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Goed wikkelen 
Afhankelijk van het gewas en 
de gewenste opslagperiode, 
kan het aantal folielagen 
gemakkelijk ingesteld worden. De 
wikkeltafel maakt automatisch het 
noodzakelijke aantal rotaties en 
zorgt voor een juiste overlap van 
de folie.

Voorzichtig afleggen 
Attis wikkelaars leggen de balen na het 
wikkelen voorzichtig terug op de zode. 
Foliebeschadiging wordt voorkomen en 
de baal behoudt zijn vorm.

Het beste voer is 
goed verpakt
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Kwaliteit verzegelen

Zodra het gewas in een baal is geperst komt 
het fermentatie proces snel op gang. 
Hierdoor warmt de silage snel op en gaat de 
kwaliteit achteruit. Daarom moeten balen zo 
snel mogelijk luchtdicht worden afgesloten. 
Snel en efficiënt wikkelen is de oplossing.

De capaciteit van de range Lely Attis 
wikkelaars is afgestemd op 
rondebalenpersen met de grootste 
capaciteit. Hierdoor blijft geen baal 
ongewikkeld. Deze afstemming, samen met 
de zorgvuldige behandeling van de balen, 
maakt deel uit van alle kosten-reducerende 
factoren die uiteindelijk bijdragen 
aan winstgevend oogst resultaat.

Een lange levensduur dankzij een 
sterk frame
Gevormde en gebogen delen zorgen 
voor minder delen en lasnaden met 
hun inherente zwaktes.

Rijden tijdens het wikkelen 
Het wikkelen en transporteren 
van balen kost tijd. Door deze 
handelingen te combineren wordt 
uw capaciteit ineens veel groter. Bij 
de PT 160 kan er zelfs tijdens het 
rijden gewikkeld worden. 
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Harvest results.

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

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

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

hoe belangrijk goed ruwvoer is. Voeding is namelijk de meest variabele/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 oogst 

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

What you feed 
is what you get!
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Balen snel oppakken en voorzichtig afleggen

De Lely Attis rondebalenwikkelaars zijn voorzien van verschillende systemen om balen 

op te pakken en af te leggen. Twee zaken zijn echter altijd hetzelfde. Bij alle modellen 

wordt de baal soepel op de wikkeltafel gelegd, zonder de vorm van de baal aan te 

tasten en de baal wordt altijd zachtjes op de zode afgelegd, zodat de folie niet wordt 

beschadigd. Bij de modellen Attis PT 160 en PS 160 kan er gelijktijdig een baal worden 

vervoerd op de wikkeltafel en in de laadarmen.
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Efficiënte laadarm 
De balen worden moeiteloos in één 
beweging op de wikkeltafel gelegd.

Balen voorzichtig afleggen  
Elke Attis wikkelaar heeft een eigen 
methode om de baal rustig af te leggen 
om zo beschadiging van de folie te 
voorkomen.

Balen goed oppakken met een sterke laadarm
De laadarm is uitzonderlijk robuust gebouwd en deze zorgt er voor dat de baal 

moeiteloos – in één beweging – op de wikkeltafel wordt gelegd. Het model 

PT 160 is voorzien van een instelbare laadarm, waarmee de wikkelaar zowel 

grote als kleine balen kan oppakken.

Corrigerend in-line laadsysteem
De in-linelaadarmen van de Lely Attis PS 160 gaan wijd open en pakken de baal 

ook bij hoge snelheden gemakkelijk op. Zodra de baal in positie ligt, sluiten de 

armen en topeinden voor een stevige grip en tillen ze de baal in één beweging 

op de wikkeltafel. Balen die niet optimaal op de rijrichting liggen worden door 

de armen in de juiste positie voor de wikkeltafel gebracht.

Rijden tijdens het wikkelen
De baalgeleiders houden de baal stevig vast op de wikkeltafel. Tijdens het 

wikkelen kan er dus gewoon worden doorgereden. Zelfs op een helling blijft 

de baal stevig op de wikkeltafel liggen.

Behoedzaam balen afleggen dankzij een 
laaggeplaatste wikkeltafel
De wikkeltafel van de modellen PT 130 en PS 160 is uitzonderlijk laag geplaatst. 

Aan het eind van het wikkelproces kantelt de tafel naar achteren zodat de baal 

rustig terug op de zode rolt. Hiermee wordt de kans op foliebeschadiging nihil.

Actief baalaflegsysteem op de modellen PT 160
De Lely Attis wikkelaar PT 160 is voorzien van een actief baalaflegsysteem. Zodra 

de baal is gewikkeld, kantelt de wikkeltafel naar achteren en geeft de baal dan 

over aan het actieve baalaflegsysteem, dat in de geheven stand staat. Vervolgens 

wordt de baal rustig terug op de zode gelegd.
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Goed wikkelen voor hoogwaardig ruwvoer

Voor een goede conservering van het ruwvoer is het belangrijk om de baal strak 

en luchtdicht in te pakken. Het fermentatieproces komt dan namelijk snel op gang. 

Afhankelijk van het gewas en de gewenste opslagperiode, kunt u het aantal folielagen 

gemakkelijk zelf instellen. De wikkeltafel maakt automatisch het gewenst aantal rotaties 

en zorgt voor een juiste overlap van de folie. Een akoestisch signaal waarschuwt de 

chauffeur wanneer het wikkelproces gereed is.
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Wikkelen met voorspanning 
en de juiste overlap
Zodra de baal op de wikkeltafel is geplaatst, 

versnelt de wikkeltafel gecontroleerd naar het juiste 

toerental. Het wikkelprogramma draait automatisch 

het vooraf ingesteld aantal rotaties en zorgt voor 

een correcte overlap van de folielagen. Dankzij 

de verwisselbare tandwielen van de pre-stretchers 

wordt de folie met een voorspanning van 55 of 70%  

om de baal gewikkeld.

Altijd over het hart van de baal 
wikkelen
Om de folie over het midden van kleine én grote 

balen te kunnen wikkelen, zijn de stretchers van 

de modellen Attis PT 160 en PS 160 in hoogte 

instelbaar.

De folieklemmen hebben een 
stevige grip
Als het wikkelprogramma het juiste aantal rotaties 

heeft voltooid, houden de klemmen de folie stevig 

vast. Een robuust en scherp mes snijdt de folie netjes 

af. De folieklemmen houden de folie stevig vast voor 

een goede start van de volgende baal.

Folierollen gemakkelijk vervangen
Dankzij het snelsluitsysteem op de foliestretchers 

kunnen de lege folierollen snel en gemakkelijk 

worden vervangen. De foliestretcher wordt geopend 

en gesloten door een hendel van de ene inkeping 

naar de andere te verstellen.
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Extra sterke wikkelarm 
De wikkelarmen van het model PS 160 zijn uit één stuk stalen kokerprofiel 
vervaardigd, dat onder de juiste hoek is gevormd. Aangezien de wikkelarm 
geen lasnaden heeft, is deze extra sterk.

Dissel met een robuust design 
De dissel is bijzonder robuust geconstrueerd en is bestand tegen grote 
krachten. Het trekoog is eenvoudig in hoogte verstelbaar voor een goede 
aankoppeling aan de trekker.

Grote tandwielen en een zware ketting 
Met het oog op een lange levensduur is de aandrijving van de wikkeltafel 
uitgerust met uitzonderlijk grote tandwielen en een zware ketting.

IJzersterke laadarm 
De laadarm van het model PT 130 bestaat uit één enkel component.

Lely Attis – een duurzame constructie dankzij 
geavanceerde productietechnieken

De eenvoudige maar uitzonderlijke sterke frameconstructie staat garant voor een lange 

levensduur van de machine. De framedelen zijn, zo veel mogelijk, uit één stuk gemaakt. 

Lasnaden worden zo tot het absolute minimum beperkt. Een dergelijke constructie oogt 

niet alleen fraaier, maar is ook sterker vanwege een kleiner aantal componenten. Een 

vierkante buis wordt exact onder de juiste hoek gebogen zonder onnodige vervorming, 

waarbij de juiste wanddikte blijft behouden.
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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 Attis PT
Lely Attis PT-modellen zijn getrokken rondebalenwikkelaars 

met een draaitafel. Een laadarm plaatst de baal op de 

draaitafel en de baalgeleiders houden deze stevig vast. 

Zodoende kan het wikkelproces al rijdend doorgaan. Dankzij 

de uitzonderlijk lage baalafleg wordt schade aan de folie 

voorkomen.

Lely Attis PS
Deze getrokken rondebalenwikkelaar is ongekend veelzijdig; 

de baaldiameter kan uiteenlopen van 100 tot 160 cm. 

Ook de grote capaciteit en gebruiksvriendelijkheid zijn 

belangrijke kenmerken van deze wikkelaar. Vanwege de 

speciale vorm van de hydraulisch bediende dissel kan de 

wikkelaar de trekker zowel in verstek als in lijn volgen én 

een tweede baal in de laadarm meenemen.

TECHniSCHE SPECiFiCATiES

ATTiS PT 130 PT 160

Baaldiameter (cm) 90 - 130 90 - 160

Baalbreedte (cm) 125 125 - 150

Max. baalgewicht (kg) 1.000 1.500

Afmetingen l x b x h (cm) 470 x 255 x 230 580 x 230 x 270

Gewicht (kg) 1.080 2.080

TECHniSCHE SPECiFiCATiES

ATTiS PS 160

Baaldiameter (cm) 100 - 160

Baalbreedte (cm) 125

Max. baalgewicht (kg) 1.500

Afmetingen l x b x h (cm) 480 x 255 x 310

Gewicht (kg) 1.655
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Lely Attis PT
Lely heeft twee getrokken wikkelaars met draaitafel en laadarm ontwikkeld. De PT 130 is 

het basismodel, dat is uitgerust met een robuuste laadarm, een opvallend lage wikkeltafel 

en een semi-automatische bediening. Dankzij de grote variatie in baalformaten is het 

model Lely Attis PT 160 de meest veelzijdige wikkelaar op de markt van dit moment. 

Deze balenwikkelaar is voorzien van een volledig automatische bediening en een actief 

baalaflegsysteem; ook het transporteren van een tweede baal in de laadarm is voor dit 

model mogelijk.
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Ongekende capaciteit
De Lely Attis PT 130 is uitgerust met een laadarm die in één beweging 

balen met een diameter tot 130 cm en een gewicht tot 1.000 kg op de 

wikkeltafel kan plaatsen. De baalgeleiders houden de baal stevig in positie 

op de wikkeltafel; het wikkelproces gaat dus gewoon door, op weg naar de 

volgende baal. Afhankelijk van het aantal folielagen kunnen deze wikkelaars 

tot 60 balen per uur verwerken.

Altijd het juiste aantal folielagen
De Lely Attis PT 130 is voorzien van de semi-automatische bediening E-link 

Basic voor aansturing van een automatisch programma of elke aparte functie, 

zoals laden, wikkelen, folie afsnijden en de baal afleggen. Een toerenteller 

geeft de trekkerchauffeur een akoestisch signaal als de wikkeltafel het juiste 

aantal rotaties heeft gemaakt. Zodra de trekkerchauffeur de wikkeltafel 

stilzet, worden de folieklemmen gesloten en kantelt de wikkeltafel naar 

achteren. De folie wordt netjes afgesneden en stevig vastgehouden voor de 

volgende baal.

instelbaar voorspansysteem bespaart folie
De pre-stretchers kunnen worden voorzien van 500 mm of 750 mm 

folierollen. Het instelbare voorspansysteem bespaart folie en zorgt er voor 

dat de folie strak om de baal wordt gewikkeld. Dankzij het snelsluitsysteem 

kan een lege folierol snel en gemakkelijk worden vervangen. Op de dissel 

kunnen drie extra folierollen worden meegenomen.

Compact op de weg
Door het rechterachterwiel met behulp van de laadarm op te tillen en in 

te draaien, wordt er gemakkelijk geschakeld tussen de werkstand en een 

compacte transportstand. Op die manier wordt de spoorbreedte 35 cm 

smaller.

Voorzichtig op de zode
Dankzij de uitzonderlijk lage constructie van het PT 130 model wordt de 

gewikkelde baal voorzichtig op de zode afgelegd wanneer de wikkeltafel 

naar achteren kantelt.

Degelijke constructie voor intensief gebruik
De eenvoudige en toch enorm robuuste constructie van het frame staat, in 

combinatie met het solide stalen buiswerk, garant voor een lange levensduur.

Compact in transport 
Door het omklappen van het rechterwiel wordt 
de transportbreedte met 35 cm verkleind.

E-link Basic 
De Lely Attis PT 130 is voorzien van de 
semi-automatische bediening E-link Basic 
voor aansturing van een automatisch 
programma of elke aparte functie.
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Lely Attis PT 160 – een veelzijdige 
wikkelaar 
De balenwikkelaar Lely Attis PT 160 is, dankzij de 

verschillende mogelijkheden in baalformaten, de 

meest veelzijdige wikkelaar van dit moment. Door 

de verstelbare baalgeleiders kan de baalbreedte 

variëren van 125 cm tot 150 cm. De verstelbare 

laadarm plaatst balen met een diameter van 

90 tot 160 cm in één beweging op de wikkeltafel. 

Aangezien de pre-stretcher in hoogte instelbaar is, 

kan deze wikkelaar de folie altijd – ongeacht het 

formaat van de baal – over het hart van de baal 

wikkelen.

Altijd het juiste aantal folielagen 
De Lely Attis PT 160 is uitgerust met de 

volautomatische bediening E-link Plus. Het 

wikkelprogramma kan worden samengesteld 

volgens de individuele wensen van de 

trekkerchauffeur; tevens kunnen de functies 

handmatig worden aangestuurd. Met behulp van de 

pauzeknop kunt u het proces tijdelijk onderbreken, 

bijvoorbeeld als u een nauwe doorgang moet 

nemen of als u de balen op een centrale locatie wilt 

lossen.

Slim ontworpen foliehouders 
besparen kosten
De wikkelaar PT 160 is voorzien van een pre-

stretcher, die kan worden uitgerust met 500 of 

750 mm folierollen. De instelbare pre-stretchers 

zorgen voor een voorspanning van 55 of 70%. 

Dit werkt foliebesparend en zorgt er tevens voor 

dat de folie strak om de baal wordt gewikkeld. 

Een sensor waarschuwt de trekkerchauffeur bij 

foliebreuk of als de rol moet worden vervangen. 

Dankzij het snelsluitsysteem kan een lege folierol 

snel en gemakkelijk worden vervangen. Op de 

dissel kunnen drie extra folierollen worden 

meegenomen.

Robuuste constructie voor 
intensief gebruik
De eenvoudige maar uitzonderlijke sterke 

constructie van het frame staat garant voor een 

lange levensduur van de machine. Waar mogelijk, 

zijn de stalen buizen uit één stuk vervaardigd. 

Lasnaden worden zo tot het absolute minimum 

beperkt.

Contragewicht voor 
meer stabiliteit 
Dankzij het lage 
zwaartepunt en het 
contragewicht voor 
extra stabiliteit is 
het model PT 160 
bij uitstek geschikt 
voor het werken op 
hellingen.

Compacte transportstand 
Na het opklappen van de 
laadarm is de PT 160 snel 
gereed voor transport. 
Dankzij de compacte 
constructie is de machine 
smal in transport en 
heeft deze ook weinig 
opslagruimte nodig.

Tweede baal 
meenemen 
In de laadarm kan een 
tweede baal worden 
meegenomen.
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Opvallend geleidelijke baalafleg 
De Lely Attis wikkelaar PT 160 is voorzien van een actief 
baalaflegsysteem. Zodra de wikkeltafel achterover kantelt, wordt het 
actieve baalaflegsysteem geheven en wordt de baal van de wikkeltafel 
overgenomen. De folie wordt netjes afgesneden en vastgehouden 
voor de volgende baal. Daarna legt het baalaflegsysteem de baal 
voorzichtig op de zode af; schade aan de folie wordt zo voorkomen. 
Het aflegsysteem kan ook worden uitgerust met een balenkantelaar, 
zodat de baal automatisch op de platte kant wordt afgelegd.
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Lely Attis PS
Capaciteit, flexibiliteit, gebruiksgemak en duurzaamheid zijn wezenlijke zaken voor 

wikkelaars die intensief worden gebruikt. Tijdens de ontwikkeling van de Attis PS 160 

heeft Lely rekening gehouden met al deze zaken. Dit is de ideale machine – zowel voor 

grotere veebedrijven als loonwerkers – dankzij de korte tijd voor laden, wikkelen en 

afleggen, het ongekende gebruiksgemak van de volautomatische E-link bediening, 

veelzijdigheid ten aanzien van baalformaat en de robuuste constructie van de machine.
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Attis PS – armen wijd open voor balen!
De twee wijd opengaande, in-line laadarmen van het model PS 160 zorgen voor 

een corrigerende werking. Balen die niet correct op de rijrichting liggen, worden 

door de laadarmen recht voor de wikkeltafel geduwd. Zodra de baal in positie ligt, 

bewegen de armen met hun uiteinden naar binnen en zorgen zo voor een stevige 

grip op de baal. De laadarmen leggen de baal in één beweging op de wikkeltafel.

Bijzonder veelzijdig inzetbaar
De Attis PS 160 is bijzonder veelzijdig inzetbaar omdat deze balen met diameters 

tussen 100 cm en 160 cm kan verwerken. Om efficiënt wikkelen van uiteenlopende 

baaldiameters te waarborgen, zijn de pre-stretchers in hoogte instelbaar; de folie 

wordt dus altijd over het midden van de baal gewikkeld. Dit is mogelijk dankzij een 

scharnierpunt in de steunen van de wikkelarmen. De hoogte van de pre-stretchers 

kan met behulp van een spindel of – als optie – via de trekkerhydrauliek versteld 

worden.

Twee foliehouders = méér capaciteit
De Attis wikkelaar PT 160 is voorzien van twee pre-stretchers, die kunnen worden 

uitgerust met 500 of 750 mm folierollen. Afhankelijk van het aantal folielagen kan 

deze wikkelaar tot 90 balen per uur wikkelen. De instelbare pre-stretchers zorgen 

voor een voorspanning van 55 of 70%. Dit werkt foliebesparend en zorgt er tevens 

voor dat de folie strak om de baal wordt gewikkeld. Een sensor waarschuwt de 

trekkerchauffeur wanneer de folie breekt of op is. Dankzij het snelsluitsysteem kan 

een lege folierol snel en gemakkelijk worden vervangen. Op de dissel kunnen zes 

extra folierollen worden meegenomen.

Sneller werken dankzij automatische bediening
Het totale wikkelproces wordt zorgvuldig aangestuurd met de bedieningsunit. 

De bedieningsunit biedt een goed overzicht van alle belangrijke functies van de 

wikkelaar. Het verlichte bedieningsdisplay informeert de chauffeur over de status 

van het laad- en wikkelproces. Alle functies zijn gemakkelijk met een vingertip 

te bedienen en opeenvolgende handelingen kunnen automatisch worden 

geprogrammeerd.

Gemakkelijk laden van folierollen 
Dankzij het snelsluitsysteem kunnen 
lege folierollen snel en gemakkelijk 
worden vervangen.

Snel laden 
De twee in-line laadarmen openen wijd, 
hebben een corrigerende werking en 
plaatsen de balen recht voor de wikkeltafel.

Variabele wikkelhoogte 
De wikkelhoogte is gemakkelijk instelbaar.
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Folieklemmen – groot bereik, 
probleemloze werking 
Vanwege de wisselende hoogte van de folie dienen 

de folieklemmen een heel groot bereik te hebben. 

De Two Step-folieklemmen bewegen zich daarom via 

twee stappen naar een uitzonderlijk grote opening. 

De vergrendelmethode waarborgt maximale grip 

op de folie, zodat deze goed wordt afgesneden en 

stevig in positie wordt gehouden voor de volgende 

baal.

Speciale dissel biedt meer 
mogelijkheden
Tijdens het wikkelen kan de dissel zowel in verstek 

als in lijn met de trekker werken. Dankzij de speciale 

vorm van de hydraulisch bediende dissel kan in 

beide posities ook nog een ongewikkelde baal 

worden meegenomen. Dit maakt de combinatie 

een stuk smaller, zodat het mogelijk is om met 

twee balen door smalle doorgangen te rijden!

Robuuste constructie voor 
intensief gebruik
De eenvoudige maar uitzonderlijke sterke 

frameconstructie staat garant voor een lange 

levensduur van de machine. Waar mogelijk, zijn 

de stalen buizen uit één stuk gemaakt. Lasnaden 

worden zo tot het absolute minimum beperkt. 

Ook de wikkelarmen zijn gemaakt van een stalen 

kokerprofiel, dat in de juiste vorm is gebogen. 

Dat oogt niet alleen aantrekkelijker, maar is tevens 

sterker omdat de arm slechts uit één stuk bestaat.

Lage baalafleg 
De wikkeltafel is laag geplaatst en legt 
de balen voorzichtig af.

Unieke folieklemmen 
De Two Step-folieklemmen hebben een groot bereik.

Speciaal gevormde dissel
Dankzij de speciale vormgeving van de dissel 
kan de machine zowel in lijn met de trekker als 
in verstek worden gereden.
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S = Standaard / O = Optie / X = Niet leverbaar voor deze machine

Snel in de transportstand 
Een enkele druk op de knop is genoeg om de wikkelaar 
in de transportstand te brengen. De wikkelarmen worden 
vergrendeld voor een veilig transport.

Technische specificaties

ATTiS PS 160 PT 130 PT 160

Baaldiameter (cm) 1,00 - 1,60 0,90 - 1,30 0,90 - 1,60

Baalbreedte (m) 1,25 1,25 - 1,50 

Max. baalgewicht (kg) 1.500 1.000 1.500

Gewicht (kg) 1.655 1.080 2.080

Benodigd aandrijfvermogen (kW/pk) 40/55 30/41 40/55

Transportlengte (m) 4,80 4,70 5,80

Transportbreedte (m) 2,55 2,30

Transporthoogte (m) 3,10 2,30 2,70

Hydraulische aansluitingen 1x EW en 

drukloze retour 

of via LS

1x EW en drukloze retour

Aanbevolen oliecircuit (l/min / bar ) 35 / 150 18-30 / 150

Elektrische aansluitingen 12V

Bandenmaat 380/55X17 10.0/70X15.3 380/55X17

Foliehouders en –messen 2 1

Extra folierol opslag 2 3

Variabele pre-stretchers (%) 55 / 70

Bedieningsunit E-link control E-link Basic E-link Plus

Semi-automatische bediening S S S

Volautomatische bediening S X S

Balenteller S S S

Rotatieteller met akoestisch signaal S S S

Bewaking van foliebreuk S X S

Foliebreedte 750 mm S S S

Onderaanspanning (trekoog) S X S

Mogelijkheid om in lijn een tweede baal mee te nemen S X S

Hydraulisch gestuurde dissel S X S

Verlichting S S S

Baalmat O X S

Baalkantelaar O O O

Set voor 500 mm foliebreedte S O O

Extra folierol opslag voor 4 rollen O



Live Life Lely
www.lely.com

Lely really cares for the environment.

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, Qwes, SAE, 

Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway en Welger zijn geregistreerde handelsmerken van de Lely 

Groep. Het recht van exclusief gebruik berust bij de bedrijven van de Lely Groep. Alle rechten voorbehouden. De gegevens 

in deze uitgave worden uitsluitend bij wijze van informatie verstrekt en gelden niet als commerciële aanbieding. Sommige 

producten zijn in bepaalde landen misschien niet beschikbaar en de uitvoering van de producten kan afwijken van de 

afbeeldingen. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd of gepubliceerd door middel van printen, fotokopiëren, 

microfi lm of welke andere manier dan ook zonder schriftelijke toestemming vooraf van Lely Holding S.à r.l. Hoewel de 

informatie in deze brochure met zorg is samengesteld, aanvaardt Lely geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als 

gevolg van fouten of omissies in deze uitgave.

Al vanaf de oprichting van het bedrijf heeft Lely zich altijd ingezet voor een verbetering 

van de levenskwaliteit van ondernemers in de landbouw én voor de toekomst van de sector. 

Bovendien is het bedrijf innovatief in zijn producten en tevens in alle concepten voor 

marketing en distributie.

 

• Lely zet zich in om agrarische ondernemers altijd een voorsprong in de markt te bezorgen.

• Lely levert altijd de meest innovatieve producten aan agrariërs en loonwerkers.

• Lely levert optimale service aan haar klanten.

•  Alles wat Lely uitvindt heeft altijd tot doel om het leven van mens en dier gemakkelijker 

te maken en levert plezier op voor al onze medewerkers.

 

Kortom: bij Lely stellen we alles in het werk om agrarische ondernemers van dienst te zijn en 

om hun leven zo aangenaam mogelijk te maken. Van machines voor de ruwvoederwinning 

tot en met een geautomatiseerd melksysteem: Lely denkt altijd mee met de agrarische 

ondernemer en heeft in de afgelopen 60 jaar een groot aantal innovatieve oplossingen 

gerealiseerd.
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