
LELY ORIGINAL: SLIJTDELEN VOOR 
MAAIER, SCHUDDER EN HARK 
Behaal de beste resultaten met Lely Original slijtdelen 
voor uw Lely machine. Deze slijtdelen hebben een 
lange levensduur, zorgen voor de hoogste capaciteit 
van de machine, de beste kwaliteit ruwvoer en 
daarmee de hoogste voerefficiëntie.

Smakelijk ruwvoer met Lely Hibiscus 
harktanden
De flexibele gebogen harktand heeft een 

goede bodemvolging. Tevens zorgt de 

gebogen vorm van de tand ervoor dat het 

gewas gedragen wordt.  Dit resulteert in een 

laag ruw-asgehalte in de kuil. De uiteinden van 

de Hibiscustand zijn gepolijst, waardoor het 

gewas goed van de tanden glijdt en een mooi 

zwad wordt gevormd.
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Haal de maximale 
capaciteit uit uw  
Lely maaier

Begin het seizoen met scherpe 
maaimessen!
Scherpe maaimessen zorgen voor een snelle 

hergroei van het gewas en dat levert u een 

betere ruwvoerkwaliteit op. Scherpe messen 

maaien lichter, dit resulteert in een lager 

brandstofverbruik en een hogere capaciteit van 

uw Lely maaier.

Behoud de maximale capaciteit van uw 
maaier met scherpe kneusvingers!
De unieke vorm van de kneusvingers zorgen 

ervoor dat de waslaag van het gras wordt 

opengewreven. Dit resulteert in een snellere 

droging van het gewas. Nieuwe kneusvinger 

nemen het gewas beter op doordat ze meer grip 

hebben op het gewas. Dit zorgt voor behoud van  

de doorvoercapaciteit van de maaier. 

Voorkom dat je in de drukste periode 
van het jaar slijtdelen moet vervangen
Vervang altijd beide messen op de maaischijf 

zodat de balans in de maaischijf behouden 

blijft en voorkom daarmee trillingen en schade. 

Controleer de pennen op beschadigingen en 

vervang indien nodig. Het advies is om bij 

vervanging van het mes een nieuwe Splendimo-

clip te gebruiken voor een goede vergrendeling 

van het mes.

Behaal met Lotus schuddertanden 
het laagste ruw asgehalte in uw kuil
De Lotustand is flexibel en veert soepel in en 

uit, waardoor er weinig kracht op de grasmat 

komt.  De unieke hoek van de Lotustand 

zorgt voor een perfecte bodemvolging.  Dit 

resulteert in een laag ruw asgehalte in de kuil. 

De tanden hebben een verschillende lengte. 

De korte tand neemt het drogere bovenste 

gewas op en gooit dit minder ver weg. De 

langere tand neemt het nattere onderste 

gewas op en gooit dit verder weg. Hierdoor 

komt het natte gewas boven te liggen. Dit 

resulteert  in een snelle droging. De unieke 

vorm van de tand geeft de mogelijkheid voor 

een hoge rijsnelheid en een lager toerental.


