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Goed snijwerk levert veel 
voordelen op
Tijdig wisselen van messen 
staat garant voor een efficiënte 
snijwerking. Met het Xtracut-
systeem kunnen beide messensets 
via een eenvoudige handeling 
vanuit de cabine worden 
ingeschakeld voor een blijvend 
goede snijkwaliteit en hoge 
capaciteit.

Brede pick-up voor maximale 
capaciteit
De 2,25 m brede ongestuurde 
pick-up raapt brede zwaden – zelfs 
bij scherpe bochten – gemakkelijk 
op. De vijf tandbalken zorgen voor 
een uitstekende gewasopname 
en een soepele invoer zodat geen 
gewas verloren gaat.

Hoge persdichtheid dankzij 
Constant Pressure System
Meer kilo’s in dezelfde baal 
verlaagt de belangrijkste kosten 
zoals bindmateriaal (net/touw), 
wikkelfolie en transport. Het 
Constant Pressure System zorgt 
voor een constante persdichtheid 
vanaf de start tot in de buitenste 
lagen van de baal.

Elke nieuwe baal is 
weer een feest
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Eindloze riemen voor de langste 
levensduur
Lely Welger rondebalenpersen zijn 
voorzien van eindloze riemen, dus 
zonder lassen! Dankzij deze eindloze 
riemen, die bestand zijn tegen 
enorm hoge belastingen, wordt een 
persdichtheid en duurzaamheid van 
de riemen bereikt die bij andere 
machines ondenkbaar is.

Bij balenpersen is de ruimte 
onder de rotor de kritische 
factor
De capaciteit wordt bepaald door 
de ruimte die het gewas heeft om 
in de machine te stromen. Het 
Hydroflexcontrol-systeem vergroot 
die ruimte bij piekbelastingen en 
vermindert stilstand als gevolg 
van een onjuiste rijsnelheid of het 
verhelpen van een blokkering. 

Zuinig zijn met 
plantmateriaal is essentieel 
voor het oogsten van goed 
ruwvoer

Rondebalenpersen hebben het voordeel dat 

het gewas na het oprapen en het snijden 

meteen maximaal verdicht en eventueel 

verpakt wordt. Een goede snij-inrichting draagt 

daar extra aan bij omdat het voer beter te 

verdichten is door de kortere halmlengte. 

Bij silage in ronde balen is de lage 

ammoniakfractie misschien wel het beste 

bewijs van de goede behandeling. Het is dan 

ook elke keer een feest wanneer een nieuwe 

baal geopend wordt en de goede geur van 

het materiaal de kwaliteit van het materiaal 

al aangeeft. Uw vee heeft daar net zo’n neus 

voor als u, die ruiken het ook meteen als u ze 

verwent met uw beste oogst resultaat.
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What you feed is 
what you get!

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.
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Nieuwe pick-up voor moderne balenpers

De ontwikkeling van de nieuwe, vrij draaiende pick-up van de Lely Welger RP balenpers 

is het gevolg van de toegenomen capaciteit van die machine. Vanwege de verbeterde 

gewasstroom naar de perskamer is de specifieke beweging van een conventionele 

pick-up namelijk niet meer nodig. De pick-up heeft geen curvenbaan en daardoor minder 

bewegende delen. De pick-up is betrouwbaarder, minder gevoelig voor slijtage en 

onderhoudsvriendelijk.
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Meer tandbalken – schonere gewasopname
Vanwege de ruimte die ontstaat door de afwezigheid van een curvenbaan 

met stuurarmen omvat de pick-up 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.

Nieuwe pick-up – nieuwe tanden
De meest cruciale onderdelen van de pick-up zijn de tanden. Daarom is voor 

deze pick-up 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.

Korter bij de rotor – betere doorstroom
Door de compactere bouwwijze kan de nieuwe pick-up dichtbij de rotor 

geplaatst worden. De rotor kan daardoor het gewas gemakkelijker overnemen 

van de pick-up, waardoor een veel betere doorstroom ontstaat. Vooral lastig, 

kort materiaal wordt veel gemakkelijker door de rotor meegevoerd naar de 

perskamer. Een betere doorstroom betekent een betere baalvorm en een hogere 

capaciteit.

Bestand tegen slijtage dankzij niet-gestuurde tanden
De nieuwe, ongestuurde pick-up heeft geen curvenbaan en daarom heeft de 

pick-upunit minder bewegende delen. De pick-up is betrouwbaarder, minder 

gevoelig voor slijtage, loopt rustig en is onderhoudsvriendelijk.

Geen curvenbaan
Door de rotorconstructie met vijf vaste 
tandbalken worden veel draaiende delen 
uitgespaard.

Dichterbij de rotor
Door de compacte bouw van de pick-up is 
de afstand naar de rotor kleiner.

Invoerrol
De invoerrol voor de pick-up zorgt voor een 
vlotte gewasdoorstroom.

Sterke tanden
De vrij draaiende pick-up is standaard 
voorzien van 5,60 mm dikke heavy duty 
tanden.
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Met gesneden silage verbetert u uw resultaten 
op veel fronten

Lely Welger biedt een uitgebreid scala aan snij-inrichtingen 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 

snij-inrichting. 
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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. Bovendien worden korte gewassen doorgaans beter verteerd.

Tijdwinst door gemakkelijker distributie van gesneden gewas
Door het materiaal te snijden voorkomt u gewasophoping en blokkade van de bewegende delen van 

rantsoenvoerders, opraapwagens, strohakselaars etcetera. Bovendien wordt kort gewas sneller en 

gemakkelijker gedistribueerd.

Gesneden gewas – hogere persdichtheid
Kort kuilvoer, stro of hooi zijn veel gemakkelijker te persen vanwege de geringere lengte en 

gemakkelijker verdichting van het gewas. De balen zijn dan ook zwaarder en dichter, wat uiteindelijk 

resulteert in minder transport, handelingen en bindmateriaal.  

Xtracut – extra capaciteit en gebruiksgemak
Om optimale snijprestaties te waarborgen, heeft Lely Welger de snij-inrichtingen 

Xtracut17 en Xtracut25 met schakelbare messensets ontwikkeld. Via de E-link-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 de BCE-bediening, worden de 

messengroepen handmatig op de machine geselecteerd.

Gemakkelijke instelling van snijlengte
Beide Xtracut-uitvoeringen zijn voorzien van twee messensets met hydraulische 

bescherming. Zo heeft u bij de Xtracut17 de mogelijkheid om niet te snijden, of om 

acht, negen of 17 messen in te schakelen. Bij de Xtracut25 heeft 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
Scherpe messen staan altijd garant voor een goede snijwerking en voorkomen 

overmatig brandstofverbruik. De Xtracut-optie biedt de trekkerchauffeur 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 

voor een blijvend hoge capaciteit met een nieuwe set scherpe messen.



10

Hydroflexcontrol – een uniek voordeel

Heel vaak is de oogsttijd beperkt en soms overschrijden trekkerchauffeurs de 

belastingsgrenzen van balenpersen. Die begrenzing heeft te maken met de ruimte die 

het gewas heeft om in de machine te stromen; daarmee wordt de capaciteit bepaald. 

Bij balenpersen is de ruimte onder de rotor de kritische factor. Het antiblokkeersysteem 

Hydroflexcontrol vergroot die ruimte bij piekbelastingen en vermindert stilstandtijden 

als gevolg van een onjuiste rijsnelheid of het verhelpen van een blokkering.
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Flexcontrol + Hydroflex = verhoogde 
perscapaciteit en minder stilstand
De twee functies die zijn verborgen in de naam Hydroflexcontrol hebben 

te maken met de Hydroflex-bodem onder de rotor. Het flexgedeelte 

voorkomt blokkeringen, en het hydrogedeelte verhelpt eventuele 

blokkeringen. Alle Lely Welger balenpersen met een snij-inrichting 

kunnen worden uitgerust met het Hydroflexcontrol systeem.

Flexibele bodem bestand tegen piekbelastingen
De Flexcontrol bevindt zich onder de rotor, waar het doorvoerkanaal het 

smalst is. Het voorste deel van de invoerbodem kan dankzij een rubberen 

ophanging op en neer bewegen. Vandaar de naam ‘flex’. Als een klein 

vreemd voorwerp of een natte gewasprop vanuit het zwad wordt 

opgepakt, effent deze verende werking de gewasstroom, waardoor het 

risico van een blokkade in het invoergedeelte wordt verminderd.

Verhelpen van blokkeringen vanuit de 
trekkercabine
Het tweede element is het hydraulische gedeelte; het achterste gedeelte 

van de invoerbodem kan hydraulisch vanuit de trekkercabine worden 

verlaagd zodat een blokkering van de rotor kan worden opgeheven. 

Tegelijk met het zakken van de invoerbodem worden ook alle messen 

teruggetrokken, waardoor de verstopping zonder problemen is opgelost 

als de chauffeur de aandrijving weer inschakelt.

Stap 3
De aandrijving wordt ingeschakeld 
en het obstakel wordt naar de 
perskamer gevoerd.

Stap 4
De invoerbodem gaat weer 
dicht; verder met persen!

Stap 2
De invoerbodem gaat helemaal 
open en de messen worden 
teruggetrokken.

Stap 1
Blokkade.
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Zware balen – minder kosten

Als het gaat om de kostprijs per baal, is persdichtheid de belangrijkste succesfactor 

van elke balenpers. Een kleiner aantal balen verlaagt de belangrijkste kosten zoals 

bindmateriaal (net/touw), wikkelfolie en transport.

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 CPS-systeem 
geven veel flexibiliteit aan de riemen, 
waardoor een snelle start mogelijk is, 
maar zorgen tevens vanaf het begin 
voor druk op het gewas.
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Optimale geometrie van de 
perskamer
De baal bevindt zich altijd in het 
midden van de perskamer. De 
persklep beweegt zelfs licht om de 
perfecte baalvorm te garanderen.

De hoogste persdichtheid
Het Constant Pressure System is het 
enige systeem dat persdichtheid zelfs 
tot de maximale diameter constant 
houdt.

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.

De beste aandrijving
De rotatie van de baal wordt verzekerd door 
het Opticlean systeem, drie persrollen in 
de perskamer en vier dubbel aangedreven 
riemen.

Mechanische sluiting van de 
persklep
U bespaart tijd door de uniforme 
baalmaat en de enkelwerkende 
cilinders waarmee de persklep sneller 
op en neer gaat.
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Het speciale rubber oppervlak en de druk vanuit 
het CPS-systeem 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 kamerpersen. 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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Altijd in het centrum van de perskamer
Tijdens het gehele persproces blijft de kern van de baal altijd uitgelijnd op 

het gewasinvoersysteem en het hart van de perskamer. Tijdens het persproces 

verandert de persklep zelfs van positie. Deze geometrie is enorm belangrijk 

voor formaat en rotatie van de baal; alleen zo kunnen perfecte balen worden 

gemaakt.

Mechanische vergrendeling opent en sluit de persklep 
veel sneller
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. Het vergrendelsysteem is gekoppeld aan de 

twee enkelwerkende cilinders van de persklep en 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 trekkerchauffeur 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 CPS-systeem, 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 aan de buitenste lagen van de baal
Nadat de kern van de baal is gevormd, wordt het hydraulische systeem 

geactiveerd. 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 CPS-cilinders neemt de spanning 

van de riemen proportioneel met de baalomtrek toe. Op die manier staat CPS 

garant voor een constante persdichtheid en maximale vulling.

Afstelling van persdichtheid
Bij de modellen RP 415 – RP 445 met 
BCE wordt de druk die het hydraulische 
systeem overbrengt op de baal, handmatig 
gecontroleerd. Met de E-linkbediening 
wordt dit gedaan vanuit de trekkercabine.

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.

Betere bescherming tegen 
weersinvloeden.

Grootste toename van volume in 
de buitenste lagen van de baal. 
Onderstaande grafiek laat zien hoe 
belangrijk het is dat de aansturing van 
het CPS systeem functioneert in dat 
gedeelte van de baal.
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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.
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Varionet – altijd een perfect gewikkelde baal
Balen met een hoge dichtheid zijn nog niet goed genoeg voor ons; de baal 

moet er ook perfect uit zien. Het Lely Varionet netwikkelsysteem kan alle 

standaardnetbreedten met gemak verwerken. 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 netrol – klaar voor 

gebruik – op de machine worden meegenomen. Gemakkelijker kan het niet; 

u bespaart tijd en geld.

Variotwin – zeker, snel en economisch aantrekkelijk
Een speciaal kenmerk van dit bindsysteem is het variabele gebruik. Dankzij dit 

systeem is het aantal omwentelingen van het touw aan de randen van de baal 

groter om er voor te zorgen dat de baal snel wordt gewikkeld, zonder dat de 

randen uit elkaar vallen. Op deze manier kunnen zelfs de lichtste gewassen 

snel, zeker en economisch worden gebonden.

De gebogen spreidbeugel brengt het 
netmateriaal tot net over de randen van 
de baal.

Economisch binden dankzij 
gecombineerde functie.
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Lely Welger – de sterkste en meest betrouwbare 
balenpersen van de markt dankzij ervaring en 
innovatie

Bestand tegen slijtage en onderhoudsvriendelijk
De nieuwe, vrij draaiende pick-up heeft geen curvenbaan en daarom heeft de 
pick-up unit minder bewegende delen. Dat betekent: betrouwbaarder, minder 
gevoelig voor slijtage, rustig lopend en onderhoudsvriendelijk. Het resultaat 
is overduidelijk: lagere onderhoudskosten en een hogere inruilwaarde!

Powersplit – ontworpen voor topprestaties
Uiteraard dienen machines met een enorme gewasdoorvoer te zijn 
voorzien van een aandrijfsysteem dat is bestand tegen de daarmee 
gepaard gaande hoge belastingen. De robuuste Powersplit verdeelt het 
benodigde vermogen gelijkmatig tussen perskamer en snijrotor. Dankzij 
deze gesplitste aandrijving wordt het vereiste vermogen verlaagd.

Milieuvriendelijke kettingsmering
Smalle zwaden en natte gewassen vormen de zwaarste omstandigheden voor de 
kettingen van een balenpers. 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. De grote tank heeft ruim voldoende olie 
op voorraad en hoeft zelfs bij een lange dag persen niet te worden bijgevuld.

Eindloze riemen voor de langste levensduur
Dankzij twee inzetstukken van speciaal synthetisch materiaal zijn de riemen 
bestand tegen ongekende trekbelastingen. De lagen zijn solide gemaakt, 
met een ruime, onderling onafhankelijke overlap. Geen lassen, geen 
problemen!
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U werkt met onze machines in het veld; een omgeving met allerlei invloeden van 

bodem,  weer  en andere externe factoren. Elke dag is er wel een andere uitdaging; 

u  rijdt over een grote steen op het veld, of een boomstronk, net als u ziet dat er ook 

nog onweer in aantocht is. Mocht u op een voorwerp stuiten dat zelfs een machine 

van Lely niet aan kan, is het van groot belang dat stilstand als gevolg van beschadigde 

onderdelen tot een absoluut minimum wordt beperkt. Om die reden zijn al onze dealers 

er op ingericht om snel te reageren, zodat u het werk zo snel mogelijk kunt hervatten. 

Zij houden voorraden aan van alle belangrijke onderdelen en hebben de kennis om 

alle machines snel weer in optimale staat te brengen. Daarnaast kunnen de dealers 

– zeven dagen per week – bouwen op de steun van de Lely-organisatie. Als u voor Lely 

kiest, kiest  u  dus meer dan alleen een machine. Wij staan garant voor een optimale 

ruwvoederwinning. Ook op uw bedrijf.

Onze ervaring is niet te koop – 
daarom krijgt u haar gratis!
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Lely Welger RP 445
De meest geavanceerde pers met variabele kamer 

van de markt; baaldiameter van 0,90 m tot 1,60 m, het 

beste spansysteem, met optimale gewasinvoer en dito 

snij-inrichting. Deze persen staan garant voor een hoge 

gewasdoorvoer en constante persdichtheid door de hele 

baal heen. U kunt uw eigen pers kiezen; van uiterst 

basic tot het Mastermodel met maximaal comfort en 

optimale flexibiliteit.

Lely Welger RP 415
De nieuwe generatie rondebalenpersen met variabele 

kamer, zonder snij-inrichting en in basisuitvoering. Met een 

baaldiameter van 0,90 m tot 1,60 m beantwoorden deze 

persen aan de hoge eisen die hedendaagse gebruikers 

stellen aan persdichtheid en capaciteit.

Lely Welger RP 535 – RP 545
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 staat garant voor consistente persdichtheid en de 

verschillende invoersystemen zijn befaamd vanwege de 

ongekende capaciteit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WELGER RP 415

Baaldiameter (m) 0,90 – 1,60

Baalbreedte (m) 1,23

Baalvolume (m³) 2,50

Pick-up werkbreedte (m) 2,25

Pick-up harkbreedte (m) 1,86

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WELGER RP 535 RP 545

Baaldiameter (m) 1,10 – 2,00 1,10 – 2,00 

Baalbreedte (m) 1,23 1,23

Baalvolume (m³) 4 4

Pick-up werkbreedte (m) 2,25 2,25

Pick-up harkbreedte (m) 1,86 1,86

Snij-inrichtingen 0, 13 0, 13, 17, 25

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WELGER RP 445

Baaldiameter (m) 0,90 – 1,60

Baalbreedte (m) 1,23

Baalvolume (m³) 2,50

Pick-up werkbreedte (m) 2,25

Pick-up harkbreedte (m) 1,86

Snij-inrichtingen 0, 13, 17, 25

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WELGER RPC 445 Tornado

Baaldiameter (m) 0,90 – 1,60

Baalbreedte (m) 1,23

Baalvolume (m³) 2,50

Pick-up werkbreedte (m) 2,25

Pick-up harkbreedte (m) 1,86

Snij-inrichtingen 25

Lely Welger RPC 445 Tornado
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.
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Lely Welger RP 415 
Variabele rondebalenpersen worden onder allerlei omstandigheden ingezet; de eisen 

die aan een machine worden gesteld, lopen dan ook sterk uiteen. De RP 415 serie heeft 

daarom de perfecte specificaties voor gebruik in silage, hooi en stro, als er niet hoeft 

te worden gesneden. De doorvoerrotor en de brede pick-up zijn ontworpen om brede 

zwaden makkelijk te verwerken, terwijl het bewezen CPS-systeem garant staat voor de 

beste persdichtheid. De beste indicatie voor de kwaliteit en duurzaamheid van deze 

persen vindt u in de naam… Lely Welger! 
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Brede pick-up – grote zwaden
De Lely Welger RP 415 heeft een 2,25 m brede vrij draaiende pick-up met vijf 

tandrijen. De opnamecapaciteit is enorm en de lange 5,60 mm dikke tanden 

hebben grote windingen; ze zijn daarom ideaal om het gewas uit een hoge 

strostoppel op te rapen. Door de grote flexibiliteit kunnen de tanden zich 

gemakkelijk aanpassen aan oneffenheden van de bodem, wat vervuiling voorkomt. 

De vering van de pick-up is instelbaar en samen met begrenzingskettingen 

en (optionele) pick-upwielen zorgt dat voor een perfecte bodemvolging.

Maximale doorstroom – optimaal resultaat
Voor een goede capaciteit en baalvorm is een goed verdeelde en constante 

gewasstroom van groot belang. Zeker bij persen met een brede pick-up maakt 

een goed invoersysteem het verschil tussen vlot doorrijden of met horten 

en stoten invoeren. Het gewas dat aan de buitenkant van de pick-up wordt 

opgeraapt, stroomt dankzij de twee transportvijzels moeiteloos door naar de 

1,25 m brede ingang van de pers. De zijkanten van de baal worden op deze 

manier extra goed gevuld.

Grote invoerrotor – maximale gewasdoorvoer
De Lely Welger RP 415 is daarom voorzien van twee sterke vijzels en een 

grote invoerrotor met grote tanden. Door de relatief dunne rotoras is de 

doorstroomopening naar de perskamer maximaal, wat een flinke capaciteit 

oplevert. Vanwege de lage weerstand in de invoer blijft het benodigd vermogen 

laag.

CPS – de beste balen en hoogste snelheid
Bij rondebalenpersen is de start van elke baal het meest cruciaal als het gaat 

om baalvorm en capaciteit. Het mechanische deel van het CPS-systeem geeft 

dusdanig veel flexibiliteit aan de riemen dat er geen ruimte in de perskamer 

nodig is om een nieuwe baal op te starten. Dat geeft, zeker bij producten als 

hooi en stro, een enorme capaciteitsverhoging.

Als de baal een goede vorm heeft, gaat de hydraulische regeling van het CPS 

werken en door de uitgekiende geometrie van de spaninrichting voor de riemen 

ontstaat er – door een toenemende druk van de riemen – een zeer constante 

verdichting van de baal. Een goede pakvulling is dus gegarandeerd, want de 

persdichtheid blijft zelfs tot de maximale diameter constant. De harde buitenschil 

voorkomt kwaliteitsverlies door verwering en inregening van de balen.  

Het speciale rubber oppervlak en de 
druk vanuit het CPS-systeem zorgen 
voor maximale grip op de baal.

De sterke tanden zijn gemaakt van 
veerkrachtig staal, waardoor ze gemakkelijk 
kunnen uitwijken voor stenen.
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Vier eindloze riemen – eindeloos 
vertrouwen
De vier riemen van de pers zijn opgebouwd 

uit twee koordlagen, afgewisseld met rubberen 

tussenlagen waarbij de verbindingen van de 

lagen sterk verspringen. Het resultaat is een 

soepele maar oersterke riem, die weinig uitrekt 

en geen sluiting bevat. Eindeloos persen dus, 

zonder vervanging of reparatie.

Variabele balen – gemakkelijk 
te volgen
Via een duidelijk zichtbare manometer kan de 

persdruk worden afgelezen en met behulp van 

een handmatig instelbaar regelblok op de pers 

is de persdruk te verstellen. De indicator voor de 

baaldiameter is eveneens duidelijk zichtbaar voor 

de chauffeur aangebracht. Een lampje geeft aan 

of de persklep al dan niet is gesloten.

Balercontrol E
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.

De standaarduitvoering van de 
Lely Welger RP 415 omvat
• 2,25 m vrij draaiende pick-up.

• Grote doorvoerrotor.

• Varionet netbindsysteem.

• Balercontrol E.

• Automatische kettingsmering.

• Pick-upwielen.

Opties
• Zwenkwielen voor pick-up.

• ADS – extra aandrijfsysteem.

• Variotwin touwbindsysteem.

• Variotwin en Varionet combibinding.

•  Groothoekkoppelingsas met 

overbelastingsbeveiliging.

• Baaluitwerper.

Balercontrol E

Gemakkelijke 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.

ADS – extra power voor zwaar 
gewas
Om extra vermogen op de riemen 
te kunnen overbrengen, is het 
ADS – Additional Drive System – 
leverbaar op de RP 415. De extra 
aangedreven rollen maken de pers 
beter geschikt voor toepassing in 
silage.
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Lely Welger RP 445
Variabel betekent flexibel en dat karakteriseert deze brede serie rondebalenpersen. Of 

het nu gaat om hooi, stro of natte silage, de RP 445 staat garant voor de beste prestaties. 

Flexibiliteit komt ook terug in de uitgebreide mogelijkheden die de pers biedt. Als u wilt, 

kunt u vanuit de trekkercabine de persdruk, de baaldiameter, het aantal lagen net en zelfs 

de snijlengte bepalen.
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Brede pick-up – grote zwaden
De Lely Welger RP 445 heeft standaard een 

2,25 m brede, vrij-draaiende pick-up met vijf 

tandrijen. De opnamecapaciteit is enorm en 

de lange 5,60 mm dikke tanden hebben grote 

windingen; ze zijn daarom ideaal om het gewas 

uit een hoge strostoppel op te rapen. Dankzij de 

breedte van 2,25 m kunnen brede zwaden, zelfs bij 

scherpe bochten, gemakkelijk worden opgepakt. 

De vering van de pick-up is instelbaar en samen 

met de begrenzingskettingen, flexibele tanden 

en pick-up wielen zorgt dat voor een perfecte 

bodemvolging en het schoonste voer.

Powersplit – het concept van 
gesplitst aandrijfvermogen
Uiteraard dienen machines met een enorme gewas 

doorvoer te zijn voorzien van een aandrijfsysteem 

dat bestand is tegen hoge belastingen. De robuuste 

Powersplit – een oliebad gesmeerde overbrenging – 

verdeelt de aandrijving van de trekker gelijkmatig 

tussen perskamer en snijrotor. Door de Powersplit 

overbrenging draaien alle assen in één keer in de 

goede richting, zodat er geen extra overbrengingen 

nodig zijn en vermogensverlies beperkt blijft.

De standaarduitvoering van 
de Welger RP 445 omvat
•  2,25 m vrij-draaiende pick-up.

•  Grote invoerrotor.

•  Powersplit aandrijving.

•  Varionet netbindsysteem.

•  Balercontrol E.

•  Automatische kettingsmering.

•  Vaste pick-upwielen.

•  ADS – extra aandrijfsysteem.

•  Opticlean rollen.

•  Gewasrol.

Opties
•  Zwenkwielen voor pick-up.

•  Mastercut13 snij-inrichting.

•  Xtracut17 snij-inrichting.

•  Xtracut25 snij-inrichting.

•  Hydroflexcontrol.

•  E-link bediening.

•  Variotwin touwbindsysteem.

•  Variotwin en Varionet combibinding.

•   Groothoekkoppelingsas met 

overbelastingsbeveiliging.

•  Baaluitwerper.

Flexibele bediening
Het model RP 445 kan worden uitgerust met 
de eenvoudige Balercontrol E of de meer 
uitgebreide E-link Pro.

De E-link Pro is gebruiksvriendelijker. 
Allereerst is het lichte scherm helder 
en biedt het 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.

Opticlean
De Opticlean rollen houden niet alleen 
de riemen schoon; ze zorgen ook voor 
een soepele loop van de riemen en een 
probleemloze netinvoer.

Brede pick-up met standaard een 
kortgewasrol; zwenkwielen als optie.

Extra aandrijfsysteem ADS
Alle RP 445 modellen zijn voorzien van 
een extra riemaandrijving om doorslippen 
tevoorkomen en ook in de zwaarste 
gewassen een betrouwbare werking te 
waarborgen.
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Xtracut17.

Xtracut25.

Doorvoerrotor of snij-inrichting
Afhankelijk van uw wensen en de toepassing kan de pers worden 

uitgevoerd met een doorvoerrotor of drie verschillende soorten 

snij-inrichtingen. De grote doorvoerrotor heeft een zeer ruime opening 

naar de perskamer en staat daarom bekend om zijn enorme capaciteit. 

De tanden van de duurzame rotor zijn gemaakt van veerkrachtig staal.

De voordelen van een efficiënte snij-inrichting:
• Lagere kosten per baal dankzij hogere baaldichtheid.

• Verbeterde voeropname vanwege betere conservering en voerkwaliteit.

• Tijdwinst door betere verwerkbaarheid.

De extra investering in een snij-inrichting is altijd rendabel. Voor de 

Lely Welger RP 445 zijn configuraties leverbaar met 13, 17 of 25 messen. 

Mastercut13 – robuust en aantrekkelijk geprijsd 
De uitgebreide reeks geavanceerde snij-inrichtingen begint met de 

Mastercut13. Het gewas wordt efficiënt gesneden dankzij dertien extra 

lange messen, die diep doordringen in de ringzone van de grote rotor. 

Het gewas kan zelfs tot een lengte van 90 mm worden gesneden. De 

rotor met twee sterren garandeert een indrukwekkende gewasdoorvoer.

Xtracut17 – hoge capaciteit en optimaal 
bedieningsgemak
De zeventien messen van deze snij-inrichting zijn verdeeld in twee sets 

van acht en negen messen. De chauffeur kan de groepen via de E-link 

bediening selecteren vanuit zijn cabine. De constructie van de grote 

snijrotor is uitzonderlijk open en de spiraalsgewijs 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.

Xtracut25 – maximaal comfort en optimaal 
snijwerk
De Lely Welger RP 445 Profi is uitgerust met een Xtracut25 snij-inrichting 

met selecteerbare messengroepen. De 25 messen zijn in twee groepen 

gesplitst, die onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden. Vanuit 

de trekkercabine kan de chauffeur met behulp van de handset E-link 25, 

13, 12 of geen messen selecteren, zonder de messen fysiek te hoeven 

verwijderen. Dat bespaart tijd en moeite.

Dankzij het grote aantal tanden – vier per ring – heeft de Profi rotor 

een uitstekende grip op het gewas. Dus: perfect silagewerk, het hele 

seizoen door. Deze hoogwaardige rotor staat garant voor non-stop 

werk en een voortreffelijke snijkwaliteit in alle gewassen en bij alle 

weersomstandigheden.
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Lely Welger RP 535 – 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 programma staat garant voor uitgebreide mogelijkheden 

en speelt in op de wensen van alle veehouders en loonwerkers.
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Gigantische perskamer – enorme capaciteit
Bij een diameter van 2 m, een breedte van 1,23 m 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.

Constant Pressure System – voor de hoogst 
mogelijke baaldichtheid!
De perskamer van de RP 535 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 vande perskamer. Zodoende wordt over de gehele 

baaldiameter een hoge verdichting van het geperste gewas bereikt.

Brede pick-up – uitgebreide invoermogelijkheden
De modellen Lely Welger RP 535 en RP 545 zijn standaard uitgerust met een 

2,25 m brede pick-up, die zelfs de breedste zwaden oppakt en een schoon 

veld achterlaat. Via een zware invoerrotor wordt het gewas vervolgens naar 

de perskamer gevoerd. De Powersplit tandwielkast verdeelt de aandrijving 

tussen de invoer en de perskamer.

Invoerrotor of snij-inrichting
De RP 535 kan worden uitgerust met een invoerrotor of dezelfde snij-

inrichtingen als het model RP 445: Mastercut13, Xtracut17 en Xtracut25. 

De RP 545 kan worden uitgerust met de Xtracut13, Xtracut17 en Xtracut25. 

Bovendien zijn deze balenpersen voorzien van het Hydroflexcontrolsysteem. 

Met dit systeem kan de chauffeur blokkades in de invoerrotor oplossen 

zonder de cabine te hoeven verlaten; dat verhoogt de capaciteit.

Balen tot 2 m.

2,25 m brede pick-up
Gewasrol standaard;zwenkwielen als optie.
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RP 545 – een geheel vernieuwde 
voorzijde
De Lely Welger RP 545 is voorzien van een nieuw 

ontwikkelde Powersplit aandrijving. 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.

Duurzamere technologie
De nieuwe 50 mm dubbelrijïge 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.

Meer comfort met ISOBUS 
elektronica
De nieuwe E-link Pro is zeer gebruiksvriendelijk. 

Allereerst valt het duidelijke scherm op, met veel 

ruimte voor nuttige informatie over de balenpers. Het 

scherm toont ook een statusoverzicht voor het links 

en rechts vullen van de balenperskamer, waardoor 

er geen excuus meer is voor een scheve baal. Het 

systeem is gebaseerd op ISOBUS, waardoor u ook het 

bedieningspaneel van de tractor kunt gebruiken.

Handige ‘field wizard’ voor alle 
veld- en klantgegevens
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 USB-connector.
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Technische specificaties
WELGER RP 415 RP 445 RP 535 RP 545

Perskamer  vier eindeloze riemen

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

Baalbreedte (m) 1,23

Baalvolume (m³) 2,50 4,00

Transportlengte (m) 4,98 5,23

Transportbreedte (m) 2,40

Transporthoogte (m) 2,75  3,15

Werkbreedte pick-up (m) 2,25

Harkbreedte pick-up (m) 1,86

Aantal tandbalken 5

Tandafstand (mm) 64

Type pick-up curvenbaanloos

Kortgewasrol S S S S

Aftakastoerental (tpm) 540

Benodigd aandrijfvermogen (kW/pk) 52/70 60/80 81/110

Hydraulische aansluitingen 2 x EW 2 x EW (1 x DW) 

Powersplitaandrijving X S S S

Automatische kettingsmering S S S S

Invoerrotor S S S S

Mastercut13 X O O O

Xtracut17 X O X O

Xtracut25 X O X O

Hydroflex X O O O

Balercontrol E S S S O

E-link bediening X O O X

E-link Pro X O X S

Varionet netbinding S S S S

Variotwin touwbinding O O O O

Combinatiebinding O O O O

Baaluitwerper S S S S

Zwenkwielen pick-up O O O O

2 m pick-up S S S S

Groothoekkoppelingsas met overbelastingsbeveiliging O O O O

Hydraulisch remsysteem O O O O

15.0/55-17 S S S S

19.0/45-17 O O O O

505/50R17 O O O O

500/55-20 O O O O

500/60-22.5 X X O O

S = Standaard / O = Optie / X = Niet beschikbaar voor deze machine
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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. 
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Het Tornado wikkelsysteem – de nieuwste benchmark
De volslagen nieuwe opzet van deze balenpers/wikkelaar 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.

Persklep open, persklep dicht en rijden maar
Als u werkelijk snel wilt zijn, moet u – net als een 100-metersprinter – 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 – aangestuurd door de geleiders – 

wordt soepel overgebracht naar de wikkeltafel. De persklep kan dan ook meteen 

weer worden gesloten. Tegelijkertijd maakt de ringwikkelaar optimaal gebruik 

van de ruimte achter de persklep. In feite is de Tornado alweer bezig met 

wikkelen nog voordat de persklep is gesloten…

Snelle en trefzekere baalafgifte
De belangrijkste tijdwinst valt te halen bij de afgifte 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.

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. 

De wikkelaar draait al, nog voordat de 
persklep is gesloten.

Stille aandrijving van wikkelaar door 
rubberen rollen.

Soepele baalafgifte, zelfs op extreem 
steile hellingen.
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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.

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.

Nieuwe, uiterste compacte folieklemmen met 
een ongekend bereik.

De lage positie van de wikkeltafel staat garant 
voor een zorgvuldige afleg van balen.

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

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.
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Folieklemmen – groot bereik, 
soepel bedrijf
Vanwege de wisselende hoogte van de folie dienen 

de folieklemmen een heel groot bereik te hebben. 

Daarom bereiken de Two Step-folieklemmen 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.

Een vertrouwde pers met een 
nieuw invoersysteem
Het hart van deze pers/wikkelcombinatie – de 

vertrouwde variabele perskamer van de vier-serie 

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 snij-inrichting.

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 – 

uitzwenken, zodat er een steen of gewasprop 

kan passeren. Bij een blokkade kan de vloer naar 

beneden uitzwenken; het probleem is dan snel 

opgelost.

De nieuwe, vrij draaiende pick-up
De Tornado is uitgerust met een uitgekiende 

2,25 m brede pick-up zonder curvenbaan. 

De omdraaisnelheid 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.

Nieuwe grote rotor
De indrukwekkende extra grote rotor met zes tanden op elke 
ring staat garant voor een uitstekende gewasstroom.

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

Hydroflexcontrol
Vanzelfsprekend is ook de Tornado 
standaard voorzien van de 
Hydroflexcontrol voor de rotor.
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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.

De Tornado is standaard 
voorzien van
•  2,25 m brede vrij draaiende pick-up met 

zwenkwielen.

• Extra grote rotordiameter.

•  Xtracut25 snij-inrichting.

•  Hydroflexcontrol.

•  ADS aandrijfsysteem en Opticlean rollen.

•  Varionet netbindsysteem.

•  Pro-link bedieningsunit.

•  Automatische kettingsmering.

• Koppelingsas met nokkenschakelkoppeling.

•  Opslagmogelijkheid voor twaalf folierollen.

•  710/40 R22.5 banden.

•  Sensoren voor foliebreuk.

Uitzonderlijk compact in transportpositie vanwege de vrijwel 
verticale opstelling van de wikkelring.

Balenkantelaar.Geschikt voor boven- en 
onderaankoppeling.

Gemakkelijke handmatige bediening 
aan de achterkant van de wikkelaar.

Gemakkelijke vervanging van 
folierollen.

Veertien folierollen; twee op 
de ring en twaalf onder de 
beschermkappen.
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Technische specificaties
WELGER RPC 445 Tornado

Perskamer vier eindeloze riemen

Baaldiameter (m) 0,90 – 1,60

Baalbreedte (m) 1,23

Baalvolume (m³) 2,50

Transportlengte (m) 5,75

Transportbreedte (m) 2,80

Transporthoogte (m) 3,45

Gewicht (kg) 6100

Werkbreedte pick-up (m) 2,25

Harkbreedte pick-up (m) 1,86

Aantal tandbalken 5

Tandafstand (mm) 64

Type pick-up curvenbaanloos

Kortgewasrol S

Zwenkwielen pick-up S

Aftakastoerental (tpm) 540

Groothoekkoppelingsas S

Benodigd aandrijfvermogen (kW/pk) 97/130

Hydraulische aansluitingen 1 x DW, 1 x Pers (40 l/min), 1 x drukloze retour / 1 x DW + LS

Voorbereiding voor Load Sensing S

Powersplitaandrijving S

Automatische kettingsmering S

Xtracut25 S

Hydroflexcontrol S

Pro-link bediening S

Varionet netbinding S

Foliehouders (mm) 2 x 750 

Extra folierollen 12

Foliebewaking S

Wikkelcyclustijd voor 6 folielagen (sec) 45 

Banden 710/40 R22.5 S

Opslag extra netrol 1

Hydraulisch remsysteem S

Luchtremstysteem O

Balenkantelaar O

S = Standaard / O = Optie / X = Niet beschikbaar voor deze machine
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Live Life Lelywww.lely.com

Uw Lely-distributeur

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, 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 zorg is samengesteld, aanvaardt Lely geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van fouten of omissies in deze uitgave.

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 zet zich in voor het milieu.


