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Zorgen voor 
snelle fermentatie

As is ballast voor een koe. Snijden voor efficiënte herkauwactiviteit. Houd zuurstof buiten en kwaliteit binnen.

DROGEN VERZAMELEN SNIJDEN PERSEN AFDICHTEN

Inzichten 
over persen
Zorgen voor snelle fermentatie.
 
Een hogere persdichtheid 
bespaart arbeid, kosten 
en ruimte. 

Kwaliteitsvoer vraagt om een 
gelijkmatige persdichtheid.

Voerefficiëntie en ons brede aanbod ruwvoederwinningsmachines

Maai het gras dat uw vee nodig heeft. Snelle verwelking vermindert kwaliteitsverlies.

MAAIEN
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Elke nieuwe baal 
is fantastisch

De capaciteit wordt bepaald door de voor 

het gewas beschikbare doorvoerruimte in de 

machine. Met het Hydroflexcontrolsysteem 

worden blokkades voorkomen. 

Goed snijden biedt vele voordelen
Hoge persdichtheid dankzij het 

Constant Pressure System
Betrouwbare doorvoercapaciteit

Tijdig wisselen van messen garandeert 

effectief snijden. Dankzij het Xtracutsysteem 

kunnen beide messengroepen vanuit de 

tractorcabine worden ingeschakeld, wat zorgt 

voor een gelijkmatige hoge capaciteit.

Een hoge persdichtheid vermindert de 

voornaamste kosten zoals voor bindmateriaal 

(net/touw), wikkelfolie en vervoer. Dit 

garandeert een gelijkmatige persdichtheid in 

zowel de binnen als buitenlagen van de baal.

De 2,25 m ongestuurde pickup raapt met 

gemak brede zwaden op, zelfs bij scherpe 

bochten. De vijf tandbalken zorgen voor een 

uitstekende opname van het gewas, alsmede 

een soepele gewasinvoer, waarbij verlies van 

gewas wordt voorkomen.

Brede pickup voor maximale capaciteit
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Bredere, schonere 
verzameling van gewassen
Aangezien de algemene grootte van 
zwaden van harken en combines 
toeneemt, moeten pickups volgen. Om 
de beste gewasopname bij elke 
zwadgrootte te garanderen, biedt Lely 
Welger drie pickupbreedtes. De 
standaard pickup heeft een breedte van 
2,25 m (DIN 1,86 m). Lely Welger levert 
ook een 2,00 m (DIN 1,60) en de nieuwe 
2,40 m (DIN 2,11 m) pickup die geschikt 
is voor gebruik met brede zwaden van 
harken en combines. Het is de breedste 
pickup voor rondebalenpersen op 
de markt.

Hoge capaciteit, weinig onderhoud
Met kortere oogstperiodes om het beste kwaliteitsvoer te verzamelen, heeft 

u de hoogst beschikbare capaciteit nodig. De nieuwe Hybrid 2 vrij-draaiende 

pick-up is essentieel voor een optimale capaciteit. De nieuw ontwikkelde 

vorm van de gewasgeleiders garandeert de beste gewasstroom. Met een nog 

betere gewasstroom zullen blokkades minder voorkomen. Zonder curvenbaan 

heeft de pick-up minder bewegende delen. Dit is betrouwbaarder, minder 

slijtagegevoelig, geruislozer en onderhoudsvriendelijk.

Vrij draaiende pick-up – 
nieuwe tanden
De meest cruciale onderdelen van de 
pickup zijn de tanden. Daarom is voor 
deze vrij draaiende pickup een volledig 
nieuwe tand ontwikkeld:
•  De hoek van de tand is aangepast om 

het gewas onder alle omstandigheden 
het schoonst op te rapen.

• De langere tand is flexibeler 
en biedt verbeterde 
aanpassingsmogelijkheden.

• De tand is gemaakt van 5,60 mm 
dik materiaal, wat de levensduur ten 
goede komt. De grotere winding zorgt 
ervoor dat de tand toch flexibel is.

• De verbeterde tandbevestiging 
voorkomt tandbreuk door een 
betere verdeling van spanning in 
het materiaal.

Dichter bij de rotor –  
betere doorstroom
Door het compactere ontwerp is de 
pickup dichter bij de rotor geplaatst. 
De rotor kan daardoor het gewas 
gemakkelijker overnemen van de 
pickup, waardoor een veel betere 
doorstroom ontstaat.

Meer tandbalken – 
schonere gewasopname
Vanwege de ruimte die ontstaat door 
de afwezigheid van een curvenbaan 
met stuurarmen omvat de pickup nu 
vijf tandbalken. In combinatie met de 
tussenafstand van 64 mm van de tanden 
betekent dit een optimale toename van 
de opraapcapaciteit; het gewas wordt dus 
nóg beter en schoner opgeraapt.

Bestand tegen slijtage dankzij 
de ongestuurde tanden
De nieuwe, ongestuurde pickup heeft 
geen curvenbaan en daarom heeft de 
pick-up minder bewegende delen. Dit is 
betrouwbaarder, minder slijtagegevoelig, 
geruislozer en onderhoudsvriendelijk. 
Het resultaat is overduidelijk: lagere 
onderhoudskosten en een hogere 
inruilwaarde.

Kortgewasrol – voor een 
efficiënte gewasstroom
De kortgewasrol ondersteunt de pickup 
bij kleinere zwaden, en garandeert dankzij 
het draaien een efficiënte doorstroom. De 
rol verbetert ook de baalvorm door het 
verdelen van grote zwaden zonder 
proppen te vormen. Dit zorgt voor een 
goed verdeelde gewasstroom zonder 
opstoppingen.
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Xtracut – extra capaciteit en gebruiksgemak
Om optimale snijprestaties te waarborgen, heeft Lely Welger de snijinrichtingen 
Xtracut17 en Xtracut25 met schakelbare messensets ontwikkeld. Via de ELink
bediening in de cabine kan de chauffeur de messenset kiezen die past bij het gewas; 
een ideale optie voor loonwerkers. Als de pers is uitgerust met een BCEbediening 
worden de messengroepen handmatig op de machine geselecteerd. 

Eenvoudig instellen van snijlengte
Beide Xtracutuitvoeringen zijn voorzien van twee messensets met hydraulische 
bescherming. U heeft bij de Xtracut17 de mogelijkheid om niet te snijden, of om 8, 
9 of 17 messen in te schakelen. Bij de Xtracut25 heeft u de mogelijkheid om niet te 
snijden, of om 12, 13 of 25 messen in te schakelen. Voor de Xtracut25 betekent dit 
een snijlengte van 45 mm als alle messen zijn ingeschakeld, of 90 mm bij gebruik van 
12 messen.

Goede snijwerking 
Continu scherpe messen garanderen een goede snijwerking en voorkomen 
overmatig brandstofverbruik. De Xtracutoptie biedt de chauffeur de flexibiliteit om 
een van de twee messensets te gebruiken. Zo nodig kan de tweede messenset via 
een eenvoudige handeling vanuit de cabine worden ingeschakeld, wat zorgt voor 
een blijvend hoge capaciteit met een nieuwe set scherpe messen.

Hoge gewasdoor-
voer en gebruiks-
vriendelĳ k
Xtracut 17

De zeventien messen van deze 

snij -inrichting zij n verdeeld in 

twee sets van acht en negen 

messen. Deze kunnen door de 

chauffeur vanuit de cabine 

worden geselecteerd. 

De snij lengte kan worden 

verminderd van 135 mm tot 

67,5 mm. De constructie van de 

grote snij rotor is uitzonderlij k 

open en de spiraalsgewij s 

geplaatste tanden hebben dan 

ook goede grip op het gewas. 

Dankzij  deze rotorconstructie is 

de gewasdoorvoer naar de 

perskamer enorm en daarmee 

ook de capaciteit voor het persen 

van volumineuze gewassen.

Beschikbaar voor Lely Welger 
RP 160 V, 180 V en RP 545.

Hoge 
gewasdoorvoer
Doorvoerrotor

Deze doorvoerrotor biedt voor 
melkveehouders en loonwerkers 
die hun gewas niet willen 
snijden een goede en 
gelijkmatige gewasstroom.

U kunt met dit systeem zonder 
veel vermogen zware balen 
maken.

Beschikbaar voor 
Lely Welger RP 160 V, 180 V 
en RP 545.

Goede snijwerking
MasterCut 13

De uitgebreide reeks 
geavanceerde snijinrichtingen 
begint met de Mastercut13 – 
consistent snijden van 
gewassen wordt bereikt door 
13 extra lange messen die tot 
diep in de ring van de rotor 
doordringen. Het gewas kan 
zelfs tot een lengte van 90 mm 
worden gesneden. De rotor 
met twee sterren garandeert 
een indrukwekkende 
gewasdoorvoer.

Beschikbaar voor 
Lely Welger RP 160 V, 180 V, 
RP 545 en RPC 445 Tornado.

Maximaal comfort 
en optimaal 
snijwerk
Xtracut 25

The Xtracut25 snijinrichting met 
selecteerbare messengroepen is 
speciaal ontworpen voor dit 
model. Dankzij het grote aantal 
tanden – vier per ring – heeft de 
Profi rotor een uitstekende grip 
op het gewas. Dus: perfect 
inkuilen, het hele seizoen door. 
Deze hoogwaardige rotor staat 
garant voor nonstop werk en 
een voortreffelijke snijkwaliteit in 
alle gewassen en bij alle 
weersomstandigheden. 
De 25 messen zijn in twee 
groepen gesplitst, die 
onafhankelijk van elkaar gebruikt 
kunnen worden. Snijlengte kan 
worden ingesteld tussen 45 en 
90 mm. De chauffeur kan de 
messensets eenvoudig via de 
ELink bediening in de 
tractorcabine selecteren.

Beschikbaar voor 
Lely Welger RP 160 V, 180 V, 
RP 545 en RPC 445 Tornado.

Met gesneden kuilvoer verbetert u uw 
resultaten op veel fronten
Lely Welger biedt een uitgebreid scala aan snijinrichtingen voor uw balenpers. 
In eerste instantie is dat wellicht een grote investering, maar als u het gewas 
snijdt, verbetert u uw resultaten op zoveel fronten dat er geen goede redenen 
zijn om af te zien van een snijinrichting. 

Gesneden gewas – hogere persdichtheid
Het snijden van gewas tijdens het persen biedt u de kans om te reageren 
op een veranderend van droge stof gehalte voor een perfecte verdichting. 
De balen zijn dan ook zwaarder en dichter, wat uiteindelijk resulteert in minder 
transport, handelingen en bindmateriaal. 

Snijden voor een verbeterde voeropname
Goed gesneden kuilvoer fermenteert stukken beter, aangezien de suikers in 
het gewas gemakkelijk toegankelijk zijn. Dit resulteert in smakelijker voer, wat 
uiteraard een positief effect heeft op de voeropname van het vee.

Tijdwinst door eenvoudiger verdelen van 
gesneden gewas
Door het materiaal te snij den voorkomt u gewasophoping en verstopping van de bewe-

gende delen van voermengwagens, verdeelapparatuur en strohakselaars etc. Bovendien 

wordt kort gewas sneller en makkelij ker gedoseerd. Als u stro gebruikt om structureel 

de effectiviteit van uw rantsoen te verhogen, is het belangrij k dat het de juiste snij lengte 

heeft en makkelij k te mengen is.
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Hydroflexcontrol – een uniek voordeel
De tijd om te oogsten is vaak beperkt en soms overschrijden chauffeurs de limieten in 

verband met overbelastbaarheid. Deze limieten worden vastgesteld door de ruimte 

die het gewas heeft bij de doorstroom in de machine, wat essentieel is voor de 

capaciteit. Bij balenpersen is de ruimte onder de rotor essentieel. Het Hydroflexcontrol 

anti-blokkadesysteem vergroot deze ruimte bij piekbelastingen, terwijl tegelijkertijd 

de uitvaltijd door een onjuiste snelheid of blokkade wordt verminderd.

STAP 3
Rijden wordt voortgezet en de 
blokkade verplaatst naar de 
perskamer.

STAP 4
De invoerbodem is afgesloten, 
ga door met balenpersen!

STAP 2
Invoerbodem opent volledig en 
de messen worden ingetrokken.

STAP 1
Blokkade.

Flexcontrol + Hydroflex = 
hogere baalcapaciteit met 
minder uitvaltijd
De twee functies die zijn verborgen in 
de naam Hydroflexcontrol verwijzen 
naar de Hydroflexbodem onder de 
rotor. Het flexibele onderdeel voorkomt 
blokkades; het hydrodeel lost indien 
noodzakelijk blokkades op. Alle Lely 
Welger balenpersen met snijrotor 
kunnen worden uitgerust met de 
invoerkanaalbodem Hydroflexcontrol. 

De flexibele vloer maakt 
grote ladingen mogelijk
Flexcontrol bevindt zich onder de rotor, 
waar de gewasopname het smalst is. 
Het zorgt ervoor dat het voorste deel 
van de invoerbodem flexibel op en 
neer kan bewegen via een rubberen of 
veeroverbrenging – vandaar het woord 
‘flex’. Als een klein vreemd voorwerp of 

een natte klomp materiaal uit het zwaad 
wordt opgepakt, zal deze flexactie de 
gewasdoorstroom versoepelen door 
het risico op blokkades in de voerruimte 
te verminderen en beschadigingen en 
slijtage voorkomen. 

Omgaan met blokkades in 
de tractorcabine
De tweede functie is de hydraulische fase, 
waarin de achterkant van de invoerbodem 
vanuit de cabine hydraulisch kan worden 
verlaagd om een blokkade bij de rotor 
te voorkomen. Bij het verlagen van de 
invoerbodem zal het feit dat alle messen 
ook worden ingetrokken ervoor zorgen 
dat de blokkade naar de perskamer 
wordt verplaatst, zonder verlies van 
gewas voordat de chauffeur de machine 
weer aanzet.
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BCE voor RP 545
Standaard zit op de RP 545 een BCE-bediening. Deze 
simpele bedieningsunit is met slechts drie knoppen 
zeer gebruiksvriendelijk. Wanneer de op de pers 
ingestelde baaldiameter is bereikt, geeft de BCE een 
signaal naar de chauffeur. Daarna wordt de net-, 
combi- of touwbinding naar keuze automatisch of 
handmatig gestart. BCE geeft tevens het aantal balen 
per dag en het totale aantal balen weer.

Eenvoudige handmatige afstelling 
Baalafmeting, persdichtheid en netlengte kunnen gemakkelijk 
op de machine worden ingesteld. Op overzichtelijke meters zijn 
de persdichtheid en toenemende afmeting van de baal af te 
lezen. Via een lampje ziet de chauffeur of de persklep al dan 
niet gesloten is.

Specificaties
> Dag-/veldteller
> Balenteller
> Kiezen tussen net- en touwbinding
> Automatisch of handmatig binden

ELink Control voor 
RP 160 V en 180 V
Nieuw in het RP 160 V- en 180 V-assortiment is de 
E-Link Control-bediening. Deze nieuwe bedieningsunit 
biedt de chauffeur een goed overzicht op de status 
van de balenpers. Het nieuwe HD-scherm biedt een 
helder overzicht van het persproces.

Eenvoudig aanpassen 
Alle aanpassingen en instellingen kunnen vanuit de cabine 
worden doorgevoerd. Overzichtelijke knopbedieningen 
begeleiden u door de instellingen. 

Specificaties
> Messenselectie
> Instelling van persdichtheid
> Instelling van baaldiameter (alleen variabele 

perskamers)
> Instelling van netlagen
> Netbinding start/stop/pauze
> Visueel vullen van perskamer
> Baal met zachte kern aan/uit
> Dag-/veldteller
> Totaal balenteller
> Voorkeursinstellingen per gewassoort 
> Sensor- en actuatorinstellingen

ELink Pro
Meer comfort met ISOBUS-elektronica. De nieuwe 
E-Link Pro is gebruiksvriendelijker. Allereerst valt het 
duidelijke scherm op, met veel ruimte voor nuttige 
informatie over de balenpers. Het systeem is gebaseerd 
op ISOBUS, dus kan elke trekker gemakkelijk worden 
aangesloten, zodat u ook het bedieningspaneel van de 
trekker kunt gebruiken. Het scherm toont bij de RP 545 
ook een statusoverzicht voor het links en rechts vullen 
van de balenperskamer, waardoor er geen excuus meer 
is voor een scheve baal. 

Meer comfort met ISOBUSelektronica 
Alle veld en klantgegevens kunnen eenvoudig worden 
ingesteld met de ‘field wizard’ – een eenvoudige manier om 
belangrijke gegevens te verzamelen over aantallen balen of 
gewerkte uren per perceel of klant. U kunt de data naar uw 
eigen computer overzetten met behulp van de USBuitgang.

Specificaties
> ISOBUS
> Messenselectie
> Instelling van persdichtheid
> Instelling van baaldiameter (alleen variabele 

perskamers)
> Instelling van netlagen
> Netbinding start/stop/pauze
> Visueel vullen van perskamer
> Baal met zachte kern aan/uit
> Dag-/veldteller
> Totaal balenteller
> Balenteller per veld
> Klantinstellingen 
> Sensor- en actuatorinstellingen.
> Tijdteller
> Storingsgeschiedenis
> Camera (optioneel)
> Voorkeursinstellingen per gewassoort 

ProLink voor Tornado
Alles wordt weergegeven – alles onder controle.
De Lely Welger RPC 445 Tornado wordt standaard 
geleverd met een Pro-Link-bediening. Deze 
elektronische bedieningsunit informeert de chauffeur 
over alle bedieningsfuncties van de machine. Daarnaast 
kunnen hydraulische functies voorgeselecteerd 
worden of de diverse parameters aangepast, zoals 
de baaldichtheid, netlagen, folielagen en de gekozen 
messensets. Gegevens zoals baalaantal en -tijd kunnen 
afzonderlijk worden opgeslagen.

Expertvisie 
Standaard bevinden zich op de achterkant van de machine 
twee camera’s. Deze tonen de baaloverdracht en het 
wikkelproces. De ProLinkbediening toont bij het begin van 
het wikkelproces automatisch het volledige camerascherm. 

Specificaties
> Messenselectie
> Instelling van persdichtheid
> Instelling van baaldiameter (alleen variabele 

perskamers)
> Instelling van netlagen
> Netbinding start/stop/pauze
> Visueel vullen van perskamer
> Baal met zachte kern aan/uit
> Dag-/veldteller
> Totaal balenteller
> Klantinstellingen 
> Werking en monitoring van permanent smeersysteem 

voor rollen
> Sensor- en actuatorinstellingen
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De perskamer maakt het verschil
De perskamer is het hart van de machine en essentieel voor het maken van mooi 

gevormde balen met hoge dichtheid. Lely Welger balenpersen staan bekend 

om hun goed gevormde balen met hoge dichtheid. De sterke eindeloze riemen 

en nieuwe geometrie van de balenpers zorgen ervoor dat de Lely Welger 

balenpersen ongeëvenaard zijn.

De sterkste riemen 
Vier eindloze riemen, gemaakt van 
diverse lagen synthetisch materiaal en 
rubberlagen, hebben de beste grip op 
de baal en kunnen dankzij hun enorme 
treksterkte enorme druk op de balen 
uitoefenen. Dankzij twee tussenlagen 
van speciaal synthetisch materiaal zijn 
de riemen bestand tegen ongekende 
trekbelastingen. Deze lagen zijn solide 
gemaakt, met een ruime, onderling 
onafhankelijke overlap. Geen lassen, 
geen problemen!

De beste perskamer
geometrie 
De baal bevindt zich altijd in het midden 
van de perskamer. De persklep beweegt 
zelfs licht om de perfecte baalvorm 
te garanderen.

Snelste start van de baal 
De perskamer is uitgevoerd met twee 
rollen boven de invoer, waardoor een 
nieuwe baal snel de juiste vorm krijgt. 
De grote veren van het CPSsysteem 
geven veel flexibiliteit aan de riemen, 
waardoor een snelle start mogelijk is, 
maar zorgen tevens vanaf het begin 
voor druk op het gewas.

Milieuvriendelijke 
kettingsmering
Smalle zwaden en vochtige gewassen 
vertegenwoordigen de grootste 
uitdaging voor de aandrijflijn van 
de balenpers. Maar dankzij het 
automatische kettingsmeersysteem 
worden alle aandrijfkettingen van de 
pers constant met olie gesmeerd. Een 
lange levensduur is zo gewaarborgd. 
De hoeveelheid kan per ketting worden 
ingesteld en kwastjes brengen de olie 
direct op de ketting aan.
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STAP 1
Spanning op de riemen door grote veren. 
Gemakkelijke baalvorming bij hoge 
snelheid. Uitstekende start dankzij de 
veerspanning op de riemen.

STAP 2
Na de eerste vorming van de baal door 
de veren neemt het hydraulische systeem 
de riemspanning over. Twee cilinders, die 
zijn verbonden met een zelfverzorgend 
hydraulisch systeem, verhogen de 
riemspanning en houden die constant op peil 
door de gehele baaldiameter. De zorgvuldig 
ontworpen geometrie staat garant voor een 
constante persdichtheid.

VOLUME 
De grootste toename van volume is in de 
buitenste lagen van de baal. Bovenstaande 
grafiek laat zien hoe belangrijk het is dat de 
aansturing van het CPSsysteem functioneert in 
dat gedeelte van de baal.

AFSTELLING VAN PERSDICHTHEID
De druk die het hydraulische systeem 
overbrengt op de baal wordt met de E-Link-
bediening ingesteld vanuit de trekkercabine.

Kwaliteit op de juiste plek 
Goed geconstrueerde componenten 
om een maximale dichtheid en de 
minste slijtage te bereiken zijn een 
befaamd kenmerk van de Lely Welger 
rondebalenpersen.

Een snellere 
achterklepbediening met 
het mechanische 
vergrendelsysteem
Om de verschillen in baaldiameter 
te minimaliseren, vergrendelen twee 
mechanische haken de persklep zodra 
deze helemaal dicht is; dat blijft zo 
tijdens het verdere persproces. Dit 
vergrendelsysteem is gekoppeld 
aan de twee enkelvoudig werkende 
cilinders van de persklep; deze cilinders 
kunnen de klep veel sneller openen en 
sluiten dan dubbelwerkende cilinders 
op een pers met een hydraulisch 
vergrendelsysteem. 

Volle snelheid, meteen 
vanaf de start
Bij het begin van een nieuwe baal kan 
de chauffeur op volle snelheid starten. 
De vier riemen van de balenpers nemen 
het gewas namelijk, meteen vanaf de 
start van het persproces, moeiteloos op. 
De twee grote veren die deel uitmaken 
van het CPSsysteem zorgen voor de 
juiste persdichtheid vanaf de kern. 
Dat is gunstig voor de vorming van de 
baal en staat garant voor een goed 
opgebouwde baalkern. Die is cruciaal 
voor het eindproduct. De grote veren 
kunnen zich uitstekend aanpassen en 
dat biedt ruimte voor de riemen; die 
kunnen de grootste verschillen tussen 
links en rechts in de baaldiameter 
gemakkelijk opvangen. 

Exponentiële verhoging van 
het baalgewicht door hoge 
dichtheid in de buitenste 
lagen van de baal 
Het hydraulische systeem wordt 
geactiveerd nadat de kern van de baal 
is gevormd. Een hydraulisch systeem 
reageert geleidelijker op veranderingen 
dan een mechanisch systeem en 
kan beter worden aangestuurd. 
Het hydraulische systeem blijft de 
druk opvoeren totdat de vooraf 
ingestelde dichtheid is bereikt. Dankzij 
de intelligente constructie van de 
riemspanningregeling en de positie van 
de CPScilinders neemt de spanning 
van de riemen proportioneel met de 
baalomtrek toe. Op die manier staat 
het CPS garant voor een constante 
persdichtheid en maximale vulling.

Het speciale rubber oppervlak en de druk vanuit 
het CPSsysteem zorgen voor maximale grip op 
de baal
De juiste persdichtheid is cruciaal voor optimale prestaties van de balenpers, vanaf de start 

van de baal tot en met de buitenste lagen. Om die reden is het Constant Pressure System 

standaard opgenomen in alle Lely Welger variabele perskamers. Dit systeem verhoogt de 

druk als het oppervlak van de baal groeit, dus de persdichtheid blijft constant gedurende 

het persen van de hele baal. Dankzij de afstemming tussen mechanische en hydraulische 

componenten is de kostprijs per baal beperkt tot een minimum.
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Efficiënt binden bespaart kosten en tijd
Het maken van de perfecte baal is één ding; het conserveren van de baal gedurende 

langere tijd is iets heel anders... Vanwege diverse methoden voor opslag, behoud en 

voeren van balen is een flexibel bindsysteem een vereiste. Correct gebruik van 

bindmateriaal beperkt de kosten en verlaagt de tijd die nodig is om de balen te 

binden; daarmee wordt de capaciteit per uur verhoogd.

Varionet – altijd een 
perfect gewikkelde baal
Balen met een hoge dichtheid zijn 
nog niet goed genoeg voor ons; de 
baal moet er ook perfect uitzien. Het 
Lely Welger Varionet netbindings-
systeem kan eenvoudig worden 
afgesteld op alle standaard netbreedten. 
Dankzij uitgebreide tests, het beproefde 
spansysteem en een speciale inrichting 
voor het spreiden van het net wordt 
het net gelijkmatig om de baal 
gewikkeld. Het brede net gaat zelfs 
om de randen van de baal heen. De 
balen zien er dus niet alleen perfect uit; 
ze zijn ook volledig beschermd tegen 
weersinvloeden en verlies van gewas. 
Dankzij dit proces worden luchtzakken 
vermeden, zodat de voerkwaliteit 
wordt verbeterd.

Varionet – netbinding met 
Easy Load System (ELS)
Het beproefde netbindingssysteem 
is nu ook voorzien van ELS; dit staat 
garant voor gemakkelijker laden – vanaf 
de linker machinekant – van de netrol 
vanaf grondniveau. Na het laden wordt 
de nieuwe netrol eenvoudig met de 
voorraadbak achterover gekanteld, met 
behulp van de spindel in werkstand 
gebracht en vervolgens vergrendeld. Er 
kan ook een extra gebruiksklare netrol 
op de machine worden meegenomen. 
Gemakkelijker kan het niet en 
u bespaart tijd en geld. 

Variotwin – zeker, snel en 
economisch aantrekkelijk
Een speciaal kenmerk van dit 
bindsysteem is de variabele snelheid. 
Dankzij dit systeem is het aantal 
omwentelingen van het touw aan de 
randen van de baal groter om ervoor 
te zorgen dat de baal snel wordt 
gewikkeld, zonder dat de randen uit 
elkaar vallen. Op deze manier kunnen 
zelfs de lichtste gewassen snel, veilig en 
efficiënt worden gebonden.

GEBOGEN SPREIDBEUGEL
De gebogen spreidbeugel brengt het 
netmateriaal tot net over de randen van 
de baal.
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U werkt met onze machines in het veld. Elke dag is er wel een 
andere uitdaging. Om die reden zijn al onze dealers ervaren en 
er op ingericht om snel te reageren. Zij houden voorraden aan 
van alle belangrijke onderdelen en hebben de kennis om alle 
machines in optimale staat te houden. Wij staan garant voor 
een optimale ruwvoederwinning. Ook op uw bedrijf. 

Ervaren!
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De meest geavanceerde en veelzijdige 
rondebalenpers met variabele kamer 
op de markt, met een baaldiameter van 
0,90 m tot 1,60 m. Deze balenpers heeft 
de beste persdrukregeling, met optimale 
gewasinvoer en dito snijsysteem. Dit staat 
garant voor een hoge gewasdoorvoer en 
gelijkmatige persdichtheid door de hele 
baal heen.

De ‘grotere broer’ van de RP 160 V 
biedt dezelfde veelzijdigheid en een 
nog grotere keuze in baalafmetingen, 
tot maximaal 1,80 m diameter. Grotere 
balen stellen de melkveehouders en 
loonwerkers in staat om het werk en 
transport doeltreffender in te delen en de 
opslagruimte beter te benutten.

Met deze reeks persen kunt u 
ronde balen maken van 1,10 m tot 
2 m; de grootste balen van de wereld. 
Het Constant Pressure System garandeert 
een consistente persdichtheid en de 
verschillende invoersystemen zijn 
befaamd vanwege hun 
ongekende capaciteit.

Met de Lely Welger RPC 445 Tornado 
lanceert Lely als eerste op de markt 
een geheel variabele combinatie van 
balenpers en wikkelaar. Niet alleen 
de perskamer is variabel, maar het 
automatische wikkelsysteem óók. De tijd 
die de Tornado nodig heeft om een baal 
te wikkelen, is zo kort dat de capaciteit 
van de pers met variabele kamer optimaal 
wordt benut.

Technische specificaties

Lely Welger RP 160 V

Baaldiameter (m) 0,90 / 1,60

Baalbreedte (m) 1,23

Baalvolume (m³) 2,50

Pickup werkbreedte (m) 2,00 / 2,40

Harkbreedte pickup (m) 1,60 / 2,11

Snijinrichtingen (aantal messen) 0

Lely Welger RP 180 V

Baaldiameter (m) 0,90 / 1,80

Baalbreedte (m) 1,23

Baalvolume (m³) 3,15

Pickup werkbreedte (m) 2,25 / 2,40

Harkbreedte pickup (m) 1,86 / 2,11

Snijinrichtingen (aantal messen) 0 / 13 / 17 / 25

Lely Welger RP 545

Baaldiameter (m) 1,00 / 2,00

Baalbreedte (m) 1,23

Baalvolume (m³) 3,90

Pickup werkbreedte (m) 2,25 

Harkbreedte pickup (m) 1,86 

Snijinrichtingen (aantal messen) 0 / 13 / 17 / 25

Lely Welger RPC 445 Tornado

Baaldiameter (m) 0,90 / 1,60

Baalbreedte (m) 1,23

Baalvolume (m³) 2,50

Pickup werkbreedte (m) 2,25 

Harkbreedte pickup (m) 1,86 

Snijinrichtingen (aantal messen) 13 / 25
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De Lely Welger RP 160 V en 180 V; perfecte 
balen voor elke melkveehouder
Tijdens de oogstperiode is 1 ding zeker: er moet snel worden gewerkt om ruwvoer van 

de beste kwaliteit te verkrijgen. Of het nu gaat om uw dieren het hele rond jaar het 

beste ruwvoer te bieden of zoveel mogelijk stro opslaan; de oogst optimaliseren op het 

ideale moment is cruciaal. Daarom heeft u hoogwaardige balen nodig, met een hoge 

persdichtheid en de beste vorm. Om de prestaties van uw bedrijf te verhogen op de 

meest voordelige wijze.

De Lely Welger RP 160 V en 180 V variabele balenpersen zijn ontworpen voor het leveren 

van buitengewone prestaties en perfecte balen in alle gewassen. Deze veelzijdige 

modellen bieden vele keuzemogelijkheden voor verschillende pick-ups, snij-inrichtingen, 

bedieningspanelen en bandenopties. Deze beantwoorden aan de eisen van zowel 

veehouders als loonwerkers. Lees meer over de nieuwe vormgeving van de perskamer, 

de hoge invoercapaciteit en de vele mogelijkheden op de volgende pagina’s.

Startfase
Een perfecte kern is de basis voor een perfecte baal. De achterklep staat bovenin, met 
als gevolg een kleine startruimte. Hierdoor gaat de kern in een zeer vroeg stadium 
draaien. Dit verzekert maximale grip van de riemen op het gewas vanaf het begin.

“Een veld vol 
goedgevormde 
balen met een hoge 
persdichtheid is wat je 
wil zien als het persen 
klaar is.“

Efficiënter met goedgevormde balen

Efficiënt transport
Produceer balen met een hoge en 
gelijkmatige persdichtheid voor een 
optimaal gebruik van de beschikbare 
transportruimte! Balen met een hoge 
persdichtheid maken elke transportrit 
nuttig.

Een goede start is de basis voor een 
perfecte baal

Economische opslag
Strakke balen stellen u in staat de 
opslagruimte doeltreffender te 
gebruiken. De balenpers maakt balen 
met een extreem hoge persdichtheid. 
Hierdoor is er minder opslagruimte en 
bindmateriaal nodig.

Biologische stabiliteit
Een perfect gevormde baal duidt op een 
gelijkmatige persdichtheid. Bij droge 
gewassen voorkomt dit binnendringen 
van vocht in de baal. Voor kuilvoer 
waarborgt het een snelle en gelijkmatige 
fermentatie.

Groeifase
De perfecte baalvorm en de hoge invoercapaciteit van de balenpersen met variabele 
kamer zijn vooral te danken aan de schuifbare achterklep. De spanarm beweegt 
omhoog en schuift de achterklep omlaag naarmate de baal groter wordt. De baal 
beweegt omlaag en dieper in de achterklep. Daarbij vermindert de druk op de 
invoeropening, waar het gewas de perskamer binnenkomt. Dit zorgt voor een soepele 
gewasstroom vanaf de rotor tot de baal.
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Prestaties staan garant voor kwaliteit
Het oogsten van kwaliteitsruwvoer met het ideale drogestofgehalte is 

doorslaggevend voor de prestaties van uw bedrijf. Vanwege de veranderende 

weersomstandigheden lijkt de beschikbare tijd om te oogsten ieder jaar krapper te 

worden. Daarom verwacht u een hoog rendement om de beste gewassen te kunnen 

oogsten en het meeste te halen uit iedere baal.

Vanaf de pick-up, via het invoersysteem en vervolgens naar de perskamer; deze 

balenpersen zijn ontworpen voor een grote invoercapaciteit. Het HydroFlexControl-

systeem verzekert dat je met geen pers zoveel gewas kan verwerken als met de 

RP 160 V en 180 V.

Minder onderhoud dankzij het ontbreken van een curvebaan. De 
pickup zonder curvebaan heeft unieke segmentplaten die ook bij 
slap gewas een perfecte gewasafname van de tanden waarborgen.

Prestatie & capaciteit 

Alle componenten van de invoereenheid zijn ontworpen om 
de piekbelastingen onder de zwaarste omstandigheden te 
weerstaan. Tientallen jaren ervaring ligt ten grondslag aan een 
betrouwbaar concept.

Het unieke HydroFlexControl is een zeer speciale bodemophanging 
onder de rotor. Deze verzekert een perfecte gewasstroom, ook 
in het geval van piekbelastingen (proppen), en beschermt alle 
onderdelen tegen slijtage.

Vier eindeloze riemen staan garant voor een optimale grip op de 
baal. De riemen hebben een lange levensduur, ook onder extreme 
omstandigheden, dankzij de unieke manier waarop alle lagen op 
elkaar aansluiten.

Het extra aandrijfsysteem zorgt voor balen met een uitstekende 
vorm en persdichtheid, omdat de rotatie van de baal bij een hoge 
capaciteit wordt gewaarborgd. De grote tweede aandrijfrol van de 
Lely Welger zet een nieuwe standaard op het gebied van prestaties 
en betrouwbaarheid. 

Om een gelijkmatige persdichtheid te verkrijgen moet de druk op 
de groeiende baal worden verhoogd terwijl deze wordt gevormd. 
Wanneer de baalvorming door de veren is gestart, wordt de 
spanning op de riemen overgenomen door het hydraulische 
systeem. Dit systeem garandeert een gelijkmatige riemspanning 
over de gehele diameter van de baal.

De perskamer moet volledig gesloten blijven om een uitstekende 
persdichtheid te verkrijgen. Dit is alleen mogelijk met een 
mechanische vergrendeling van de achterklep.
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Norbert Schulze – Duitsland
“Bij kuilvoer gebruiken we 12 messen voor een optimale snijlengte en 25 messen voor stro dat gevoerd wordt.”

Ik ben zeer tevreden met het aantal mogelijkheden die 
deze balenpers biedt. Het kuilvoer snijden we met 12 of 
13 messen (afhankelijk van het vochtgehalte); voor stro 
voor de ligboxen worden geen messen gebruikt en het 
stro voor het rantsoen wordt gesneden met 25 messen 
aangezien dit de voeropname van de koeien vergroot. 
Alle instellingen en processen van het persen kunnen 
rechtstreeks vanaf de bestuurdersstoel via ELink Pro 
worden aangepast. Bovendien besparen we opslagruimte 
omdat de balen nu veel zwaarder zijn dan ooit.

Iain Orr – Verenigd Koninkrijk
“Het persen van balen kan eenvoudig in de gaten worden gehouden en waar nodig aangepast.”

Mijn Lely Welger RP 160 V heeft veel nieuwe functies 
en verbeteringen ten opzichte van de balenpers die ik 
had en is veel gebruiksvriendelijker. De nieuwe pickup 
zonder curvebaan heeft een zeer soepele gewasstroom. 
De netinvoerrol houdt de balenpers schoner. Hierdoor 
wordt het net gelijkmatig om de balen gebonden. Het 
persen gaat nu veel beter dankzij de ELink Pro bediening 
en kan eenvoudig in de gaten worden gehouden en 
waar nodig, aangepast.

Wanneer kiest u voor... 

Onze klanten

Specificaties Lely Welger RP 160 V en RP 180 V

De 2,00 m pickup is ideaal 

voor gebruik in heuvelachtige 

gebieden en heeft een smalle 

opnamebreedte om vervuiling 

van het gewas met grond 

te voorkomen.

De ELink Control en ELink 

Pro bedieningskasten bieden 

u een overzicht van het 

complete persproces. U kunt de 

instellingen van de balenpers 

vanuit de trekkercabine wijzigen.

De 2,25 m pickup zonder 

curvebaan is de standaard 

werkbreedte. Dankzij zijn enorme 

capaciteit is deze geschikt voor 

vrijwel alle zwadbreedten.

De MasterCut13 snijinrichting 

snijdt de gewassen op een 

lengte van ca. 90 mm. De 

ruime rotor en (optionele) 

HydroFlexControl maken een 

grote invoercapaciteit mogelijk.

De 2,40 m pickup zonder 

curvebaan is geschikt voor gebruik 

in brede zwaden van harken en 

maaidorsers. Dit is de breedste 

pickup voor rondebalenpersen op 

de markt.

Xtracut17 en Xtracut 25 bieden 

2 groepen met de helft van het 

aantal messen. De snijlengte kan 

variëren van 45 mm tot 90 mm.

Invoerrotor met een hoge 

invoercapaciteit zonder 

snijsysteem. Rotor met 

enkelvoudige tanden voor vaste 

voerbodems. Rotor met dubbele 

tanden wanneer toegepast in 

combinatie met HydroFlexControl.

HydroFlexControl is een uniek 

ontworpen bodemophanging 

onder de rotor. Deze verzekert 

een perfecte gewasstroom, ook 

tijdens piekbelastingen (proppen), 

en beschermt alle onderdelen 

tegen slijtage.

Classic Aandrijflijn Powersplit tandwielkast

Aantal messen 0

Breedte pickup (m) 2,00 / 2,25

Bediening ELink Control

Master Aandrijflijn Powersplit tandwielkast

Aantal messen MasterCut13 met 13 messen

Breedte pickup (m) 2,25 / 2,40

Bediening ELink Control of ELink Pro met ISOBUS compatibiliteit

Xtra Aandrijflijn Powersplit tandwielkast

Aantal messen Xtracut17 of Xtracut25

Breedte pickup (m) 2,25 / 2,40

Bediening ELink Pro met ISOBUS compatibiliteit
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Lely Welger RP 545 
Lely biedt de grootste balenpers met variabele kamer van Europa aan. Om 

tegemoet te komen aan de trend naar steeds meer power en efficiency in de 

ruwvoederwinning, hebben wij een rondebalenpers met een unieke kwaliteit 

ontwikkeld, die balen van een ongekend formaat maakt. Het assortiment staat 

garant voor uitgebreide mogelijkheden en speelt in op de wensen van alle 

veehouders en loonwerkers.

Lely Welger RP 545 – een geheel vernieuwde voorzijde
De Lely Welger RP 545 is voorzien van een nieuw ontwikkelde Powersplitaandrijving. 
De robuuste behuizing vormt nu een verbinding tussen dissel en hoofdframe. Een 
uitgebreid gatenpatroon in het gietstuk staat garant voor brede mogelijkheden 
om de vernieuwde dissel aan te passen voor boven of onderaanspanning. Aan 
de voorkant van de balenpers bevindt zich tevens een vernieuwd en nóg veiliger 
platform. De machine is nu voorzien van een enkel platform met een railing aan 
beide zijden.

Gigantische perskamer – enorme capaciteit 
Bij een diameter van 2 m, een breedte van 1,23 m en met een volume van bijna 4 m³ 
kan er in tarwestro een baal met een gewicht tot 600 kg worden geproduceerd. 
Dat is het dubbele van sommige andere persen. Hiermee worden de kosten van 
het balenpersen verlaagd; tevens wordt het aantal balen aanmerkelijk minder. De 
bedrijfstijd is minimaal en er wordt minder netmateriaal verbruikt. En tot slot is het 
hele veld ook aanzienlijk sneller geruimd.

Hybride 2 vrijdraaiende pickup 
De Lely Welger RP 545 bevat de Hybrid 2, 2,25 m brede pickup zonder curvenbaan. 
Het toerental van de pick-up met vijf tandbalken, vijzels en rotor is onderling 
zodanig afgestemd dat het gewas perfect wordt opgepakt en goed doorstroomt. 
Aangezien de pick-up geen curvenbaan heeft, is het aantal draaiende delen minimaal 
en als gevolg daarvan is de Lely Welger RP 545 nóg betrouwbaarder en met 
minimaal onderhoud.

Constant Pressure System – voor de hoogst mogelijke 
baaldichtheid 
De perskamer van de RP 545 is zodanig ontworpen dat de specifieke druk op het 
baaloppervlak bij een baaldiameter tussen 1 m en 2 m constant blijft. Dit wordt 
bereikt door de riemspanning te verhogen in samenhang met de toenemende 
diameter van de perskamer. Zodoende wordt over de gehele baaldiameter een hoge 
verdichting van het geperste gewas bereikt.

Duurzamere technologie
De nieuwe 50 mm dubbele lagers in het spanningssysteem van de Lely Welger 
RP 545 maken de balenpers duurzamer dan ooit. Alle rollen en assen die deel 
uitmaken van de balenkamer zijn voorzien van gesmeerde lagers.
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Lely Welger RPC 445 Tornado
Een rondebalenpers met variabele kamer produceert met groot gemak balen met 

verschillende diameters. U kunt dan ook altijd met optimale efficiency balen maken, 

of inspelen op de wensen van klanten. Diezelfde flexibiliteit verwacht u natuurlijk ook 

van het wikkelsysteem. De folie moet immers altijd over het hart van de baal komen 

en het aantal omwentelingen moet kloppen met de diameter van de baal en het 

gewenste aantal folielagen. Op die manier worden alle balen perfect gewikkeld, zijn de 

foliekosten verantwoord en is de wikkeltijd minimaal. De Lely Welger RPC 445 Tornado 

is de eerste perswikkelaar die aan al deze eisen voldoet. De Tornado werkt met een 

ongeëvenaarde snelheid en past het totale wikkelproces automatisch aan op de 

diameter van de baal. 

Het Tornado wikkelsysteem!
De volslagen nieuwe opzet van deze perswikkelcombinatie komt voort uit de 
gedachte om een wikkelsysteem te ontwikkelen met de snelheid die nodig is om 
balen met een diameter van 0,90 m tot 1,60 m perfect te wikkelen. 

Powersplit – het concept van gesplitst aandrijfvermogen
Machines met een enorme gewasdoorvoer moeten zijn voorzien van een 
aandrijfsysteem dat bestand is tegen de continu hoge belastingen. De robuuste 
Powersplit – een oliebad gesmeerde overbrenging – verdeelt de aandrijving van de 
trekker gelijkmatig tussen perskamer en snijrotor. Door de Powersplitoverbrenging 
draaien alle assen in één keer in de goede richting. Extra overbrengingen zijn niet 
vereist en het vermogensverlies blijft beperkt.

Een vertrouwde pers met een nieuw invoersysteem
Het hart van deze pers/wikkelcombinatie – de vertrouwde variabele perskamer van de 
4serie persen – heeft zijn uitstekende persdichtheid, capaciteit en betrouwbaarheid 
al jarenlang bewezen. Wat dat betreft is er geen ruimte voor twijfel en de nieuwe 
800 mm snijrotor voegt nog eens een nieuwe dimensie toe aan de reputatie van deze 
machine. De ruim bemeten rotor – met zes tanden op elke ring – is uitgerust met de 
Xtracut25 snijinrichting.

Nieuwe Hybrid 2 vrijdraaiende pickup 
De Tornado bevat de nieuwe Hybrid 2, 2,25 m brede pickup zonder curvenbaan. 
Het toerental van de pick-up met vijf tandbalken, vijzels en rotor is onderling 
zodanig afgestemd dat het gewas perfect wordt opgepakt en goed doorstroomt. 
Aangezien de pick-up geen curvenbaan heeft, is het aantal draaiende delen 
minimaal en als gevolg daarvan is deze combinatie van balenpers en wikkelaar nóg 
betrouwbaarder en met minimaal onderhoud.

Hydroflexcontrol, wat anders?
Alle Lely Welger balenpersen met snijrotor kunnen worden uitgerust met de 
invoerkanaalbodem Hydroflexcontrol. Dankzij de rubberen blokken kan de vloer naar 
beneden – onder de rotor – uitwijken, zodat er een steen of gewasprop kan passeren. 
Bij een blokkade kan de bodem naar beneden uitzwenken; het verstopping is dan snel 
opgelost.

Achterklep open, achterklep dicht en rijden maar
Als u werkelijk snel wilt zijn, moet u – net als een 100metersprinter – elke fractie van 
een seconde benutten. En dat is ook precies wat dit wikkelsysteem doet. De snelle 
overdracht van de baal is een perfect voorbeeld van optimale tijdsbesparing; de pers 
staat hoger en de baal – begeleid door de geleiders – wordt soepel overgebracht naar 
de wikkeltafel. De achterklep kan dan ook meteen weer worden gesloten. Tegelijkertijd 
maakt de ringwikkelaar optimaal gebruik van de ruimte achter de achterklep. In feite is 
de Tornado alweer bezig met wikkelen nog voordat de achterklep is gesloten…
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Persen zonder wikkelen
De wikkelaar kan bij het persen van hooi of stro worden uitgeschakeld. De voltooide 
baal wordt in dat geval vanaf de wikkeltafel afgelegd, of vastgehouden tot er een 
tweede baal is gevormd, zodat er twee balen tegelijk kunnen worden afgelegd.

Soepele aandrijving – weinig onderhoud
De ring wordt aangedreven door rubberen aandrijfrollen; twee andere rollen zorgen 
voor behoud van positie en houden de ring onder spanning. Tevens is de ring 
uitgevoerd met rubberen rollen, zodat het geheel bijzonder soepel en geluidsvrij werkt. 
De reminrichting bestaat uit remschoenen, die tegen de wikkelring worden gedrukt. 

Folieklemmen – groot bereik, soepele werking
Vanwege de wisselende hoogte van de folie dienen de folieklemmen een heel groot 
bereik te hebben. Daarom bereiken de Two Stepfolieklemmen via twee stappen een 
uitzonderlijk grote opening. De vergrendelmethode waarborgt maximale grip op de 
folie, zodat deze goed wordt afgesneden en stevig in positie gehouden. 

Uitzonderlijk compact tijdens transport
Tot nu toe vormden wegen met heggen, smalle bruggen en hekken altijd een 
belemmering voor veel landbouwmachines. Deze nieuwe combinatie van balenpers 
en wikkelaar is echter zo ontworpen dat de transportbreedte beperkt blijft tot slechts 
2,80 m, bij een lengte van slechts 5,75 m! Het resultaat, mede door de combinatie met 
de brede banden: een uitstekend te manoeuvreren, stabiele en veelzijdige machine.

Snelle en trefzekere baaloverdracht 
De belangrijkste tijdwinst valt te halen bij de overdracht van de baal. Zelfs bij 
lastige hoeken rolt de baal soepel op de wikkeltafel. De overdracht van de baal 
van pers naar wikkeltafel verloopt soepel en trefzeker, zelfs op steile hellingen. 

Automatisch aanpasbaar aan elke baal
De wezenlijke factoren voor automatisch bedrijf van de wikkelaar zijn de 
baaldiameter en het vereiste aantal folielagen. Daarom wordt de baaldiameter 
tijdens de netbinding gemeten en doorgegeven aan het wikkelsysteem, dat de 
wikkelring meteen op de juiste hoogte instelt. Vervolgens berekent de computer 
het aantal omwentelingen dat nodig is om het vereiste aantal folielagen om de 
baal te wikkelen.

Dankzij de gemakkelijke aanpassing en de optimale veelzijdigheid is het geen 
probleem als de laatste baal van het veld de vereiste baaldiameter niet bereikt, 
of juist iets groter uitvalt. Het Tornado wikkelsysteem meet elke baal, zodat 
de wikkelaar zich daarop kan instellen op het moment van netbinding. Dat is 
optimale flexibiliteit!

Snel op het juiste toerental
De tijdsbesparing die tijdens het wikkelproces wordt gerealiseerd, draagt sterk 
bij aan de korte cyclustijden van deze pers/wikkelcombinatie. Dankzij de soepele 
aandrijving van de ringwikkelaar kunnen de folierollen snel worden ingesteld op 
het juiste toerental. Ook de folieklemmen spelen een belangrijke rol in het proces. 
Dankzij de uitgekiende constructie is er slechts een kleine opening nodig om de 
folie vrij te geven en de wikkelaar hoeft dus niet onnodig vaart te minderen. 
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Handige sensor voor foliebreuk; bij een breuk in de folie kan de baal 
worden gewikkeld met de andere rol, of de ring stopt en de gebroken 
folie wordt gerepareerd. Programmeerbaar via de handset.

De brede banden waarborgen minimale insporing en 
beschadiging; tevens staan deze garant voor een goede 
stabiliteit, zowel in het veld als tijdens wegtransport.

Balenkantelaar (optioneel). Standaard 2 camera’s voor een goed overzicht 
op het wikkelproces.

Gelijkmatige overlap, met controle 
tijdens het ronddraaien van de baal.

Gemakkelijke handmatige bediening aan de achterkant 
dcihtbij de wikkelaar.
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S = Standaard / O = Optioneel / X = Niet beschikbaar voor deze machine

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

Perskamer vier eindeloze riemen vier eindeloze riemen vier eindeloze riemen vier eindeloze riemen

Diameter perskamer (m) 0,90 / 1,60 0,90 / 1,80 1,00 / 2,00 0,90 / 1,60

Breedte perskamer (m) 1,23 1,23 1,23 1,23

Volume perskamer (m³) 2,50 3,10 3,90 2,50

Transportlengte (m) 5,00 5,10 5,20 5,90

Transportbreedte (m) 2,70 2,70 2,70 2,85

Transporthoogte (m) 3,05 3,15 3,25 3,50

Gewicht (kg) 3950 4200 4490 6100

Werkbreedte pickup (m) 2,00 / 2,40 2,25 / 2,40 2,25 2,25

Harkbreedte pickup (m) 1,60 / 2,11 1,86 / 2,11 1,86 1,86

Aantal tandbalken pickup 5 5 5 5

Tandafstand pickup (mm) 64 64 64 64

Aftakastoerental (tpm) 540 540 540 540

Benodigd vermogen (pk) 70 / 80 70 / 110 90 / 120 > 120

Benodigd vermogen (kW) 45 / 55 50 / 70 60 / 85 > 80

Pickup zonder curvebaan S S S S

Aanvullend aandrijfsysteem (ADS) S S S S

Adaptieve achterklepgeleiding (ATG) S S S S

EasyLoadsysteem (ELS) S S S S

Powersplit tandwielkast (PSG) S S S S

HydroFlexControl (HFC)
S (uitgezonderd 

Classicmodellen) S S S

Baalvormindicator O O O X

Opticlean rollen S S S S

Load Sensing voorbereid X X X S

Automatische kettingsmering S S S S

Snij-inrichting 0 / 13 / 17 / 25 0 / 13 / 17 / 25 0 / 13 / 17 / 25 13 / 25

Groepenschakeling voor Xtracut17 8; 9 of 17 8; 9 of 17 8; 9 of 17 X

Groepenschakeling voor Xtracut25 12; 13 of 25 12; 13 of 25 12; 13 of 25 12; 13 of 25

BCE X X O X

ELink Control bediening S S X X

ELink Pro bediening S S S X

ISOBUSbediening O O O X

ProLinkbediening X X X S

Baaluitwerper S S S
Baalkantelaar, 

optioneel

Zwenkwielen voor de pickup O O O S

Remsysteem O O O S

Standaard netrolhouders 2 2 2 (3 optioneel) 2

Foliebreedte (mm) X X X 2 x 50 of 70

Voorstrekking folie (%) X X X 33, 55 of 70

Folierolhouders X X X 12 + 2

Foliebreukbewaking X X X S
Cyclustijd voor wikkelen van 
6 folielagen (sec.) X X X 45

Camera X X X S

Technische specificaties
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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 specifieke 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

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, 
Iflow, InHerd, 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. Lely behoudt alle exclusieve rechten tot haar eigen handelsmerken. Ongeautoriseerd gebruik van Lely’s eigen 
handelsmerken, of gebruik van een handelsmerk dat een verwarrende gelijkenis vertoont of verward kan worden met Lelyhandelsmerken, zal een inbreuk vormen op de 
exclusieve rechten van Lely. 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, microfilm of welke andere manier dan ook zonder schriftelijke toestemming vooraf 
van Lely Holding S.à r.l. Hoewel de informatie in deze brochure met grote 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. Uw Lelydistributeur


