien van een automatische
beveiligingskoppeling.

Pick-up tandbalken op kogellagers
Lely gebruikt sterke, onderhoudsvrije kogellagers voor de tandbalken.
Deze hoogwaardige constructie verdient zichzelf snel terug door de
lange levensduur.

De dubbele tanden, gemaakt van uitermate sterk verenstaal, zijn
daarbij voorzien van speciale tandenondersteuning wat een zeer
positief effect heeft op de levensduur van de tanden.

Synchrone, kettingvrije aandrijving
Voorwaarde voor een storingsvrij functioneren van de pers is een
feilloze synchronisatie van raffers, persblok, knopers en naalden.
Kettingen – vaak elders toegepast - kunnen na verloop van tijd rekken.

Niet bij de persen van Welger! Om een blijvende synchronisatie te
garanderen, worden raffers en knopers uitsluitend door torsievrije
assen en tandwielen aangedreven.

Een aandrijving zonder kettingen verhoogt niet alleen de
bedrijfszekerheid, maar vermindert tegelijkertijd het onderhoud.
Tijdrovend smeren van kettingen en het spannen van V-snaren
behoort bij deze persengeneratie tot het verleden.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

WELGER AP 530 

Kanaalafmetingen 36 x 48 cm

Baallengte 0,50 m - 1,20 m

Touwhoudercapaciteit 8

Pick-up werkbreedte (DIN 11220) 1,62 m

Gewicht 1700 kg

Breedte 2,52 m

AP 630
Ongekende baaldichtheid en een hoge capaciteit

kenmerken de AP 630. Deze pers is uitgevoerd met een

1,80 m brede pick-up met hydraulische hoogte-instelling,

tweezijdige groothoekkoppelingsas met vrijloop,

hydraulische zwenkdissel en brede banden.

AP 530
De kleinste balenpers in de AP-serie is met het

oog op optimale veiligheid en bedieningsgemak

standaard uitgevoerd met een automatische

overbelastingsbeveiliging.

AP 830
Dankzij de breedte van de pick-up – ruim 2,00 m – en

maar liefst drie dwarsraffers levert het model AP 830 de

hoogst mogelijke capaciteit. De pers AP 830 is bij uitstek

geschikt om de brede strozwaden van grote maaidorsers

te persen. De uitgekiende constructie zorgt voor zeer

hoge persdichtheden en strak, gelijk gevormde pakken.

AP 730
De AP 730 heeft, net zoals de AP 630, een pick-up met

een breedte van 1,80 m. De AP 730 heeft echter een

ruimere doorvoer en dus een nóg grotere capaciteit,

die volledig tot zijn recht komt in grote strozwaden.

De automatische beveiliging en complete uitvoering van

de machine garanderen ongestoord persen én optimaal

bedieningsgemak.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WELGER AP 630 

Kanaalafmetingen 36 x 49 cm

Baallengte 0,50 m - 1,20 m

Touwhoudercapaciteit 14

Pick-up werkbreedte (DIN 11220) 1,74 m

Gewicht 1870 kg

Breedte 2.65 m

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WELGER AP 730 

Kanaalafmetingen 36 x 49 cm

Baallengte 0,50 m - 1,20 m

Touwhoudercapaciteit 14

Pick-up werkbreedte (DIN 11220) 1,74 m

Gewicht 2110 kg

Breedte 2,65 m

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WELGER AP 830 

Kanaalafmetingen 36 x 49 cm

Baallengte 0,50 m - 1,20 m

Touwhoudercapaciteit 18

Pick-up werkbreedte (DIN 11220) 1,99 m

Gewicht 2210 kg

Breedte 2,95 m
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Gesynchroniseerde, kettingloze aandrijving

Voorwaarde voor een storingsvrij functioneren van de pers is een feilloze synchronisatie

van raffers, persblok, knopers en naalden. Kettingen – vaak elders toegepast - kunnen na

verloop van tijd rekken. Niet bij de persen van Welger! Om een blijvende synchronisatie

te garanderen, worden raffers en knopers uitsluitend door torsievrije assen en tandwielen

aangedreven. De opraper wordt eveneens door assen aangedreven en is beveiligd door

een vrijloop en een nokkenkoppeling. Een aandrijving zonder kettingen verhoogt niet

alleen de bedrijfszekerheid, maar vermindert tegelijkertijd het onderhoud. Tijdrovend

smeren van kettingen en het spannen van V-snaren behoort bij deze persengeneratie tot

het verleden.
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Efficiënte doorvoer
Twee raffers (drie stuks bij de AP 830) voeren het materiaal vanaf de

pick-up naar de perskamer.De technische voorsprong van Welger bij

de constructie van de persen wordt nog eens extra duidelijk bij de

gepatenteerde hydro-raffer. Deze hydro-raffer is een verdere

ontwikkeling van de bekende knikraffer en verwerkt zelf eventuele

verstoppingen bij de invoer. De raffer knikt naar buiten en komt

vanzelf weer in de werkstand terug; na een aantal van deze

bewegingen is de verstopping opgeheven.

Automatische naaldterugvoer
Een dubbelwerkende binderaskoppeling beveiligt de synchronisatie

tussen naald en persblok bij het terugdraaien van de aandrijving.

Mocht de breekbout van een naald breken, dan wordt de naald hoe

dan ook uit het perskanaal verwijderd. Deze procedure werkt

volkomen automatisch en maakt een stopinrichting voor het persblok

overbodig.

Economische knopers
De compactbinder is een verdere ontwikkeling van de wereldwijd

beproefde Welger-knoper. Deze unieke knoper wordt gekenmerkt

door een aantal opmerkelijke details, zoals bijvoorbeeld de volkomen

onderhoudsvrije lagering van de knopers. De voor het leven

gesmeerde radiaal-kogellagers maken de gebruikelijke centrale

smering - met storingsgevoelige leidingen - overbodig.

De beproefde touwhouders zijn zelfreinigend

en zijn zowel geschikt voor sisal- als

kunststoftouw. De voor Welger-knopers

typische eindstand - schuin naar

achteren – staat garant voor een

probleemloos afglijden van de

knopen. Kwetsbare touwaf-

strijkers zijn overbodig.
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Professionele uitrusting

Dankzij de opklapbare beschermkappen zijn alle machinedelen gemakkelijk

toegankelijk. Vooral bij onderhoudswerkzaamheden is dat een groot voordeel. De ruim

bemeten touwkast kan 14 of 18 rollen - voldoende voor een hele werkdag - herbergen.

De hydraulische heffing van de opraper zorgt, samen met het oprapersteunwiel, voor

een gemakkelijke hoogteverstelling van de opraper en een goede bodemaanpassing

bij oneffenheden. Door de hydraulische disselbediening kan de pers gemakkelijk vanuit

de trekker in transport- of werkstand worden gezwenkt.
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Voordelen:

• Het werk kan door één persoon gedaan worden

• Optimale belading door de werprichtinginstelling

• Het zwenksysteem maakt optimale belading mogelijk
zelfs bij sterke zijwind of op steile hellingen

• Makkelijk wisselen naar normale afleg

Balenwerper P 23
De balenwerper P23, die te monteren is op alle Lely Welger
hogedrukpersen, is een accessoire dat speciaal geschikt is voor
bedrijven waar de balen door één werknemer verwerkt worden. De
pakkenwerper, die via een eigen hydraulisch systeem wordt
aangedreven, maakt maximale benutting van de capaciteit van de
balenpers mogelijk, aangezien deze niet afhankelijk is van de snelheid
van de mensen.

Met behulp van het speciale zwenksysteem kan de werprichting
eenvoudig worden aangepast. Dit kan men bepalen aan de hand van
het baalgewicht en de positie van de wagen. De balenwerper kan
worden versteld door middel van de speciale hydraulische dissel.
Hierdoor wordt de wagen, zelfs onder moeilijke omstandigheden,
zoals met zijwind of op steile hellingen, gelijkmatig geladen. In een
paar simpele stappen kunt u overgaan tot normale velduitwerping.
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Inklapbare opvoergoot
De baalopvoergoot en het trekoog maken een snel

schoonruimen van het land mogelijk. De opvoergoot kan

snel worden omgezet van zijn compacte transportvorm

naar de werkpositie in het veld.

Dit wordt nog makkelijker door de hydraulische dissel

die op de AP 730 en de AP 830 standaard is gemonteerd.

Hierdoor kan de pers snel en gemakkelijk van trans-

portpositie naar werkpositie worden omgezet.

De knoper –
robuust en betrouwbaar
Alle AP-machines in ons assortiment kunnen uitge-

voerd worden met staaldraadbindsysteem. Dit systeem

kenmerkt zich net als het touwsysteem door zijn

stevigheid en functionele betrouwbaarheid.

Het voordeel van draad als bindmateriaal is dat het

staaldraad magnetisch verwijderd kan worden.
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Technische specificaties

LELY WELGER AP 530 AP 630 AP 730 AP 830

Kanaalafmetingen (Breedte x Hoogte) 36 x 48 cm 36 x 49 cm 36 x 49 cm 36 x 49 cm

Baallengte 0,50 m - 1,20 m 

Baalgewicht               12 - 35 kg (afhankelijk van baallengte en baaldichtheid)

Bindmateriaal sisal / looplengte 125 - 200 m/kg

Bindmateriaal kunststof / looplengte 250 - 400 m/kg

Bindmateriaal verbruik per 100 balen             504 m (bij een middellange baallengte van 0,8 m)

Touwhoudercapaciteit 8 14 14 18

Aftakas 540 rpm 

Aantal persslagen 100/min 90/min 90/min 90/min

Raffers in dwarsinvoer 2 2 2 3

Pick-up werkbreedte (DIN 11220) 1,62 m 1,74 m 1,74 m 1,99 m

Pick-up harkbreedte 1,42 m 1,54 m 1,54 m 1,79 m

Tandrijen 5 5 5 5

Tanden per rij 21 25 25 29

Ruimte tussen tanden 71 mm 64 mm 64 mm 64 mm 

Gewicht 1700 kg 1870 kg 2110 kg 2210 kg

Transportlengte 4,65 m 5,30 m 5,60 m 5,60 m

Transportbreedte 2,52 m 2,65 m 2,65 m 2,95 m

Hoogte (zonder beschermkap) 1,63 m 1,67 m 1,67 m 1,67 m

Banden links 10,0/75-15,3 10,0/75-15,3 11,0/80-15,3 11,0/80-15,3

Banden rechts 7,00-12 7,00-12 8,00-12 8,00-12

Spoorbreedte 2,24 m 2,35 m 2,35 m 2,60 m

• = Standaard; o = Optioneel; – = Niet beschikbaar

Plunjerrol • • • •
Onderhoudsvrije compacte knoper (touwbinding) • • • •
Asaandrijving • • • •
Automatische overbelastingsbeveiliging • • • •
Pick-up hefsysteem • • • •
Touwknoper • • • •
Balenteller • • • •
Verstelbare dissel • • • •
Baalgeleider • • • •
Banden 8,00-12, 11,5/80-15,3 o o – –

Banden 10,00-12, 15/55-17 – o o o

Koppelingsas • • – –

Koppelingsas met vrijloop o o • •
Koppelingsas met dubbele groothoek en vrijloop o o o o

Trailerkoppeling o o o o

Opklapbare laadklep o o o o

Balenuitwerper P23 met hydraulische aandrijving o o o o

Zwenkstel P23 met elektromotor o o o o

Kort gewasplaat o o o o

Pick-up geleidewiel o • • •
Pick-up hydraulisch hefsysteem o • • •
Verlichting* o o o o

Staaldraadknoper o o o o

* Dit is in Nederland onderdeel van de standaarduitrusting. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande melding. 19
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Live Life Lelywww.lely.com

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 en Welger zijn geregistreerde 
handelsmerken van de Lely Groep. Het recht van exclusief gebruik berust bij de bedrijven van de Lely Groep. Alle rechten voorbehouden. De gegevens in deze uitgave worden 
uitsluitend bij wijze van informatie verstrekt en gelden niet als commerciële aanbieding. Sommige producten zijn in bepaalde landen misschien niet beschikbaar en de uitvoering 
van de producten kan afwijken van de afbeeldingen. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd of gepubliceerd door middel van printen, fotokopiëren, microfi lm of welke 
andere manier dan ook zonder schriftelijke toestemming vooraf van Lely Holding S.à r.l. Hoewel de informatie in deze brochure met zorg is samengesteld, aanvaardt Lely geen 
aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van fouten of omissies in deze uitgave.

Lely zet zich in voor het milieu.

Lely heeft een lange en uitgebreide historie in het herkennen 
van de behoeften van de vooruitstrevende agrariër. De koe 
is het uitgangspunt bij de ontwikkeling van onze producten 
en we zorgen er voor dat die uitstekend kan presteren. 
Wij leveren producten aan agrariërs en loonwerkers; van 
ruwvoederwinningsmachines tot apparatuur voor voeren, 
huisvesting, verzorging, melken en energievoorziening. 
Bovendien beschikken wij over specifi eke kennis en ervaring 
bij de ondersteuning van agrariërs om het beste uit hun 
materieel te halen. Onze gedetailleerde kennis van de 
complete agrarische keten – van gras tot glas – is dan ook 
ongeëvenaard binnen de landbouwsector.

Wij zetten ons in voor een duurzame, winstgevende 
en aangename toekomst in de agrarische sector.

Een passie voor 
de agrarische 
sector

Uw Lely-distributeur


