
LELY WELGER

Perfecte technologie
voor het maken van stro-, hooi- en kuilbalen

Grootpakpersen
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SMARTER,
FASTER,

STRONGER!

Slimmer, Sneller, Sterker!

Drie krachtige termen die precies aangeven waarom de Lely machines zich
onderscheiden van hun concurrenten. De innoverende denkwijze van onze con-
structeurs zorgen vaak voor verassend goede oplossingen om steeds groter wordende
machines nog efficiënter te maken. Duurzaamheid en bedieningsgemak zijn daar een
belangrijk onderdeel van. Daarom zeggen we bij Lely met recht:  “wij zijn de innovators
in agriculture “.
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Slimmer
Het hele Baler Management, d.w.z. alle bewerkings- en bewakingsfuncties, wordt

uitgevoerd vanuit de tractorcabine met de handzame, overzichtelijke E-link

afstandsbediening en zijn zichtbaar op een groot, goed verlicht scherm. Met de

toetsen, die ook verlicht zijn, kunnen snel en gemakkelijk alle benodigde

aanpassingen worden gemaakt.

Naast de normale functies heeft de E-Link een automatische slipregeling. Kort voor

de maximale capaciteit wordt overschreden, vermindert de E-Link de druk in het

perskanaal licht. Hierdoor kan de pers  op toeren blijven en worden verstoppingen

en overbelastingen voorkomen. De persdruk wordt meteen teruggebracht naar de

ingestelde waarde.

Sterker
De beproefde knopers verwerken alle gangbare touwsoorten. De dubbele knopen

hebben een bovengemiddelde trekkracht. De onderhoudsvrije lagers van het

knopermechanisme verlengen de levensduur en minimaliseren het benodigde

onderhoud.

Het soepel lopende XtraCut snijsysteem met 25 messen verzekert de beste

snijkwaliteit en heeft een lage vermogensbehoefte. Goed gesneden materiaal

maakt veel hogere dichtheden mogelijk en geeft de beste kuilvoerkwaliteit.

De voerstructuur wordt verbeterd het voer smakelijker wat de voeropname

name van het vee verhoogt.

Sneller
Powerfeed – automatische overbelastingsbeveiliging. Deze koppeling beschermd

de  aandrijving en de opraper tegen overbelasting. Lastig en tijdrovend vervangen

van  breekpennen behoort tot het verleden.

Hydroflexcontrol – ongestoord werken met maximale capaciteit. Zodra de invoer

dreigt te verstoppen zorgt de Hydroflexcontrol ervoor dat het voorste gedeelte van

de invoerbodem wijkt, zodat het gewas de machine in kan. Als de verstopping te

groot is: geen probleem! Vanuit de bestuurdersstoel kunt u de gehele invoerbodem

hydraulisch laten zakken.
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Kwaliteitsvoer voor hogere opbrengsten

De kwaliteit en kwantiteit van ruwvoer bepalen in hoge mate de efficiency van melk-
en vleesproductie evenals de kwaliteit van die producten. Door een goed en smakelijk
basisrantsoen uit eigen ruwvoer samen te stellen, voorkomt u de aankoop van dure
bijproducten en krachtvoeders. Dat is gunstig voor de dieren, voor het mestbeleid en –
wellicht het meest belangrijk – uw bedrijfsresultaat.
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LELY SPLENDIMO

LELY LOTUS

LELY HIBISCUS

LELY ATTIS

Lely – samen met u in vijf stappen naar perfect ruwvoer

Met maaien bepaalt u het verdere verloop
van de oogst
De keuzes die u maakt voor het maaien, zoals het moment van maaien, met

of zonder kneuzer, in zwad of breedafleg, zijn direct bepalend voor het

verloop van de oogst. Een goede afstelling en het maaibeeld zijn belangrijk

voor de conditie van de graszode en beperken de vertraging van de hergroei

evenals de kwaliteit van de eerste snee.

Schudden voor een snelle en egale droging
Zeker in zwaardere sneden gras is tijdig schudden van groot belang voor een

goede en egale droging. Een grote capaciteit en een goede kerende werking

beperken de droogtijd en daarmee de veldperiode en de vertraging van de

hergroei. Goed geschud gewas is los van de zode en wordt gemakkelijker

bij elkaar geharkt. Een goede bodemvolging en dito afstelling voorkomen

vervuiling van het voer.

Een goede verdichting levert voordelen op
Grote pakken en ronde balen geven een flinke verbetering van de

voerkwaliteit, aangezien er direct wordt verdicht. Het transport van de

zware pakken is flexibeler. Er komen geen zware trekkers aan te pas om

het ruwvoer aan te rijden. Door het gewas te snijden met de moderne

snijinrichtingen van de persen kan er beter geperst worden, komt het

fermentatieproces sneller opgang en is het materiaal later gemakkelijk

te verwerken.

Snel conserveren geeft het beste voer
Wat u met het persen opstart, maakt u met het wikkelen af. De directe

verpakking in folie van de baal – tijdens een gecombineerde of aparte

werkgang – sluit de baal meteen luchtdicht af, zodat het fermentatieproces

zo snel mogelijk op gang komt. De baal wordt niet meer geopend tot het

moment waarop u het voer nodig heeft. Broei en bederf worden daardoor

uitgesloten en smakelijk voer is gegarandeerd.

Zorg voor schoon voer in het juiste zwad
Met een zwadhark moet u snel kunnen werken en een goed zwad met

de juiste vorm en breedte kunnen afleggen. Een goed zwad is immers

bepalend voor de capaciteit en snijwerking van een balenpers, hakselaar

of opraapwagen. De bodemaanpassing, stabiliteit en afstelling zorgen

voor schoon harkwerk, waarbij vervuiling van het voer met grond of

opgedroogde mest wordt voorkomen.
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Beproefd concept – beproefde technologie

Lely Welger grootpakpersen zijn gemaakt om aan de hoogste eisen te voldoen. Ze
zetten bovengemiddelde prestaties neer door het zeer hoge aantal persslagen per
minuut. Dit werkt energiebesparend en vermindert daardoor het brandstofverbruik.
Aandrijvingen met assen maken veel kettingen overbodig en vormen de basis voor
optimale aandrijving. Het gemakkelijk te bedienen E-Linksysteem garandeert een goed
overzicht en maakt balen op maat voor elke klant – ideaal voor verwerking en
transport.
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XtraCut25 – kort en goed

De soepel lopende snijinrichting met 25 messen zorgt voor de beste snijkwaliteit en is
tegelijkertijd energiezuinig. Door de optimale snijlengte kunnen veel hogere
dichtheden worden bereikt wat de voerkwaliteit en voerstructuur verbetert. Tevens is
het verwerken van deze balen zeer eenvoudig.
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Powerfeed – automatische
overbelastingsbeveiliging

Deze koppeling beschermd de  invoerraffer en de opraper tegen overbelasting. Bji
overbelasting wordt de aandrijving van de raffer en de pick-up onderbroken. Door te
stoppen en het toerental te verlagen grijpt de powerfeed-koppeling weer aan en wordt
de verstopping verholpen. Lastig en tijdrovend vervangen van  breekpennen behoort
tot het verleden.
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Altijd op zoek naar verbeteringen
Een team van hooggekwalificeerde en gedreven

ontwerpers is constant bezig met de ontwikkeling

van nieuwe producten én met de verdere verfijning

van bestaande machines. Daarbij maken onze

constructeurs uiteraard gebruik van de meest

geavanceerde apparatuur en software.

Zekerheid door uitgebreid testen
Tijdens nationale en internationale testprocedures

worden prototypes opgebouwd en met uiterste zorg

gemonitord. Duurproeven op een hobbelbaan of op de

valbank worden ingezet om eventuele zwakke punten

te ontdekken en om de duurzaamheid te testen.

Kwaliteit voorop
In de productie is controle op de kwaliteit van alle

toegepaste materialen cruciaal. Controles op de

juiste maatvoering of materiaalkwaliteit worden

doorgaans uitgevoerd op alle binnenkomende

onderdelen, zelfs voor de onderdelenvoorziening!

Goede ondersteuning
De juiste bediening en service zijn in de praktijk

net zo belangrijk als een goede ontwikkeling

en precieze fabricage! Daarom investeert Lely

via frequente klantenbezoeken en uitgebreide

(internationale) trainingen heel veel in het opleiden

van dealers en eindgebruikers.

Snelle en correcte
onderdelenlevering
Dankzij de steeds verdergaande automatisering van

onze onderdelenvoorziening bent u verzekerd van

snelle levering van onderdelen op het moment dat u

dat van ons verwacht.

LELY – hoogwaardige producten via innovatie
en duurzame ontwikkeling

De ondernemingen van de Lely Groep spannen zich permanent in om een reeks producten
aan te bieden die volledig is toegesneden op de behoeften van de moderne melkveehouder
en loonwerker. Innovatie is altijd al de drijvende kracht geweest waarop de Lely-organisatie
is gebouwd.
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Lely Welger

D 4006

D 4060

D 6006

D 6060
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D 4060
De Lely Welger D 4060 is ook geschikt voor het

verwerken van silage. Door gebruik van de XtraCut25

snijinrichting met 25 messen en groepsschakeling kan

de baaldichtheid nog verder worden vergroot, en het

fermentatieproces eerder op gang komt.

D 4006
De Lely Welger balenpersen kenmerken zich door hun

sterke constructie en slimme oplossingen. Tijdens de

ontwikkeling van de grootpakpersen is speciaal de

nadruk gelegd op de lange levensduur en goede

prestaties. Zoals alle Lely Welger grootpakpersen

werkt ook de Lely Welger D 4006 volgens het direct

flow principe.

D 6060
Waar grote zwaden moeten worden verwerkt is

de Lely Welger D 6060 de juiste keuze. Een hoge

opnamecapaciteit gekoppeld aan een goed gesneden

product en een uitmuntende baaldichtheid geven

loonwerkers de mogelijkheid de opdrachten perfect

en zeer kosteneffectief uit te voeren.

D 6006
Deze machine is ideaal voor verwerking van

voornamelijk droge gewassen. De baalbreedte van

1,2 m is bovenal voordelig voor het snel persen op grote

velden en voor efficiënt laden van vrachtwagens.

Door het brede perskanaal heeft deze pers een zeer

indrukwekkende capaciteit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WELGER D 6006

Proficut snijinrichting 0 messen

Kanaalafmetingen Breedte x Hoogte 120 x 70 cm

Baallengte 90-250 cm

Binding 6x

Bindmateriaal kunststof koord Looplengte 130 m/kg

Bindmateriaalhouder max. 24 rollen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WELGER D 4006 

Proficut snijinrichting 0 messen

Kanaalafmetingen Breedte x Hoogte 80 x 70 cm

Baallengte 90-250 cm

Binding 4x

Bindmateriaal kunststof koord Looplengte 130 m/kg

Bindmateriaalhouder max. 16 rollen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WELGER D 6060

Proficut snijinrichting 23 messen

Kanaalafmetingen Breedte x Hoogte 120 x 70 cm

Baallengte 90-250 cm

Binding 6x

Bindmateriaal kunststof koord Looplengte 130 m/kg

Bindmateriaalhouder max. 24 rollen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WELGER D 4060

Proficut snijinrichting 23 messen

Kanaalafmetingen Breedte x Hoogte 80 x 70 cm

Baallengte 90-250 cm

Binding 4x

Bindmateriaal kunststof koord Looplengte 130 m/kg

Bindmateriaalhouder max. 16 rollen
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Lely Welger D 4006-6060
Met de ontwikkeling van deze nieuwe grootpakkenpers heeft Welger wederom bewezen
niet alleen innovatief te zijn, maar ook te luisteren naar zijn klanten. Hierbij komen onze
creativiteit en meer dan honderd jaar ervaring in de bouw van balenpersen van pas, die
leiden tot toekomstgerichte machines die altijd zeer praktisch in gebruik zijn.
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Zijwaarts transport van gewas op de pick-up
gebeurt door twee uit de kluiten gewassen vijzels
Zelfs bij de breedste zwaden zorgen deze twee vijzels in
combinatie met de snijrotor voor een goede doorstroom
van gewas. De vulling van het perskanaal is optimaal en
de snijkwaliteit is gegarandeerd.

Hydroflexcontrol – onbezorgd werken
bij maximale capaciteit
Met de geveerde, hydraulisch bedienbare invoerbodem,
reeds jaren beproefd in de rondebalenpersen, is een
vertsopping zo opgelost. Dit geeft U de mogelijkheid de
pers maximaal te benutten zonder constant op uw
hoede te zijn voor onregelmatigheden inhet zwad.

Brede pick-up, schoon voer
Belangrijkste doel tijdens de ontwikkeling van de pick-up was een
constante en schone opname van het gewas en de best mogelijke
bescherming van de graszode – zelfs bij hoge rijsnelheden!

Koppelingsas met tussenlager
Door gebruik te maken van een tussenlager worden trillingen en
onkantheid in de aandrijving beperkt en verloopt de aandrijving
van de machine zeer rustig. Hierdoor stijgt het comfort en de
levensduur van zowel de pers als de trekker.
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De knopers bepalen het succes van de pers!

De beproefde Lely Welger knoopsystemen verwerken betrouwbaar en storingsvrij alle
gangbare soorten touw. De zelfafglijdende dubbele knopen hebben een zeer
trekkracht en werken zonder touwafstrijkers. Onderhoudsvrije lagers op de knoper
verlengen de levensduur en minimaliseren het benodigde onderhoud.

Touwkasten met flinke opslag mogelijkheid
Ruim voldoende touw om een lange dag ongestoord te werken.
Snel en gemakkelijk bereikbaar met een zeer eenvoudige touw doorvoeren.
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Elektronische beheersing en
functiebewaking van de balenpers
met behulp van de E-Link
afstandsbediening:

• Baallengte

• Persdruk

• gecombineerde persdrukregeling.

• Ventilator aan / uit

Bediening van alle
hydraulische functies:

• Pick-up

• Hydroflexcontrol

• Messen

• Balenuitdrukker

• Duidelijke foutmeldingen

• 20 balentellers

• Diagnoseprogramma

E-Link – Goed overzicht – alles onder controle
Het hele ‘Baler Management, d.w.z. alle bewerkings- en bewakingsfuncties

zijn te bedienen vanuit de trekkercabine met de handzame en overzichtelijke

afstandsbediening. Alle belangrijke acties worden grafisch weergegeven op

een groot en goedverlicht scherm. Met de toetsen, die ook verlicht zijn,

kunnen snel en gemakkelijk de nodige functies worden aangepast.

Slip Control – een zelfdenkende
overbelastingsbeveiliging
Naast de normale gebruiksfuncties heeft E-Link een automatische

slipmetingsfunctie. Als de maximale capaciteit wordt overschreden,

vermindert de E-Link de druk in het spankanaal iets. Hierdoor kan de

pers weer op toeren komen en worden verstoppingen voorkomen.

Het E-Linksysteem stelt de pers automatisch weer op het juiste

drukniveau in.

Centrale persbloksmering– goed smeren betekent goed persen!
Een gecentraliseerde progressieve verdeler voorziet geleiderollen van het persblok
van smeermiddel. Elke rol wordt met een vooringestelde hoeveelheid gesmeerd.
Het smeersysteem is gemakkelijk te bereiken wat het onderhoud en daarmee de
levensduur bevordert.
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Tandemas – soepel rijden, minimale bodemdruk
De beide assen hebben een pendelende geveerde ophanging, waardoor het gewicht van
de machine gelijkmatig over alle vier de wielen wordt verdeeld. Door de naloop- sturing
kunnen lopen de wielen soepel door de bochten wat beschadiging van de zode voorkomt.

Voor het achteruitrijden kan de stuuras hydraulisch worden vergrendeld.
Alle vier de wielen zijn geremd.

Praktische uitrusting voor de professional:

• Pick-up zwenkwielen beschermen de grasmat en de opraper.
Afmetingen: 16 x 5,50, 14x hoogte-instelbaar

• Multifunctionele dissel met hydraulische steunpoot – zowel voor boven- als onderaanspanning 
geschikt, waardoor een optimale en veilige aankoppeling aan elke trekker mogelijk is.

• Hydraulisch uitklapbare rollenbaan en balenuit-
drukker zijn onderdeel van de standaarduit-
voering – Gemakkelijk te bedienen en een
rustige baalafleg.

• Eigen hydraulisch systeem
voor de persdrukregeling

• In kogellagers afgesteunde stalen tandbalken
met geschroefde stuurarmen voor een lange
levensduur en hoge bedrijfszekerheid.
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Technische specificaties

LELY WELGER D 4006 D 4060 D 6006 D 6060  

Perskanaalafmetingen Breedte x Hoogte 80 x 70 cm 80 x 70 cm 120 x 70 cm 120 x 70 cm

Baallengte 0,90 m - 2,50 m 0,90 m - 2,50 m 0,90 m - 2,50 m 0,90 m - 2,50 m

Knopers 4x 4x 6x 6x

Touw kunststof / Looplengte 130 m/kg

Touwvoorraad max. 16 rollen max. 16 rollen max. 24 rollen max. 24 rollen

Touwverbruik / Balen bij baallengte 1,6 m 19,3 m 19,3 m 29,0 m 29,0 m

Touwverbruik / Balen bij baallengte 2,0 m 22,5 m 22,5 m 33,75 m 33,75 m

Touwverbruik / Balen bij baallengte 2,5 m 26,5 m 26,5 m 39,75 m 39,75 m

Aftakas 1000 rpm 

Aantal slagen 64/min

Afmetingen Lengte 8,2 m

Afmetingen Breedte 2,8 m

Afmetingen Hoogte 2,7 m

Banden 500/60-22,5 12 PR 500/60-22,5 12 PR 600/50-22,5 12 PR 600/50-22,5 12 PR

Benodigd vermogen 77 kW/105 PK 77 kW/105 PK 92 kW/125 PK 92 kW/125 PK

Pick-up breedte 2,25 m 

Pick-up harkbreedte 1,86 m

Pick-up tanden / rij  30 

Tandafstand 64 mm

Proficut snijinrichting, aantal messen 0 23 0 23 

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

Kogelkoppeling • • • •
Verstelbare koppeling, optioneel • • • •
Luchtdruk- of hydraulisch remsysteem

Optionele parkeerrem • • • •
Koppelingsas met groothoek

en vrijloop • • • •
E-Link Baler Control • • • •
Eigen hydraulisch systeem

voor elektrohydraulische persdrukregeling • • • •
Hydraulische balenuitdrukker o o o o

Pick-up met twee zwenkwielen

en voorzetplaat •/• –/• •/o –/•
Hydroflexcontrol invoerbodem • • • •
Invoerrol pick-up o • o •
Proficut snijinrichting 23 messen – • – •
Banden, enkele as 500/60-22,5 12 PR • • – –

Banden, enkele as 600/50-22,5 12 PR o o • •
Banden, enkele as 700/45-22,5 12 PR – – o o

Tandem-as met banden 505/50 R 17 o o o o

Knoperventilatoren o • o •
Free Energy, eigen stroomvoorziening • • • •
Balengoot, hydraulisch opklapbaar • • • •
Rollengoot, hydraulisch opklapbaar o o o o

Balenuitwerper, hydraulisch bediend • • • •
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60 jaar onstuitbare vooruitgang in de landbouw

Al aan het begin van de vorige eeuw waren Cornelis en Arij van der Lely als kinderen

druk in de weer met een Meccanodoos om vorm te geven aan hun ideeën voor

verlichting van de lichamelijke arbeid in de agrarische sector. Met de uitvinding van

de harkkeerder werd Lely in 1948 als agrarische onderneming op de kaart gezet. De

ontwikkelingen volgden elkaar snel op. Rond 1958 begon Lely met de ontwikkeling

en productie van de unieke kunstmeststrooier, in 1965 bracht Lely de uniek

vormgegeven Lely Lotus haaktand op de markt. Met de ontwikkeling van de Lelyterra

rotorkopeg in 1968 brak Lely echt door. Deze ontwikkeling markeerde tevens de

internationalisering van de onderneming. In 1983 kreeg de techniek van maaiers

een enorme impuls dankzij de introductie van de modulaire maaibalk. De in 1992

geïntroduceerde melkrobot is zonder enige twijfel de belangrijkste uitvinding van de

20e eeuw voor melkveehouders.

Ook onder die inspirerende leiding van de tweede generatie Van der Lely zoekt

de onderneming constant naar methoden die het leven van veehouders zowel in

financieel als sociaal opzicht verbeteren. In dit streven past, naast de introductie van

harken en schudders met de grootste werkbreedte, tevens de ontwikkeling van steeds

meer gerobotiseerde apparatuur voor in de stal. En … dit 60-jarige jubileum belooft

nog veel goeds voor de komende jaren.

Lely, Astronaut, Atlantis, Hibiscus, Lotus, Splendimo, Astri, Astrodata, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery,

E-link, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hubble, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Shuttle, T4C, Viseo en Voyager 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.


