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As is ballast voor een koe.

DROGEN VERZAMELEN

Snelle verwelking 
vermindert 
kwaliteitsverlies

Voerefficiëntie en ons brede aanbod ruwvoederwinningsmachines

Maai het gras dat uw vee nodig heeft.

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

VERZAMELEN SNIJDEN PERSEN AFDICHTEN

Inzichten 
over drogen
Snelle verwelking vermindert 
kwaliteitsverlies.

Drogestofgehalte is essentieel 
voor succesvolle conservering.

Behandel uw ruwvoer 
zorgvuldig.

Voerefficiëntie en ons brede aanbod ruwvoederwinningsmachines
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Grip op het gewas Dankzij de positie en vorm van de unieke 

Lely-haaktanden wordt het gewas hoog en 

ver achter de machine geworpen. Een nat 

gewas is zwaarder en wordt verder geworpen, 

zodat het op het drogere gewas landt; dit 

garandeert een uitstekende schudbeweging. 

Het natste gewas bovenop voor snel 
en gelijkmatig drogen
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Unieke prestaties door de vorm en positie Meer stabiliteit = hogere output Flexibiliteit elimineert vervuiling

De tanden van Lely Lotus-schudders hebben 

in de loop der jaren aangetoond dat zij 

door hun unieke vorm en positie veel meer 

gewas oprapen, vervoeren en werpen dan 

concurrerende machines. Met een grote 

toename van capaciteit en output als gevolg. 

Het is mogelijk om sneller te rijden met een 

schudder die de tractor stabiel volgt. De 

gedragen Lotus schudders bevatten een 

Stabilo naloopinrichting met maar liefst vier 

draaipunten en twee verbindingsbalken. Een 

soortgelijke functie wordt uitgevoerd door de 

lange dissel van getrokken schudders. 

De flexibiliteit en beweging van de haaktanden 

voorkomen bodemschade en verontreiniging 

van het gras. Minder schade aan de bodem 

resulteert in minder ongewenst onkruid, 

snellere hergroei en een lager asgehalte in het 

ruwvoer. 

Het natste gewas bovenop voor snel 
en gelijkmatig drogen
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Perfect voer door capaciteit en ideaal schudwerk

Grip op het gewas

De Lotus schudder is door zijn capaciteit bepalend als het gaat 

om uw beslissing om op het juiste tijdstip snel en goed voer 

te winnen. De unieke grip en verwerkingscapaciteit van de 

haaktanden gekoppeld aan de stabiliteit van de schudders 

vormt een ongekende slagkracht waar elke gebruiker op kan 

vertrouwen.

Door de stand en haakvorm hebben beide tanden enorm veel 

grip op het gewas en ontstaat het vermogen om veel gewas 

op te nemen. Bij elke rotoromwenteling nemen Lely schudders 

zo’n 50 procent meer mee dan schudders met rechte tanden. 

De constructie van de complete schudder maakt het vervolgens 

mogelijk deze capaciteit in snelheid om te zetten.

Het resultaat ligt voor het oprapen

Om makkelijker te kunnen harken en een goede homogene 

droging te waarborgen dient bij het schudden al het gewas 

te worden opgeraapt. Vervuiling zoals grond, mest of oude 

gewasresten mee nemen is daarbij uit den boze. Geen 

enkele schudder evenaart daarbij het aanpassingsvermogen 

en de opnamecapaciteit van de Lely haaktand. 

Door zijn slepende stand en slim ontwerp is de Lotus 

haaktand veel flexibeler dan conventionele schudder 

tanden. De haak van de tand strijkt als het ware 

– oneffenheden ontwijkend – over de zode zonder daarbij 

zodebeschadiging of vervuiling te veroorzaken. Lotus 

schudders zijn daardoor verder voorover af te stellen wat 

de ruimte tussen de rotoren tot een minimum beperkt 

zodat al het gewas moeiteloos meegenomen wordt.
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Perfect voer door capaciteit en ideaal schudwerk

Beste droging door versterkte kering

Hoe groter de afstand die het gewas in de lucht aflegt, 

des te beter is de kerende werking. Nat gewas is immers 

zwaarder dan droog gewas; dit vliegt dus verder weg en 

komt bovenop het droge gewas terecht. De stand van 

de dubbele haaktand, de speciale hoek van de haak en 

de steile stand van de rotoren bezorgen het gewas een 

ongekende achterwaartse snelheid wat die lange vlucht 

bewerkstelligt.

Om het kerende effect nog eens te versterken, is de 

bovenste van de twee haaktanden korter. Het bovenop 

liggende – droge – gewas krijgt door het lengteverschil 

van de tanden minder snelheid mee, waardoor het verschil 

in snelheid met het natte gewas nóg groter wordt en het 

uiteindelijke schudresultaat nog verder verbetert.

Laag toerental, mooi meegenomen

Bij te agressieve bewerking is het verlies aan 

plantmateriaal direct te zien aan het stof wat 

opgeworpen wordt. Dit heeft te maken met het effect 

van de schuddertanden op het gewas.

Daarbij werkt de schudder ideaal bij een laag aftakas 

toerental, tussen 400 en 450 toeren per minuut. 

Haaktanden hebben daarnaast relatief weinig contact 

want de opname capaciteit ligt immers 150 procent 

hoger. Op de plaats waar twee rotoren overlappen 

wordt de gewasstroom door de tanden van beide 

rotoren gegrepen waardoor het gewas uit elkaar 

getrokken wordt en een flinke snelheid naar achter 

meekrijgt.
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Goed schudden is onafhankelijk 
van rotorformaat
Lotus schudders met de unieke haaktanden bieden 

het grote voordeel dat de tanden – dankzij de grote 

mate van flexibiliteit en de slepende stand – zelfs 

onder een lichte voorspanning kunnen worden 

afgesteld. Dat betekent dat de rotor onder alle 

omstandigheden relatief ver voorover kan worden 

gesteld, wat het schudbeeld ten goede komt. 

De ruimte tussen de rotoren waar de tanden niet 

komen, is daardoor klein, terwijl de rotor onder een 

ideale schudhoek staat. Ook bij de grotere rotoren 

blijft de gewasopname dus gegarandeerd, zonder 

dat het schudbeeld of de kerende werking nadelig 

wordt beïnvloed.

Lang gewas
Bij lang gewas is een grotere rotor in het voordeel. 

Door de grotere diameter moet het gras een 

grotere afstand afleggen en wordt het beter uit 

elkaar getrokken. Een goed voorbeeld is de Lotus 

600. Deze schudder is zeer populair in gebeiden 

waar ze lang en ruw materiaal willen schudden.

Kantschudden met de Lely Lotus schudder
Voor het schudden langs perceelsranden en sloten worden de tanden van 
de buitenste rotor in de binnenste positie gezet. De tanden van deze rotor 
zullen het gras dan naar binnen werpen, weg van de rand. Hierdoor blijft de 
perceelsrand schoon en wordt het gras perfect verdeeld. Andere manieren van 
kantschudden, bijvoorbeeld schuinstellen, leiden tot een ongelijkmatige droging 
door zwadvorming.

Vergelijking kantschudden 

Lely Lotus-systeem. Systeem met hoekstand.
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Flexibele tanden zorgen voor 
schoon voer
In vergelijking met rechte tanden hebben de 

haaktanden van Lely slechts weinig kracht nodig 

om uit te wijken. Het is zelfs beter om de tand een 

lichte voorspanning op de grond mee te geven; de 

gewasopname is dan immers nóg beter en tevens 

kan de rotor verder voorover worden gesteld, 

zonder dat daarbij vervuiling optreedt.

Vervuiling
Vervuiling (dat wil zeggen: een hoog asgehalte) 

wordt voorkomen door op de juiste diepte te 

werken. Te diep werken, of een belemmerde 

bodemvolging van de schudelementen zijn 

bekende oorzaken van vervuiling door middel van 

grond, opgedroogde mest of graspolletjes in de 

kuil. Dergelijke vervuiling is te voorkomen door 

een goede afstelling van de schudder, flexibele 

schuddertanden en een systeem met een goede, 

ofwel onbelemmerde bodemvolging.

Voorkom brokkelverlies
De rotoren van de Lotus schudders draaien met een relatief laag 
toerental waardoor brokkelverlies wordt voorkomen. Daarnaast is de 
slepende stand van de tanden zeer vriendelijk voor zelfs het droogste 
gewas.

Gemakkelijk instelbaar
Bij sterk wisselende omstandigheden is 
het echter belangrijk dat de schudhoek 
en werkdiepte vlot kunnen worden 
versteld. Bij de gedragen Lotus 
schudders wordt de instelling van de 
schudhoek bepaald door de wielpoten. 
De wielpoten kunnen door middel van 
een pen gemakkelijk in vijf verschillende 
posities worden gezet. De werkdiepte 
wordt vervolgens ingesteld door de 
topstang langer of korter te draaien.

Geen last van wikkelen
Het AWS Anti Wikkel Systeem – standaard op alle Lotusmodellen – biedt 
dé oplossing. Gras dat van de wielen valt, komt terecht in de speciaal 
gevormde knik in de wielpoot en belandt dan op de grond.
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Lotus haaktand + stabiliteit = snelheid

Lely Lotus schudders hebben een grotere capaciteit dan de machines van de concurrentie. 

Die capaciteit is vooral te danken aan de Lotus haaktand en de snelle aanpassing aan 

grote hoeveelheden gewas. Dat is echter nog niet het complete verhaal; de schudder zelf 

moet ook nog eens met een hoge snelheid kunnen werken.
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Zwenken
Bij schudders die zijn uitgevoerd met een enkel draaipunt en 

slijtagegevoelige schokdempers levert het zwenken maar al te vaak 

problemen op. Bij snelheden hoger dan 6 km/u wordt de schudder door 

oneffenheden in het veld of door grote verschillen in het gewas al snel 

uit balans gebracht. Vaak betekent dit: eerst even stilstaan en dan weer 

doorrijden. Capaciteit is onder die omstandigheden uiteraard ver te 

zoeken.

Stabilo – gegarandeerd non-stop output
De gedragen Lotus schudders kennen dit probleem niet; deze 

machines worden immers stevig in de hand gehouden door het 

Stabilo-naloopsysteem. Lotus schudders zijn uitgevoerd met maar 

liefst vier draaipunten en twee verbindingsbalken. Dankzij de 

trapeziumvormige constructie ontstaat een denkbeeldig draaipunt 

halverwege de trekker. De lengte van de ‘arm’ van de Stabilo 

naloopinrichting is dus groter en daardoor houdt de naloopinrichting 

altijd controle over de schudder. De machine kan, zelfs bij 

ongunstige gewas- of veldomstandigheden, onmogelijk zwenken. 

De vierdraaipunten en de twee verbindingsbalken zorgen er tevens voor 

dat de schudder de trekker perfect volgt in bochten of op de kopakker.

Speciale vergrendeling
Om de duurzaamheid van de schudder 
en het gemak voor de trekkerchauffeur 
te verhogen, is een speciale vergrendeling 
opgenomen in de Stabilo-naloopinrichting. 
De Lotus schudder wordt meteen 
vergrendeld als de machine wordt geheven. 
Zodra de hefinrichting van de trekker zakt 
en de schudder de grond raakt, wordt de 
machine meteen ontgrendeld.

Lotus carriers
De getrokken Lotus schudders zijn niet 
uitgerust met een Stabilo naloopinrichting, 
maar de trekboom van deze schudders 
vervult dezelfde functie. Het ontwerp van 
het chassis zorgt ervoor dat de schudder in 
positie blijft en zelfs niet zwenkt bij hoge 
rijsnelheden.
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Het is algemeen bekend dat Lotus schudders een hoge inruilwaarde hebben. Die gunstige 

bijkomstigheid heeft alles te maken met de ongeëvenaarde capaciteit van deze machines, 

maar zeker ook met de ongekend duurzame constructie. Lotus schudders hebben een 

uitzonderlijk degelijke aandrijving, die ook in de afgelopen jaren – net als de doordachte 

frameconstructies – steeds nóg verder is verbeterd. 

Lely Lotus – de duurzame en solide constructie 
staat garant voor een lange levensduur en hoge 
inruilwaarde

Zware aandrijvingen
Zowel de getrokken als gedragen schudders zijn 
uitgerust met degelijke en beproefde aandrijflijnen. 
In de zware gegoten behuizingen zijn ook 
de scharnierpunten verwerkt. De aandrijflijn 
overbrugt deze scharnierpunten met dubbele 
kruiskoppelingen. Deze dubbele kruiskoppelingen 
zorgen er voor dat de schudder in alle posities kan 
draaien. Kruiskoppelingen vragen overigens weinig 
onderhoud; de smeernippels zijn – vanwege de 
plaatsing aan de buitenzijde – goed toegankelijk.

Extra zware aandrijving
De Lotus 600, 900 en 1020 hebben een 
extra zware aandrijving; deze schudders 
zijn namelijk voorzien van acht elementen 
op één lijn of – zoals de Lotus 600 – van 
rotoren met acht tandarmen. Bij deze extra 
zware aandrijving is de eindoverbrenging 
groter, waardoor de aandrijfassen met 
de dubbele kruiskoppelingen met een 
dubbel zo hoog toerental draaien; de 
belasting wordt hiermee gehalveerd. 
De scharnierpunten zijn extra zwaar en 
voorzien van geharde bussen.

Méér dan alleen een beschermbeugel...
Alle beugels zijn namelijk, in lijn met de draaipunten in de 
aandrijflijn, door middel van scharnierpunten met elkaar 
verbonden. In samenhang met de schoorstangen in de 
beugels levert dat een oersterke constructie op. Hoge 
rijsnelheden worden dus gecombineerd met duurzaamheid en 
Lotus schudders laten alle andere machines dan ook mijlenver 
achter zich.

Flexibele tandophanging
De speciale tandbevestiging van de Lely haaktand beschermt 
de tand tegen metaalmoeheid, aangezien spanningen in 
het materiaal worden vermeden. Dankzij de simpele, maar 
uitgekiende clipbevestiging blijft de tand op de juiste positie, 
terwijl twee bussen in de windingen de tand op zijn plaats 
houden. Dankzij deze constructie benut de flexibele haaktand 
de volledige wikkeling bij de vele bewegingen die de tand 
maakt. Vastzetten van de tand met een bout zorgt voor veel 
extra spanning en leidt onvermijdelijk tot tandbreuk.
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Ervaren!
U werkt met onze machines in het veld. Elke dag is er wel een andere uitdaging. Om die 

reden zijn al onze dealers ervaren en erop ingericht om snel te reageren. Zij houden 

voorraden aan van alle belangrijke onderdelen en hebben de kennis om alle machines in 

optimale staat te houden. Wij staan garant voor een optimale ruwvoederwinning. Ook op 

uw bedrijf.
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Lely Lotus

Stabilo

770 – 1500

Combi
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Lely Lotus

Stabilo

770 – 1500

Combi

Lely Lotus Stabilo
De serie gedragen schudders biedt 

een ruime keuze aan werkbreedten 

en sluit aan op de behoeften van 

elk veehouderijbedrijf. De Stabilo-

naloopinrichting staat garant voor een 

uiterst stabiele loop van de machine, 

zowel tijdens het schudden als bij het 

nemen van bochten. Duurzaamheid én 

capaciteit blijven gegarandeerd.

Lely Lotus 770 – 1500
Unieke schudders met zes tot twaalf 

elementen en voorzien van het 

Lely carrier-systeem. De degelijke 

bouwwijze zorgt voor een goede 

bodemvolging en stabiliteit tijdens het 

gehele schudproces. In transportpositie 

biedt de carrier volledige 

ondersteuning voor de schudder. De 

Profi-modellen zijn voorzien van een 

speciale aankoppelbok.

Lely Lotus Combi
De unieke Lotus Combi schudders 

met twee of vier elementen bieden 

een goed werkend concept om te 

kunnen schudden en harken met één 

en dezelfde machine. Voor het maken 

van zwaden worden zwadvormers 

gemonteerd en wordt de positie van de 

tanden veranderd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LOTUS 770 P 900 P 900 Profi 1020 1020 Profi 1250 Profi 1500 1500 Profi

Werkbreedte (m) 7,70 9,00 9,00 10,20 10,20 12,50 15,00 15,00

Gewicht (kg) 1.450 1.750 2.200 2.225 2.330 3.100 3.750 4.200

Benodigd vermogen (kW) 37 40 40 44 44 70 73 73

Aantal tandarmen 6 x 6 8 x 6 8 x 6 8 x 7 8 x 7 10 x 7 12 x 7 12 x 7

Aankoppeling (cat.) trekboom trekboom II trekboom II II trekboom II

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LOTUS 520 600 675 770(+) 900(+)

Werkbreedte (m) 5,20 6,00 6,75 7,70 9,00

Gewicht (kg) 690 820 960 1.035 1.300

Benodigd vermogen (kW) 40 44 48 55 73

Aantal tandarmen 4 x 6 4 x 8 6 x 6 6 x 6 (7) 8 x 5 (6)

Aankoppeling (cat.) II II II II II

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LOTUS 300 Combi 600 Stabilo Combi

Werkbreedte (m) 3,00 6,00

Gewicht (kg) 330 930

Benodigd vermogen (kW) 26 44

Aantal tandarmen 2 x 8 4 x 8

Aankoppeling (cat.) II II
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Lely Lotus Stabilo
Goed schudden is dé manier om gewas gecontroleerd te drogen. Daarbij is slagkracht 

van belang en dat hangt niet uitsluitend af van de werkbreedte. De Lely-haaktanden 

verzetten immers minimaal 1,5 keer zoveel gewas als schudders met rechte tanden. 

Dat betekent dat u zelfs met een relatief kleine gedragen schudder enorm veel kunt 

presteren.  De gedragen Lotus Stabilo schudders bewijzen dat al jarenlang en bieden 

– ook dankzij de ruime keuze – een uitstekende oplossing voor zowel grote als kleine 

veehouderijbedrijven. Een Lotus Stabilo garandeert optimale kwaliteit en capaciteit 

om in korte tijd heel veel hectares intensief te schudden; twee wezenlijke voorwaarden 

voor smakelijk ruwvoer en een uitstekend bedrijfsresultaat. 
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Haaktand + Stabilo = maximale capaciteit
Voor een volledige benutting van de capaciteit van de haaktand dient elke Lely 

schudder geschikt te zijn voor rijsnelheden boven 15 km/u. Dat vergt veel van 

de constructie, maar stelt ook hoge eisen aan de stabiliteit. De speciale Stabilo-

naloopinrichting is daarom het belangrijkste onderdeel van de gedragen 

schudders; deze staat garant voor stabiliteit en daarmee tevens voor de 

permanente mogelijkheid van hoge rijsnelheden.

Vier draaipunten zorgen voor volledige controle
De gedragen Lotus schudders worden stevig in de hand gehouden door het 

Stabilo-naloopsysteem, dat is uitgevoerd met maar liefst vier draaipunten en 

twee verbindingsbalken. Deze unieke constructie heeft een trapeziumvorm 

en zoekt daarom altijd het midden achter de trekker. De machine kan, zelfs 

bij ongunstige gewas- of veldomstandigheden, eenvoudig zwenken zonder 

instabiel te worden. 

Soepel door de bochten
De vier draaipunten en de twee verbindingsbalken van de Stabilo-

naloopinrichting zorgen er tevens voor dat de schudder de trekker perfect 

volgt in bochten of op de kopakker. Dankzij de uitgekiende constructie 

komt de schudder – zelfs op hellingen – soepel en zonder wringende wielen 

door alle bochten.

Meteen vast bij het uitheffen
Op het moment dat de machine wordt geheven, zet deze zich – door middel 

van een speciale vergrendeling – vast in de positie waarop de schudder 

zich op dat moment bevindt. Hiermee wordt voorkomen dat de schudder 

de middenstand met een schok opzoekt. Dit bevordert het comfort en de 

duurzaamheid en voorkomt tevens gevaarlijke situaties in zwaar hellend 

terrein.

Veilig en efficiënt transport
Alle Lotus schudders worden door een dubbelwerkende hydraulische cilinder 

in transportpositie gebracht. Op deze manier is de schudder snel binnen een 

transportbreedte van 3 m gebracht. De Lotus-modellen 675 en 770 worden 

extra ondersteund in voor- en achterwaartse richting. Twee haken zorgen voor 

een zekere transportvergrendeling. Met behulp van een koord worden deze 

haken snel ontgrendeld voor het uitklappen. Dankzij de uitgekiende beugels 

zijn de schudders tijdens transport goed afgeschermd terwijl er voldoende 

ruimte is voor de grote trekkerwielen.
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De kleinste gedragen schudder
De Lotus 300 heeft twee elementen en is de enige 

gedragen schudder die niet is uitgerust met een 

Stabilo-naloopinrichting. Net als de Lotus 600 kan 

deze schudder worden ingezet als zogenaamde 

Combi-machine om zwaden te maken.

Degelijke werkpaarden met 
vier rotoren
Er zijn twee gedragen modellen met vier rotoren 

waarvan de Lotus 520 Stabilo de smalste is met 

een werkbreedte van 5,20 m en zes tandarmen 

per rotor. De Lotus 520 beweegt bij het opklappen 

voor transport ver door naar binnen, waardoor de 

transportbreedte beperkt blijft tot 2,55 m. 

De Lotus 600 Stabilo is vanwege de werkbreedte 

van 6 m uitgerust met een extra zware aandrijving. 

De schudder is voorzien van grote rotoren, elk met 

acht tandarmen. De Lotus 600 is, mede dankzij 

de grote doorlaat en robuuste constructie, de 

beste keuze voor het schudden van lang en zwaar 

materiaal. Meer informatie over de Lotus 600 Stabilo 

als Combi-model is te vinden op pagina 32.

Capaciteitsschudders met 
zes rotoren
De Lotus 675 heeft een werkbreedte van 6,75 m en 

is uitgevoerd met de kleinste rotoren binnen het 

aanbod van Lotus schudders. De rotoren van de 

Lotus 770 en 770 Plus hebben een grotere diameter. 

Beide modellen hebben een werkbreedte van 7,70 m 

en de rotoren van de Plus-uitvoering zijn voorzien 

van zeven – in plaats van zes – tandarmen.

De grootste schudder met 
acht rotoren
De Lely Lotus 900 Stabilo biedt ‘het beste van 

twee werelden’: een gedragen schudder met een 

breedte van 9 m. Net als de getrokken schudders, 

heeft ook dit Stabilomodel de onderling verbonden 

beschermbeugels vóór de aandrijflijn. Een garantie 

voor extra stabiliteit en duurzaamheid. Dankzij de 

grotere eindvertragingen is de aandrijflijn geschikt 

voor een schudder met acht rotoren; de aandrijfas 

kan immers sneller draaien en méér vermogen 

overbrengen. De rotoren van het Plusmodel zijn 

voorzien van zes in plaats van vijf tandarmen. 

Minder ruimte tussen de tandarmen is een voordeel 

in lichte gewasomstandigheden.

Ruimte voor grote wielen
De vernieuwde constructie van de beschermbeugels maakt het – ook voor grote 
trekkers – mogelijk om scherpe bochten te maken.

Altijd stabiel
De schudders kunnen, zelfs bij ongunstige gewas- of veldomstandigheden, 
eenvoudig zwenken zonder instabiel te worden.

Lely Lotus 900 Stabilo – compact in transport
Om de buitenste rotoren zo compact mogelijk te kunnen opklappen, is 
een speciaal aandrijfelement ontwikkeld, waarbij de buitenste rotoren om 
een aandrijfas worden opgeklapt. Dankzij de speciale hoek van die as is de 
schudder tijdens bedrijf in één lijn, terwijl de rotoren tijdens het opklappen 
achter elkaar liggen.

Speciale 
vergrendeling
Zodra de machine 
wordt geheven, is 
deze vergrendeld.
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Uitspreiden van zwaden
Als er gemaaid wordt zonder breedspreidinrichting, dan is het belangrijk dat de breedte van de schudder goed past bij de maai- en 
zwadbreedte. Het grote voordeel van de Lely schudder is dat het minder van belang is dat een zwad precies tussen twee rotoren uitkomt. 
De haaktanden hebben voldoende capaciteit om het gewas toch goed te kunnen verspreiden. Het is dus heel goed mogelijk om met een 
Lotus 600 drie zwaden van een maaiermodel 240 te schudden. In de tabel is duidelijk af te lezen welke schudder het best bij uw maaier 
past.

Maaier 2,00 m Maaier 2,40 m Maaier 2,80 m Maaier 3,20 m

LOTUS Stabilo 520 600 675 770 770 + 900 900 +

Werkbreedte (m) 5,20 6,00 6,75 7,70 9,00

Aantal rotoren x 

tandarmen

4 x 6 4 x 8 6 x 6 6 x 7 8 x 5 8 x 6

Gewicht (kg) 690 820 960 1.000 1.035 1.300

Benodigd vermogen  

(kW/pk)

40/55 44/60 48/65 55/75 73/100

Transportbreedte (m) 2,55 3,00 2,80 2,95 2,95

Transportlengte (m) 2,20 2,00 2,20 2,20 2,20

Transporthoogte (m) 2,60 2,80 3,30 3,65 3,36

Schudhoek (circa) 10° – 17°

Schudhoek instelling vijf posities onder rotor

Hoogte instelling topstang

Aankoppeling (cat.) II

Hydraulische aansluitingen 1 x DW met zweefstand

Banden onder rotoren 4 x 16/6.9-8 (6-ply) 6 x 16/6.9-8 (6-ply) 8 x 16/6.9-8 (6-ply)

Aftakastoerental (tpm) 400 – 450 (max. 540)

Rijsnelheid (km/u) max. 15

Stabilo naloop inrichting S S S S S S S

Overbelastings beveiliging S S S S S S S

Verlichting O O O O O O O

S = Standaard  /  O = Accessoire  /  X = Niet beschikbaar voor deze machine

Technische specificaties
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Via deze schudders gaf Lely blijk van een zeer eigenzinnige kijk op de toekomst van de 

schudder; mede daarom zijn deze schudders vandaag de dag nog steeds nummer één op 

het gebied van schudcapaciteit en kwaliteit. De ervaringen die vanaf 1997 zijn opgedaan 

met de Lotus 1325 en Lotus 1020, hebben de basis gevormd voor het concept van deze 

modellen getrokken Lotus schudders. Zij blinken dan ook uit in bedieningsgemak, 

duurzaamheid en capaciteit.

Lely Lotus 770 – 1500 
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De Lotus carrier – belangrijk voor transport 
en tijdens het werk
De getrokken Lotus schudders zijn uniek vanwege de constructie 

van het getrokken draagframe. Het lange transportframe koppelt 

de schudder aan de trekker en dient als carrier voor het transport. 

In het veld loopt de carrier op brede banden vóór de rotoren zodat 

de elementen vrij kunnen bewegen en niet belemmerd worden 

door geheven wielen of andere transportoplossingen. Tijdens het 

schudden dienen de transportwielen tevens als tastwielen voor de 

schudelementen. De wielen staan kort bij de schudelementen en 

garanderen dus een constante werkdiepte.

Gemaakt voor alle contouren
De koppeling van de schudderelementen aan het transportframe is 

zodanig geconstrueerd dat schudhoek en werkdiepte altijd constant 

blijven. De zwevend opgehangen schudderelementen hebben alle 

ruimte om de contouren van het veld perfect te volgen en worden niet 

belast door een omhoog getrokken transportstel. Rotoren en aandrijflijn 

hebben volop ruimte om alle contouren perfect te volgen.

Uitzonderlijk gemak op kopakkers
Uniek aan alle getrokken Lely Lotus schudders is het gebruiksgemak op 

de kopakker. Hoewel de machine normaal gesproken op de grond blijft, 

is het zeer eenvoudig om de machine te heffen en weer te laten zakken. 

Ideaal voor de wat kleinere percelen die geren, of om even snel naar het 

volgende perceel te rijden. In een mum van tijd ontstaat een ongekende 

bodemvrijheid!

Het beste transportsysteem – snel én stabiel 
Dankzij het getrokken frame en de robuuste trekboom wordt de 

getrokken Lotus schudder uiterst compact in de lengterichting van de 

trekboom ingeklapt. Hiermee wordt een lage transporthoogte bereikt 

en tevens een opvallend laag zwaartepunt; snel en stabiel transport is 

hierdoor gewaarborgd. Verlichting en markeringsborden behoren tot 

de standaarduitrusting van de machines.

De lengte van de carrier is groter is dan 
de halve werkbreedte van de schudder 
en daardoor wordt – evenals bij de 
Stabilonaloopbok – het ‘zwiepen’ van de 
machine voorkomen.

Gemakkelijke kopakkerpositie.
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Lotus 770 P – enorme capaciteit 
voor kleine trekkers
De Lotus 770 is een eenvoudig concept waarbij de 

aandrijflijn van de bewezen Lotus 770 Stabilo – met 

zes rotoren met elk zes tandarmen – gecombineerd 

wordt met het carrierframe van de Lotus 900 en 

1020. De Lotus 770 P is perfect voor veehouders 

die met een kleine trekker en een relatief 

grote werkbreedte willen werken. Dankzij de 

gemakkelijke kopakkerpositie is de schudder ideaal 

voor kleine percelen.

Slim hydraulisch systeem
De bediening van de 770 P is een goed voorbeeld 

van innovatief denken; de hele schudder is 

namelijk te bedienen met één dubbelwerkende 

hydrauliekfunctie. Zowel het heffen naar de 

kopakkerpositie als het in- en uitklappen van de 

schudder worden bediend met dezelfde hendel.

Instelling werkdiepte
De 770 P heeft een bout/gatverstelling voor het instellen 
van de werkdiepte. Voor meer gemak bij het instellen 
kan de draaibare steunpoot worden gebruikt om de 
schudder – in uitgeklapte positie – iets te kunnen tillen.

Transportpositie
Met het oog op de duurzaamheid steunt 
de schudder tijdens transport volledig op 
de carrier.Verlichting en markeringsborden 
horen bij de standaarduitvoering.
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Lely Lotus 900 en 1020 – eenvoudige en 
degelijke capaciteitsmachines
Beide schudders zijn uitgerust met acht rotoren en leverbaar in diverse 

uitvoeringen met variaties in aankoppeling en instelling van de 

werkdiepte. 

Gemakkelijke instelling van werkdiepte 
met spindel
Voor het gebruik van verschillende trekkers met een groot verschil 

in trekhaakhoogte of in sterk wisselende veldomstandigheden zijn 

de Lotus 900 en 1020 uitgevoerd met een spindelinstelling. Met deze 

spindel kan de hele machine in een handomdraai traploos worden 

versteld.

Aankoppelen
De getrokken Lotus schudders zijn altijd gemakkelijk aan en af 

te koppelen. De Lotus-modellen 770 P, 900 en 1020 zijn uitgerust met 

een draaibare steunpoot om gemakkelijk op de juiste hoogte te komen 

voor de trekhaak van de trekker. De modellen 900 Profi en 1020 Profi 

worden aangekoppeld in de hefinrichting, zodat het neerlaten van een 

steunpoot voldoende is.

Traploze spindelverstelling.
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Lotus Profi
De Lotus-modellen 900 en 1020 zijn ook verkrijgbaar 

als Profi-model. De schudders zijn dan standaard 

uitgevoerd met een spindelinstelling en een speciale 

aankoppeling. Voordeel van deze aankoppeling in 

de hefinrichting: de machine is een meter korter 

en loopt, vanwege het naar achteren geplaatste 

draaipunt, nagenoeg spoorvolgend achter de trekker. 

Dat laatste is vooral gemakkelijk in situaties waar de 

ruimte om te manoeuvreren minimaal is.
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De Lely Lotus 1250 Profi is een rechttoe 
rechtaan machine met een grote 
werkbreedte en uitzonderlijk hoge 
capaciteit.Lely Lotus 1250 Profi - een compacte getrokken 

schudder met een uitzonderlijk hoge capaciteit
Met de Lotus 1250 Profi heeft Lely de kloof gedicht tussen de schudders 

van 10,20 en 15,00 m door het beste van beide schudders te combineren. 

Deze schudder heeft een werkbreedte van 12,50 m en is uitgerust met 

tien rotoren, elk met zeven tandarmen. Het resultaat is een rechttoe 

rechtaan machine met een grote werkbreedte en uitzonderlijk hoge 

capaciteit.

Een beter binnenspoor
Een lange dissel zorgt voor stabiliteit, terwijl de wielen van het carrier-

frame een exacte werkdiepte bereiken met behulp van de traploze 

spindelverstelling. De Profi-aankoppelbok van de Lotus 1250 heeft het 

draaipunt van de schudder verder naar achteren, wat zorgt voor het 

soepel volgen van de machine. Tijdens het transport draagt de dissel de 

schudder.

Transport naar werkpositie
De Lotus 1250 Profi kan snel en eenvoudig uitgeklapt worden door 

middel van de tractorhydrauliek. De stabiele constructie en compacte 

transportbreedte zorgen voor comfortabel transport op de weg.
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Lely Lotus 1500 – de ideale 
combinatie van hoge capaciteit, 
eenvoudige bediening en 
duurzaamheid
Groter wordende melkveebedrijven willen zo snel 

mogelijk hun ruwvoer oogsten om de kwaliteit te 

kunnen garanderen. Daarbij wordt de factor arbeid 

steeds belangrijker bij de keuze tussen de aanschaf 

van machines of de inzet van de loonwerker. Lely 

biedt deze bedrijven maximale slagkracht met de 

Lotus 1500. Deze schudder combineert maximale 

capaciteit met bedieningsgemak en duurzaamheid. 

Met afstand de slimste, snelste en sterkste schudder 

van het moment.



 LELY SPLENDIMO

29

 LELY LOTUS

29

 LELY LOTUS

29

Onbelemmerde bodemvolging 
verhoogt de inzetbaarheid
De twaalf rotoren van de Lotus 1500 overbruggen een werkbreedte van 15 m 

en dat kan op oneffen of heuvelachtige percelen al een groot hoogteverschil 

betekenen. Om ook in die situaties perfect schoon voer te leveren moet de 

schudder de veldcontouren moeiteloos kunnen volgen. Daarom heeft de Lotus 

1500 een onbelemmerde bodemvolging en enorm veel bewegingsruimte in de 

aandrijflijn en het subframe.

Geen capaciteit zonder stabiliteit
De Lotus 1500 heeft, zoals elke getrokken Lotus schudder, de loopwielen voor 

de twaalf schudelementen en een relatief lange dissel. Dit resulteert en een 

onbelemmerde bodemvolging en een hoge mate van stabiliteit. Tijdens het 

transport draagt de dissel de schudder.

In 40 seconden naar 15 m breedte
Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden van hydrauliek klapt de 

machine makkelijk en snel in. U bedient één enkel werkende functie om 

de machine uit de transportsteunen te halen en vervolgens gebruikt u een 

dubbelwerkende functie om de machine geheel uit te klappen.

Snel naar kopakkerpositie
Met één snelle handeling brengt u de hele 15 m brede schudder naar een ruime 

kopakkerpositie. Gebruiksgemak ten voeten uit; even snel achteruit of een 

greppeltje oversteken!

Compact op transport
Door de manier van opklappen, waarbij twee elementen aan weerszijden van 

de schudder naar binnen klappen en precies in elkaar vouwen, heeft de Lotus 

1500 een laag zwaartepunt en weinig ruimte nodig op de weg en voor stalling. 

Tijdens transport is de machine vergrendeld zodat de veiligheid geborgd is.
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Aankoppeling in de trekhaak
Het standaard model Lotus 1500 heeft een 

aankoppeling in de onder of boven trekhaak. De 

slanke constructie biedt veel ruimte om scherp te 

kunnen draaien terwijl via een groothoekkoppeling 

de schudder soepel aangedreven wordt.

Degelijke aandrijving voor 
capaciteit
De hoge rijsnelheid tijdens het schudden en 

de breedte van de machine maakt een goede 

beveiliging voor de aandrijving noodzakelijk. 

De Lotus 1500 is daarom voorzien van een 

nokkenschakelkoppeling.

Profi – voor de zwaarste 
omstandigheden
De beproefde aandrijflijn van de Lotus 1500 

Profi is voorzien van twee aandrijfkasten in 

plaats van één in de standaarduitvoering. De 

Profi utvoering wordt via twee tussenassen met 

nokkenschakelkoppelingen aangedreven die 

snel na elkaar doorslaan bij een blokkering. Een 

klauwkoppeling tussen de aandrijvingen zorgt 

ervoor dat de twee onafhankelijk van elkaar kunnen 

werken zonder dat de schudder van tijd raakt.

Het unieke van dit systeem is dat er 35 procent meer 

vermogen overgebracht kan worden tijdens het 

schudden terwijl beveiliging zo’n 25 procent lichter 

is ten opzichte van de standaard Lotus 1500. Dat 

maakt deze Lotus 1500 de Profi voor extreem zwaar 

gewas.

Profi voor het betere bochtenwerk
Door de Profi-aankoppeling ligt het draaipunt 

een flink stuk naar achter waardoor de schudder 

spoorvolgend wordt. Dit is met name een 

groot voordeel tijdens wegtransport als men 

te maken heeft met smalle wegen en krappe 

perceelsingangen.

Profi aankoppeling voor het betere bochtenwerk 
en dubbele aandrijving voor extreem zware 
omstandigheden.

Gekoppelde beschermbeugels maken het 
één sterk geheel.

Eenvoudig en traploos de werkdiepte instellen.
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Lotus 770

Lotus 900

Lotus 1020
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LOTUS 770 P 900 P 900 Profi 1020 1020 Profi 1250 Profi 1500 S 1500 Profi

Werkbreedte (m) 7,70 9,00 10,20 12,50 15,00

Aantal rotoren x tandarmen 6 x 6 8 x 6 8 x 7 10 x 7 12 x 7

Gewicht (kg) 1.450 1.830 2.200 2.225 2.330 3.100 3.630 4.300

Benodigd vermogen (kW/pk) 37/50 40/55 70/95 73/100

Transportbreedte (m) 3,00 3,00 3,00 3,00

Transportlengte (m) 4,65 6,20 5,20 6,30 5,20 6,70 6,30

Transporthoogte (m) 2,75 2,75 2,95 2,90 2,90 2,90

Schudhoek (circa) 10° – 17°

Schudhoek instelling vijf posities onder rotor

Hoogte instelling vier posities traploos

Aankoppeling (cat.) trekboom II trekboom II II trekboom II

Hydraulische aansluitingen 1 x DW met 

zweefstand 1 x DW met zweefstand + 1 x DW

1 x DW – 1 x DW 

met zweefstand

Banden onder rotoren 8 x 16/6.90-8 (6-ply) 12 x 16/6.50-8 (6-ply)

Transportwielen 2 x 10/75-15.3 (8-ply) 2 x 15.0/55-17 (10-ply)

Aftakastoerental (tpm) 400 – 450 (max. 540)

Rijsnelheid (km/u) max. 15

Transportsnelheid (km/u) max. 40

Onderaanspanning S O X O X X S X

Bovenaanspanning X O X O X X O X

Brede banden  

15.0/55-17 10-ply

X X O O O S S S

Overbelastingsbeveiliging S S S S S S S S

Verlichting S S S S S S S S

Technische specificaties

S = Standaard  /  O = Accessoire  /  X = Niet beschikbaar voor deze machine

 Maaier 2,00 m Maaier 2,40 m  Maaier 2,80 m Maaier 3,20 m
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Lely Lotus Combi
De Lotusmodellen 300 en 600 Combi bewijzen onomstotelijk dat twee verschillende 

bewerkingen heel goed met één machine kunnen worden uitgevoerd. Vooral voor het 

maken van hooi en droge silage worden de Lotus Combimachines al jarenlang met groot 

succes ingezet. De Lotusmodellen 300 Combi en 600 Combi doen onvermijdelijk een 

zekere concessie, maar leveren desondanks uitstekend werk!
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Speciale haaktanden voor optimale resultaten
Dankzij de uitrusting van de Lotus Combischudders met een speciale 

haaktand zijn de mogelijkheden van deze machines vergroot. 

De standaard gemonteerde – zwart gekleurde – Combitanden hebben 

een iets flauwere tandhoek. Deze haaktand laat het gewas daardoor iets 

eerder los, zodat er gemakkelijk zwaden kunnen worden gemaakt.

Zwadvormers voor een perfect afgewerkt zwad
De Combischudders zijn daarnaast uitgerust met speciale korven, die 

dienen als zwadvormers. Het model Lotus 300 is uitgerust met twee 

van zulke korven; de Lotus 600 Combi heeft vier korven en maakt 

twee zwaden. De luchtige gelijkvormige zwaden zijn ideaal voor een 

hogedrukpers.

Schudden
Dankzij de traploze verstelling van de schudhoek wordt het gewas onder 

alle omstandigheden met grote zorg geschud. Zelfs natte gewasplukken 

worden voorzichtig, maar wel volledig uit elkaar getrokken. Vanwege 

de voorzichtige, maar toch intensieve werking van de tanden komt het 

onderste gras bovenop te liggen. Als gevolg daarvan wordt de droogtijd 

aanzienlijk ingekort. 

Harken
De zwadvormers van de Lotus Combimodellen staan garant voor 

gelijkmatige en luchtige zwaden. De zwadbreedte kan snel en 

gemakkelijk worden ingesteld naargelang van het gewasvolume en de 

volgende bewerking. De verenstalen tanden van de korven – met hun 

uiteinden van nylon – strijken het gewas in het zwad glad af, zodat 

vocht wordt buitengehouden.

Spreiden van zwaden
De Lotus Combi spreidt zwaden met groot gemak uit. De tegen elkaar 

indraaiende haaktanden hebben een flinke overlap, trekken eventuele

natte plukken uit elkaar, en zorgen voor een goede spreiding, zodat zon 

en wind optimaal kunnen inwerken.
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Verleggen van zwaden
Ook met het verleggen van zwaden heeft de Lotus 

Combi geen enkel probleem. Het gewas wordt 

voorzichtig uit elkaar gehaald en vervolgens in 

gelijkmatige zwaden verlegd naar droger terrein. 

Zwaden op maat
Voor het maken van zwaden worden de korven 

aan de machine gemonteerd. Deze korven kunnen 

in verschillende posities worden ingesteld, zodat 

de zwadbreedte kan worden aangepast aan het 

gewasvolume. Op deze manier kunnen mooie brede 

zwaden worden gemaakt, zodat de opraapwagen 

of rondebalenpers het gras goed kan oprapen en op 

maximale capaciteit kan werken. 

Kantschudden
Bij het kantschudden worden de buitenste tanden 

in de binnenpositie gezet, zodat het gewas niet aan 

de slootkant terechtkomt. Zo nodig kan er ook één 

zwadvormer aan de buitenzijde worden ingezet.

Wendbaar
Het frame van het model Lotus 300 is gekoppeld aan 

een eenvoudige driepuntsbok met naloopinrichting, 

zodat er op kopakkers snel kan worden gekeerd. 

Hiertoe is het model Lotus Combi 600 voorzien van 

een Stabilo-naloopbok. Ook bij hoge snelheden 

staat deze naloopinrichting garant voor stabiel 

gedrag. De Stabilo-naloopbok wordt automatisch 

vergrendeld bij het heffen van de machine.

Efficiënt en veilig transport
Beide Lotus Combimodellen worden bijzonder 

gemakkelijk in de transportstand gezet. Het 

model Lotus 300 wordt centraal achter de trekker 

gehangen en door middel van een pen vergrendeld. 

Het Lotusmodel 600 wordt hydraulisch opgeklapt. 

Door terugklappen van de wierskorven bovenop de 

machine wordt de lengte aanzienlijk teruggebracht.
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LOTUS 300 Combi 600 Stabilo Combi

Werkbreedte (m) 3,00 6,00

Aantal rotoren x tandarmen 2 x 8 4 x 8

Gewicht (kg) 330 930

Benodigd vermogen (kW/pk) 26/35 44/60

Transportbreedte (m) 2,55/2,75 3,00

Transportlengte (m) 2,10 2,00/2,60

Transporthoogte (m) 2,30 2,80

Schudhoek (circa) 10° – 17°

Schudhoek instelling vier posities onder rotor 

Hoogte instelling topstang

Aankoppeling (cat.) II

Hydraulische aansluitingen 1 x DW met zweefstand

Banden onder rotoren 2 x 16/6.9-8 (6-ply) 4 x 16/6.9-8 (6-ply)

Aftakastoerental (tpm) 400 – 450 (max. 540)

Rijsnelheid (km/u) max. 15

Stabilo naloopinrichting X S

Overbelastingsbeveiliging O S

Combi set S S

Verlichting X O

Stabilo verlengset X O

S = Standaard  /  O = Accessoire  /  X = Niet beschikbaar voor deze machine

Technische specificaties
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Lely heeft een lange en uitgebreide historie in het herkennen 
van de behoeften van de vooruitstrevende agrariër. De koe 
is het uitgangspunt bij de ontwikkeling van onze producten 
en we zorgen er voor dat die uitstekend kan presteren. 
Wij leveren producten aan agrariërs en loonwerkers; van 
ruwvoederwinningsmachines tot apparatuur voor voeren, 
huisvesting, verzorging, melken en energievoorziening. 
Bovendien beschikken wij over specifieke kennis en ervaring 
bij de ondersteuning van agrariërs om het beste uit hun 
materieel te halen. Onze gedetailleerde kennis van de 
complete agrarische keten – van gras tot glas – is dan ook 
ongeëvenaard binnen de landbouwsector.

Wij zetten ons in voor een duurzame, winstgevende 
en aangename toekomst in de agrarische sector.

Een passie voor 
de agrarische 
sector

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, 
I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway 
en Welger zijn geregistreerde handelsmerken van de Lely Groep. Lely behoudt alle exclusieve rechten tot haar eigen handelsmerken. Ongeautoriseerd gebruik van Lely's 
eigen handelsmerken, of gebruik van een handelsmerk dat een verwarrende gelijkenis vertoont of verward kan worden met Lely-handelsmerken, zal een inbreuk vormen op 
de exclusieve rechten van Lely. Alle rechten voorbehouden. De gegevens in deze uitgave worden uitsluitend bij wijze van informatie verstrekt en gelden niet als commerciële 
aanbieding. Sommige producten zijn in bepaalde landen misschien niet beschikbaar en de uitvoering van de producten kan afwijken van de afbeeldingen. Niets van deze 
uitgave mag worden gekopieerd of gepubliceerd door middel van printen, fotokopiëren, microfilm of welke andere manier dan ook zonder schriftelijke toestemming vooraf 
van Lely Holding S.à r.l. Hoewel de informatie in deze brochure met grote zorg is samengesteld, aanvaardt Lely geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van 
fouten of omissies in deze uitgave.

Lely zet zich in voor het milieu. Uw Lely-distributeur


