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Szybkie suszenie 
pozwala zachować 
jakość

Wydajność paszy i szeroki wybór maszyn do zbioru pasz

Koszenie trawy, której potrzebują Twoje 

zwierzęta.

Popiół jest balastem dla Twoich zwierząt.

KOSZENIE SUSZENIE ZBIÓR
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Informacje 
o suszeniu
Szybkie suszenie pozwala 
zachować jakość.

Zawartość suchej masy ma 
decydujący wpływ na udaną 
ochronę paszy.

Łagodny proces przygotowania 
paszy.

Wydajność paszy i szeroki wybór maszyn do zbioru pasz

Popiół jest balastem dla Twoich zwierząt. Rozdrobiona pasza zapewnia lepsze 

przeżuwanie.

Gwarancja szybkiego rozpoczęcia fermentacji. Ochrona przed dostępem powietrza 

i zachowanie jakości paszy.

ZBIÓR ROZDRABNIANIE ZAGĘSZCZANIE SZCZELNE OWIJANIE
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Chwycić plon Dzięki położeniu i kształtowi wyjątkowych 

palców przetrząsaczy Lely, zielonka jest 

wyrzucana wysoko i daleko za maszynę. 

Wilgotna zielonka jest cięższa, a więc leci dalej 

i ląduje na wierzchu suchszej masy roślinnej. 

Najwilgotniejszy materiał u góry – szybkie 
i jednorodne wysychanie
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Dzięki wyjątkowemu kształtowi i położeniu 

palce przetrząsaczy Lely Lotus przez lata 

dowiodły, że podbierają, przesuwają 

i przerzucają znacznie więcej masy roślinnej 

niż konkurencyjne maszyny. Efekt: ogromny 

wzrost wydajności i zysku. 

Z przetrząsaczem, który stabilnie podąża 

za ciągnikiem, można jechać szybciej. 

W przetrząsaczach Lotus z trzypunktowym 

układem zawieszenia stosuje się urządzenie 

kierujące Stabilo, które ma aż pięć punktów 

obrotu i dwie belki łączące. Podobne działanie 

ma dyszel przetrząsaczy doczepianych. 

Elastyczność i ruch hakowatych palców 

pozwalają uniknąć uszkodzeń darni 

i zanieczyszczenia trawy ziemią. Mniej 

uszkodzeń darni to mniej niepożądanych 

chwastów, szybsze odrastanie i mniej 

zanieczyszczeń w paszy objętościowej. 

Najwilgotniejszy materiał u góry – szybkie 
i jednorodne wysychanie

Niepowtarzalna wydajność dzięki kształtowi 
i położeniu

Większa stabilność = wyższa wydajność Elastyczność eliminuje zanieczyszczenia
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Doskonała kiszonka dzięki  wyjątkowej wydajności 
i idealnemu przetrząsaniu

Chwycić plon

Praca przetrząsaczy Lotus ma podstawowe znaczenie, 

jeśli chodzi o terminowy zbiór i optymalną jakość 

kiszonki. Seria przetrząsaczy Lotus radzi sobie z tym 

najlepiej, dzięki wyjątkowej konstrukcji palców 

i niezwykłej stabilności. 

Dzięki odpowiedniemu ustawieniu i kształtowi palce 

doskonale panują nad zielonką, co daje wyjątkową 

wydajność. Każdy obrót wirnika przetrząsaczy Lely 

może poruszyć o około 50 procent więcej materiału, 

niż konwencjonalne maszyny z prostymi palcami. 

W połączeniu z mocną konstrukcją umożliwia 

to osiągnięcie większych prędkości jazdy.

Wystarczy podebrać

Podczas przetrząsania należy przerzucić całą zielonkę, 

aby ułatwić zgrabianie i równomierne wysychanie. 

Zanieczyszczenie ziemią, resztkami naturalnego nawozu 

albo starej zielonki jest całkowicie niedopuszczalne. 

W tym kontekście nie ma przetrząsacza, który mógłby 

mierzyć się z elastycznością i skutecznością palców Lely. 

Dzięki tylnemu położeniu i innowacyjnej konstrukcji 

palce Lotus są znacznie bardziej elastyczne od palców 

konwencjonalnych. Palec podąża za konturami darni, 

by wyeliminować jej uszkodzenia i zanieczyszczenia 

zielonki. Przetrząsacze Lotus można pochylić w przód 

– zmniejsza to przestrzeń między wirnikami do minimum 

i zapewnia, że cała zielonka będzie przetrząsana 

równomiernie.
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Doskonała kiszonka dzięki  wyjątkowej wydajności 
i idealnemu przetrząsaniu

Najlepsze suszenie

Im większą odległość pokonuje zielonka w powietrzu, tym 

lepsze obracanie. Mokry materiał jest cięższy od suchego, 

więc jest odrzucany dalej i ląduje na wierzchu materiału 

suchego. Położenie podwójnego palca, specjalny kąt 

nachylenia, a także strome ustawienie wirników zapewniają 

wyjątkowo dużą prędkość ruchu wstecz i długi „lot” 

zielonki.

Aby jeszcze wzmocnić efekt rotacji, górny palec jest krótszy 

od dolnego. Szybkość suchszych części roślin, które znajdują 

się u gór, jest mniejsza. To jeszcze bardziej zwiększa 

różnicę prędkości w porównaniu z mokrą zielonką, przez 

co ostateczny efekt przetrząsania jest jeszcze lepszy.

Niska prędkość obrotowa: 
dodatkowa korzyść
Jeśli przetrząsanie wykonuje się zbyt agresywnie, straty 

materiału są od razu widoczne w postaci wyrzucanego 

w górę pyłu. Jest to spowodowane oddziaływaniem 

palców na zielonkę. Decydujące czynniki to: prędkość 

obrotowa palców, ich położenie oraz ilość stali 

stykającej się z materiałem.

Dzięki tylnemu położeniu palców materiał nabiera 

szybkości bardziej stopniowo, niż w przypadku 

przetrząsaczy z prostymi palcami. Optymalny zakres 

prędkości obrotowej przetrząsacza to od 400 obr./min 

do 450 obr./min. W związku z konstrukcją palców kontakt 

z zielonką jest mniejszy, natomiast w miejscu nakładania 

się wirników rozdzielanie materiału jest znacznie lepsze. 

Daje to bardzo dużą prędkość ruchu w tył.



888

Efektywne przetrząsanie, 
niezależnie od rozmiaru wirnika 
Przetrząsacze Lely, wyposażone w wyjątkowe 

palce w kształcie haka, o wiele bardziej efektywnie 

spełniają swe działanie, dzięki dużej elastyczności 

i pozycji pracy. Możliwe jest nawet wywarcie 

lekkiego nacisku na ziemię. Oznacza to, że wirnik 

może być nachylony względnie daleko do przodu, 

co poprawia rezultaty przetrząsania. W wyniku tego 

pas pomiędzy wirnikami, gdzie palce nie sięgają, 

jest mniejszy, umożliwiając wirnikowi pracę pod 

prawidłowym kątem. Nawet w przypadku większych 

wirników, zapewniona jest wysoka wydajność 

unoszenia pokosu, bez negatywnego wpływu 

na jakość przetrząsania.

Długa zielonka
Przy długiej trawie wirnik o większej średnicy 

to zaleta. Dzięki jego większemu obwodowi 

zwiększa się dystans, jaki musi pokonać przetrząsany 

materiał, przez co palce mają więcej czasu 

na rozplątanie trawy. Dobrym przykładem jest tutaj 

Lotus 600, który radzi sobie szczególnie dobrze 

w przypadku szorstkiego i długiego materiału.

Przetrząsanie na granicy pola z przetrząsaczem Lely Lotus
Przy przetrząsaniu wzdłuż granic pola i rowów, palce zewnętrznego wirnika 
są ustawiane w pozycji do środka wirnika, dzięki czemu pokos nie jest odrzucany 
na zewnątrz wirnika i granice pola pozostają czyste, a zielonka jest równo 
rozłożona. Inne sposoby przetrząsania na granicy pola, na przykład uniesienie 
wirników i przetrząsanie pod kątem, powodują nierównomierne układanie 
pokosu.

Przetrząsanie zukładaniem wałów

System Lotus Lely. Pochylenie przetrząsacza.
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Elastyczne palce zapewniają 
czyste plony
Specjalny kształt palców powoduje, że przejście nad 

nierównością gruntu wymaga niewielkiego kąta 

ugięcia, a więc także niewielkiej siły. Palce niezbyt 

mocno naciskają na grunt, dzięki czemu spada 

zapotrzebowanie mocy a także minimalizuje się 

zanieczyszczenie zbiorów ziemią.

Zanieczyszczenie
Zanieczyszczenia ziemią można uniknąć dzięki 

prawidłowemu ustawieniu wysokości pracy. 

Zbyt niskie ustawienie wirnika powoduje, 

że do zielonki trafia ziemia, wysuszony nawóz 

i fragmenty darni. Ich obecność w silosie jest 

niepożądana. Można temu zapobiec poprzez 

zastosowanie elastycznych palców sprężystych, 

które skutecznie dostosowują się do nierówności 

gruntu.

Wyeliminowanie straty w plonach
Wirniki przetrząsaczy Lotus obracają się ze stosunkowo niskimi 
obrotami; co pozwala uniknąć straty w plonach. Tak więc praca 
palców nie powoduje strat nawet w suchych plonach.

Łatwa regulacja
W zmieniających się warunkach 
roboczych ważna jest możliwość szybkiej 
i łatwej regulacji kąta przetrząsania oraz 
wysokości roboczej. W przetrząsaczach 
Lotus kąt przetrząsania jest ustawiany 
poprzez wyregulowanie kół 
podporowych. Łatwe ustawianie kół 
podporowych w pięciu pozycjach 
zapewnia sworzeń. Wysokość robocza 
jest wówczas regulowana poprzez 
zwiększenie lub zmniejszenie długości 
górnego łącznika, lub przy pomocy rączki.

Zapobieganie owijaniu się plonów wokół osi
System zapobiegający owijaniu się zielonki – AWS, w jaki wyposażone 
są wszystkie modele Lotus, oferuje wysoce efektywne rozwiązanie, dzięki 
któremu trawa nie owija się już wokół kół. Spadająca trawa z kół ląduje 
w specjalnie uformowanej osłonie na osi koła, po czym spada na ziemię.
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Palce sprężyste Lotus + stabilność = prędkość

Przetrząsacze Lely Lotus mają dużo wyższą wydajność, niż konkurencyjne maszyny. 

Największe znaczenie ma tutaj kształt palców, pozwalający na przenoszenie większych 

ilości trawy. Ale to nie wszystko – wydajność wzrasta też znacznie dzięki większym 

prędkościom pracy.
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Kołysanie
Poważnym problemem w przetrząsaczach mających tylko jeden 

punkt obrotu i amortyzatory podatne na zużycie jest „kołysanie”. 

Przy prędkościach powyżej 6 km/h przetrząsacze tego typu mają 

skłonność do tracenia równowagi na nierównościach pola oraz przy 

dużych różnicach poziomu pokosu. Oznacza to konieczność ciągłego 

zatrzymywania się i ponownego ruszania. Wpływ tego zjawiska 

na wydajność jest ewidentny.

Stabilo – gwarantowana ciągłość pracy
Stabilo: Zawieszane przetrząsacze Lotus nie mają tej wady i gwarantują 

ciągłą pracę, gdyż są precyzyjnie kierowane przez system sterujący 

Stabilo. Zamiast jednego punktu obrotu, przetrząsacze firmy Lely 

wyposażone są aż w cztery punkty obrotu i dwie belki łączące. Dzięki tej 

trójkątnej konstrukcji w połowie ciągnika powstaje teoretyczny punkt 

obrotu. Długość pozornego ramienia urządzenia sterującego Stabilo jest 

więc większa i zawsze kontroluje ono przetrząsacz. Cztery punkty obrotu 

i dwie belki łączące zapewniają, że przetrząsacz doskonale podąża 

za traktorem na zakrętach i przy zawracaniu na końcu pola.

Specjalny system zabezpieczający
Aby zwiększyć wytrzymałość przetrząsacza, 
oraz ułatwić pracę operatora, urządzenie 
sterujące Stabilo wyposażone jest 
w specjalny system zabezpieczający. 
Przetrząsacz Lotus jest błyskawicznie 
blokowany, gdy tylko zostanie uniesiony. 
Po opuszczeniu go, gdy przetrząsacz 
dotknie ziemi, blokada jest natychmiast 
wyłączana.

Lotus: Układ jezdny przetrząsaczy 
przyczepianych
Przetrząsacze przyczepiane Lotus nie 
są wyposażone w urządzenie sterujące 
Stabilo, ale dyszel tych modeli spełnia 
tę samą funkcję. Dzięki konstrukcji 
podwozia przetrząsacz pozostaje w stałej 
pozycji i nie kołysze się podczas jazdy z dużą 
prędkością.
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Użytkownicy wiedzą, że przetrząsacze Lotus osiągają wysokie ceny przy ich odsprzedaży. 

Jest to spowodowane nie tylko niezrównaną wydajnością, ale przede wszystkim, 

trwałą konstrukcją. Przetrząsacze Lotus wyposażone są w znakomity system napędowy, 

który w ostatnich latach – tak jak konstrukcja szkieletowa – był nieustannie ulepszany. 

Wszystko  to sprawia, że przetrząsacze Lotus po wielu latach użytkowania pozostają 

sprawne, a ich wartość obniża się w niewielkim stopniu.

Lely Lotus – trwała i mocna konstrukcja zapewnia 
długą żywotność maszyny, która nigdy nie traci 
na wartości

Mocny układ napędowy
Zarówno przyczepiane, jak i zawieszane 
przetrząsacze wyposażone są w godne zaufania 
i gruntownie przetestowane układy napędowe. 
Podwójne przeguby kardana znajdują się w solidnej 
obudowie. Pozwalają one na pracę przetrząsacza 
w każdej pozycji. Wymagają niewielkich zabiegów 
konserwacyjnych – punkty smarownicze są łatwo 
dostępne. 

Dodatkowo wzmocniony  
układ napędowy
Lotus 600, 900 i 1020 mają dodatkowo 
wzmocniony układ napędowy, ponieważ 
te przetrząsacze są wyposażone aż w osiem 
wirników w jednej linii, albo też – jak 
z Lotus 600 – mają wirniki o ośmiu 
ramionach. Zapotrzebowanie mocy jest 
w tych maszynach większe, dlatego wały 
napędowe z podwójnymi przegubami 
kardanowymi obracają się dwa razy 
szybciej, zmniejszając obciążenie o połowę. 
Przeguby są dodatkowo wzmocnione 
i osadzone na wytrzymałych łożyskach.

Więcej niż tylko rama bezpieczeństwa... 
Wszystkie osłony są połączone ze sobą w jednej linii 
z przeniesieniem napędu. Razem ze wzmocnieniami 
tworzą wyjątkowo mocną konstrukcję. Wysokie prędkości 
mogą być zatem połączone z wytrzymałością, co sprawia, 
że z maszynami firmy Lely można osiągnąć więcej, 
niż z innymi maszynami tego rodzaju.

Mocowanie palców sprężystych
Specjalna metoda mocowania palców Lely, chroni je przed 
osłabieniem w wyniku zmęczenia materiału. Specjalny 
uchwyt ustawia palec w poprawnej pozycji, a dwie tuleje 
wewnątrz zwojów utrzymują go mocno na miejscu. Dzięki 
tej konstrukcji palce uginając się wykorzystują sprężystość 
wszystkich zwojów. Zabezpieczanie palców sworzniami, 
stosowane w innych przetrząsaczach, powoduje dodatkowe 
naprężenia. Specjalne ustawienie i unikatowa metoda 
mocowania zapewniają, że palce Lely są cienkie i tak 
elastyczne jak to tylko możliwe!
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Nasze maszyny są używane na dużych otwartych przestrzeniach. Codziennie napotykają 

nowe wyzwania. Dlatego nasi serwisanci są przygotowani na natychmiastową reakcję. 

Mają oni na składzie najważniejsze części oraz posiadają fachową wiedzę potrzebną do 

zapewnienia optymalnego działania maszyn. Gwarantujemy, że zbiór paszy przebiegać 

będzie bez zakłóceń.

Wyszkoleni pracownicy!
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Lely Lotus

Stabilo

770 – 1500

Combi
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Lely Lotus

Stabilo

770 – 1500

Combi

Lely Lotus Stabilo
Lely oferuje duży wybór przetrząsaczy 

z trzypunktowym układem zawieszenia, 

o szerokościach roboczych odpowiednich 

dla każdego gospodarstwa mlecznego. 

Urządzenie sterujące Stabilo zapewnia 

stabilną pracę maszyny zarówno 

podczas przetrząsania jak i podczas 

zawracania. Wytrzymałość i wydajność 

są gwarantowane.

Lely Lotus 770 – 1500
Wyjątkowe przetrząsacze mogą być 

wyposażone w sześć do dwunastu 

wirników przetrząsających oraz w układ 

jezdny Lely. Solidna konstrukcja zapewnia 

dobre dopasowanie do nierówności gruntu 

oraz stabilność podczas całej operacji 

przetrząsania. W pozycji transportowej 

układ jezdny podtrzymuje przetrząsacz. 

Model Profi jest wyposażony w specjalny 

napęd oraz zaczep.

Lely Lotus Combi
Wyjątkowe przetrząsacze Lotus Combi, 

wyposażone w dwa lub cztery wirniki 

przetrząsające, pozwalają na efektywne 

przetrząsanie i układanie wałów pokosu 

przy użyciu jednej maszyny.

OPIS TECHNICZNY

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

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

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

Zapotrzebowanie mocy 

(kW/KM)
37 40 40 44 44 70 73 73

Liczba ramion 6 x 6 8 x 6 8 x 6 8 x 7 8 x 7 10 x 7 12 x 7 12 x 7

Oś zaczepu (kategoria) dyszel dyszel II dyszel II II dyszel II

OPIS TECHNICZNY

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

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

Waga (kg) 690 820 960 1.035 1.300

Zapotrzebowanie mocy 

(kW/KM)
40 44 48 55 73

Liczba ramion 4 x 6 4 x 8 6 x 6 6 x 6 (7) 8 x 5 (6)

Oś zaczepu (kategoria) II II II II II

OPIS TECHNICZNY

LOTUS 300 Combi 600 Stabilo Combi

Szerokość robocza (m) 3,00 6,00

Waga (kg) 330 930

Zapotrzebowanie mocy 

(kW/KM) 26 44

Liczba ramion 2 x 8 4 x 8

Oś zaczepu (kategoria) II II
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Lely Lotus Stabilo
Poprawne przetrząsanie zapewnia kontrolę nad procesem suszenia zielonki. 

Najważniejsze jest tu skuteczne działanie, nie chodzi tylko o szerokość roboczą. Zakrzywione 

palce Lely potrafią przetrząsnąć nawet 1,5 razy więcej trawy w porównaniu z maszynami 

o prostych palcach. Oznacza to, że można osiągnąć znakomitą wydajność, nawet ze 

stosunkowo małym, trzypunktowym przetrząsaczem. Przetrząsacze Lely Lotus Stabilo 

z trzypunkowym zawieszeniem sprawdziły się w boju przez wiele lat. Dzięki dużemu 

wyborowi rozmiarów z niezrównanych cech maszyn Lely Lotus Stabilo mogą korzystać 

gospodarstwa każdej wielkości. Lotus Stabilo gwarantuje optymalną jakość kiszonki, dużą 

wydajność i terminowość pracy.
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Zakrzywione palce + Stabilo = maksymalna 
wydajność
Dzięki wyjątkowej konstrukcji przetrząsacze Lely z zakrzywionym 

palcami powinny być w stanie pracować przy prędkościach 

przekraczających 15 km/h. Wszystkie przetrząsacze Lotus zostały tak 

zaprojektowane i skonstruowane, by było to możliwe. Przetrząsacze 

z trzypunktowym zawieszeniem szczególnie dobrze wykorzystują 

uznaną koncepcję sterowania Stabilo, które zapewnia optymalną 

stabilność i osiąganie dużych prędkości jazdy.

Cztery punkty obrotu zapewniają pełną 
kontrolę
Przetrząsacze z trzypunktowym zawieszeniem Lotus są w pełni 

sterowane przez urządzenie kierujące Stabilo. Obejmuje ono cztery 

punkty obrotu i dwie belki łączące. Powstała trapezowa konfiguracja 

zapewnia, że urządzenie zawsze ustawia się w osi ciągnika i nie 

występuje kołysanie. 

Łatwe manewrowanie na zakrętach
Cztery punkty obrotu i dwie belki łączące urządzenia Stabilo zapewniają 

też dokładne podążanie maszyny śladem ciągnika na zakrętach i przy 

granicach pola. Dzięki inteligentnej konstrukcji przetrząsacz łatwo 

pokonuje wszystkie zakręty, bez wyłamywania kół, nawet na zboczach.

Natychmiastowe blokowanie po podniesieniu
Kiedy maszyna jest podniesiona, automatycznie blokuje się w bieżącej 

pozycji. Zapobiega to poszukiwaniu przez przetrząsacz pozycji 

pośredniej, co powoduje szarpnięcie. Dzięki temu kierowca ma większy 

komfort, maszyna mniej się zużywa, a transport na pochyłościach jest 

bardziej stabilny.

Bezpieczny i efektywny transport
Wszystkie przetrząsacze Lotus są składane do pozycji transportowej 

przez siłownik hydrauliczny podwójnego działania. Daje to szerokość 

transportową 3 m. Modele Lotus 675 i 770 mają dodatkowe podparcie 

i systemy blokowania, gwarantujące bezpieczny transport. Dzięki 

właściwej pozycji przetrząsacza podczas transportu oraz innowacyjnym 

ramom, można korzystać z ciągnika o nawet największych tylnych 

oponach.
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Najmniejszy przetrząsacz 
z zawieszeniem trzypunktowym
Lotus 300 to maszyna z zawieszeniem 

trzypunktowym i dwoma wirnikami, będąca jedynym 

przetrząsaczem Lely bez urządzenia kierującego 

Stabilo. Podobnie jak starszy brat, Lotus 600, ten 

przetrząsacz może być także używany do układania 

wałów, stąd nazwa „combi”. 

Niezawodne, czterowirnikowe 
„konie robocze”
Dostępne są dwa modele z trzypunktowym 

zawieszeniem i czterema wirnikami, z których 

Lotus 520 Stabilo – z sześcioma ramionami 

na wirnik – jest najwęższy, szerokość robocza 

5,20 m. Po złożeniu do transportu Lotus 520 

ma całkowitą szerokość 2,55 m. 

Lotus 600 Stabilo ma szerokość roboczą 6 m 

i wzmocniony napęd. Przetrząsacz ten ma duże 

wirniki, a w każdym osiem ramion z palcami. Także 

dzięki dużej odległości między palcami i mocnej 

konstrukcji Lotus 600 to najlepszy wybór 

do przetrząsania długiej i ciężkiej zielonki. 

Więcej informacji o modelu Lotus 600 Stabilo Combi 

znajduje się na stronie 32.

Wydajne, sześciowirnikowe 
przetrząsacze 
Lotus 675 ma szerokość roboczą 6,75 m i jest 

wyposażony w najmniejsze wirniki z serii 

Lotus. Wirniki w modelach Lotus 770 i 770 Plus 

mają większą średnicę. W obu maszynach 

szerokość robocza wynosi 7,70 m; w modelu Plus 

zamontowano siedem ramion zamiast sześciu.

Największy przetrząsacz 
z ośmioma wirnikami
Lely Lotus Stabilo 900 łączy najlepsze cechy 

przetrząsaczy zawieszanych i zaczepianych: 

trzypunktowy układ zawieszenia i szerokość 

robocza 9,00 m. Podobnie jak przetrząsacze 

zaczepiane, model serii Stabilo wyposażony jest 

w osłonę bezpieczeństwa układu napędowego, 

która dodatkowo zwiększa stabilność i żywotność 

maszyny. Zwiększone przełożenie umożliwia nadanie 

ośmiu wirnikom przetrząsacza szybsze obracanie 

i więcej mocy. Wirniki modelu Plus są wyposażone 

w sześć zamiast pięć ramion do mocowania palców. 

Mniej miejsca pomiędzy ramionami jest szczególnie 

korzystne w przypadku lekkich upraw.

Miejsce na duże koła
Zmodyfikowana konstrukcja ram ochronnych umożliwia nawet największym 
ciągnikom pokonywanie ostrych zakrętów.

Zawsze poprawny kąt przetrząsania
Dzięki dużym kołom z pięcioma możliwościami ustawień kąt przetrząsania można 
łatwo wyregulować.

Lely Lotus 900 Stabilo – łatwy do transportu
W celu zapewnienia niewielkich rozmiarów podczas transportu 
skonstruowano nowy napęd. Zewnętrzne wirniki składają się do środka 
wokół wału napędowego. Ze względu na tą szczególną konstrukcję wirniki 
są umieszczone w linii podczas pracy, natomiast do transportu są złożone 
jeden za drugim.

Specjalne 
blokowanie
Natychmiast 
po podniesieniu 
maszyny zostaje 
ona zablokowana.
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Opis techniczny

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

LOTUS Stabilo 520 600 675 770 770 + 900 900 +

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

Liczba wirników x ramiona 

z palcami

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

Waga (kg) 690 820 960 1.000 1.035 1.300

Zapotrzebowanie mocy 

(kW/KM)

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

Szerokość transportowa (m) 2,55 3,00 2,80 2,95 2,95

Długość transportowa (m) 2,20 2,00 2,20 2,20 2,20

Wysokość transportowa (m) 2,60 2,80 3,30 3,65 3,36

Kąt przetrząsania (około) 10° – 17°

Regulacja kąta pięć pozycji pod wirnikiem

Regulacja wysokości górny punkt TUZ

Oś zaczepu (kategoria) II

Hydraulika 1 x dwustronnego działania z płynnym pozycjonowaniem

Opony kół wirnika 4 x 16/6.9-8 (6-ply) 6 x 16/6.9-8 (6-ply) 8 x 16/6.9-8 (6-ply)

Prędkość WOM 

(obr./min)

400 – 450 (maks. 540)

Prędkość maszyny (km/h) maks. 15

Zawieszenie Stabilo S S S S S S S

Zabezpieczenie przed 

przeciążeniem

S S S S S S S

Oświetlenie O O O O O O O

S = Standard  /   O = Opcja  /   X = Niedostępny w tej maszynie

Przetrząsanie pokosu
Jeżeli koszenie odbywa się bez zestawu rozrzucającego, ważne jest, aby szerokość przetrząsacza odpowiadała szerokości koszenia 
i powstałego pasa pokosu. Dużą zaletą przetrząsaczy Lely jest fakt, że nie jest konieczne, aby pasy znajdowały się dokładnie między 
dwoma wirnikami. Palce Lely są w stanie efektywnie rozrzucić taki pokos. Przetrząśnięcie trzech pasów z kosiarki 240 modelem 
Lotus 600 jest więc jak najbardziej możliwe. Z diagramu można odczytać, który przetrząsacz najlepiej odpowiada Państwa kosiarce.
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Wprowadzając te maszyny firma Lely zademonstrowała „osobistą” wizję przyszłości 

przetrząsaczy. Między innymi dzięki takiemu podejściu przetrząsacze Lotus pozostają 

do dziś numerem 1, jeśli chodzi o wydajność i jakość przetrząsania. Doświadczenia zebrane 

z  eksploatacji modeli Lotus 1325 i  1020 od roku 1997 stworzyły podstawę koncepcji 

przyczepianych przetrząsaczy. Dzięki temu urządzenia te wyróżniają się łatwością obsługi, 

trwałością i wydajnością.

Lely Lotus 770 – 1500 
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Wózek transportowy Lotus – niezbędny 
do transportu i obsługi
Przyczepiane przetrząsacze Lotus są wyjątkowe dzięki zastosowaniu 

długiej ramy, która łączy przetrząsacz z ciągnikiem. Rama ta służy 

jako system jezdny. Na polu przemieszcza się na szerokich kołach, 

zamontowanych przed wirnikami, tak, aby wirniki mogły swobodnie 

się poruszać, bez przeszkód ze strony uniesionych kół lub innych 

elementów transportowych. Koła znajdują się blisko ram wirników, 

przez co zapewniają utrzymanie stałej wysokości pracy. 

Idealnie dopasowany do kształtu gruntu
Połączenie ramy wirników do ramy transportowej jest skonstruowane 

tak, aby kąt przetrząsania oraz wysokość pracy pozostawały zawsze 

stałe. Ramy wirnika mają dosyć miejsca, aby swobodnie dopasowywać się 

do nierówności gruntu i nie muszą przenosić ciężaru ramy transportowej. 

Wirniki i napęd mają dostatecznie dużo miejsca, aby idealnie dostosować 

się do kształtu gruntu.

Niezwykle wygodne zawracanie na końcu pola
Wyjątkowym aspektem wszystkich przyczepianych przetrząsaczy 

Lotus firmy Lely jest łatwość operowania przy zawracaniu na końcu 

pola. Mimo że maszyna normalnie pozostaje na ziemi, bardzo łatwo 

jest ją unosić i obniżać. Idealna na mniejszych, pochyłych polach 

i do szybkiego przejazdu na kolejne pole. W jednej chwili uzyskujemy 

odpowiedni prześwit pomiędzy powierzchnią łąki a uniesioną maszyną.

Najlepszy system transportowy – szybki 
i stabilny
Dzięki przyczepianej ramie i solidnemu dyszlowi, przetrząsacze Lotus 

mogą być złożone równolegle do dyszla, tworząc bardzo zwarty zespół. 

Uzyskuje się jednocześnie niewielką wysokość transportową oraz 

nadzwyczajnie nisko położony środek ciężkości. Gwarantuje to szybki 

i stabilny transport. Standardowym wyposażeniem tych maszyn jest 

oświetlenie i tablice ostrzegawcze.

Długość ramy jest większa niż połowa 
szerokości roboczej przetrząsacza i stąd 
– podobnie jak w przypadku układu 
zawieszenia Stabilo – „kołysanie się” 
maszyny zostaje wyeliminowane.

Łatwa do ustawienia pozycja przy 
zawracaniu na końcu pola.
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Lely Lotus 770 P – ogromna
wydajność dla małych ciągników
Model Lotus 770 opiera się na prostej koncepcji, 

w której układ napędowy sprawdzonego modelu 

Lotus 770 Stabilo – z sześcioma wirnikami (z których 

każdy posiada sześć ramion) połączony jest z ramą 

systemu jezdnego modelu Lotus 900 i 1020. 

Model Lotus 770 P jest doskonałym wyborem dla 

hodowców bydła, którzy chcą przetrząsać duży 

obszar małym ciągnikiem. Przydatna pozycja 

zawracania na końcu pola sprawia, że ten 

przetrząsacz jest idealny także do małych pól.

Sprytny system hydrauliczny
Działanie modelu 770 P jest pierwszorzędnym 

przykładem innowacyjnego myślenia, gdyż 

cały przetrząsacz może być sterowany jednym 

zaworem hydraulicznym dwustronnego działania. 

Zarówno unoszenie do pozycji zawracania na końcu 

pola, jak i rozkładanie przetrząsacza, mogą być 

sterowane tą samą dźwignią.

Regulacja wysokości pracy
Model 770 P wykorzystuje do regulacji wysokości pracy 
system sworzni i otworów. Dla ułatwienia można użyć 
lewarka postojowego, aby lekko unieść przetrząsacz, 
gdy jest on w pozycji rozłożonej.

Pozycja transportowa
Aby zapewnić wytrzymałość podczas 
transportu, przetrząsacz jest w pełni 
opierany na wózku. Oświetlenie 
i tabliczki bezpieczeństwa stanowią 
część standardowego wyposażenia.
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Lely Lotus 900 i 1020 – proste, ale wytrzymałe 
maszyny zapewniające dużą wydajność
Obydwa przetrząsacze wyposażone są w osiem wirników. Dostępne 

są różne ich modele i wersje, z rozmaitymi sposobami regulacji 

wysokości.

Łatwa regulacja wysokości roboczej, dzięki 
rączce
Aby móc używać różnych ciągników, mających zaczepy na różnych 

wysokościach, lub aby dostosować się do zmiennych warunków 

polowych, Lotus 900 i 1020 są wyposażone w korbkę do regulacji 

wysokości. Korbka ta pozwala na szybkie ustawienie pozycji maszyny.

Łączenie z ciągnikiem
Przyczepiane przetrząsacze Lotus łatwo łączy się z ciągnikiem. 

Lotus 770 P, 900 i 1020 są wyposażone w obrotowy lewarek postojowy, 

by można było dostosować się do wysokości zaczepu ciągnika.

Bezstopniowa regulacja rączką.
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Lely Lotus Profi – z inteligentnym 
sterowaniem
Lotus 900 i 1020 są również dostępne jako modele 

Profi. Przetrząsacze są standardowo wyposażone 

w korbkę i specjalne zawieszenie. Skutkiem 

zawieszenia maszyna jest o metr krótsza, a dzięki 

cofniętemu punktowi obrotu trzyma się blisko 

toru jazdy ciągnika. To ostatnie jest szczególnie 

przydatne w sytuacjach, gdy jest mało miejsca 

do manewrowania.
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Lely Lotus 1250 Profi to prosta maszyna 
o dużej szerokości roboczej i wyjątkowo 
wysokiej wydajności.

Lely Lotus 1250 Profi – kompaktowy 
przyczepiany przetrząsacz o wyjątkowo 
wysokiej wydajności
Model Lotus 1250 Profi firmy Lely stanowi połączenie najlepszych cech 

przetrząsaczy o szerokości roboczej 10,20 m i 15,00 m i skutecznie 

wypełnia lukę pomiędzy nimi. Przetrząsacz o szerokości roboczej 12,50 m 

wyposażony jest w dziesięć wirników, z których każdy posiada po 

siedem ramion. Efektem jest prosta maszyna o dużej szerokości roboczej 

i niezwykle wysokiej wydajności.

Lepsza kontrola toru jazdy od wewnątrz
Długi dyszel zapewnia stabilność, a koła ramy jezdnej osiągają wysokość 

roboczą dzięki nieograniczonym możliwościom regulacji rączką. Środek 

ciężkości w Profi modelu Lotus 1250 został przeniesiony do tylnej części 

dyszla, dzięki czemu manewrowanie maszyną jest łatwiejsze. Podczas 

transportu dyszel pełni funkcję układu jezdnego przetrząsacza.

Od pozycji transportowej do roboczej
Dzięki wykorzystaniu układu hydraulicznego ciągnika składanie 

przetrząsacza Lotus 1250 Profi przebiega w sposób szybki i łatwy. 

Stabilna konstrukcja i niewielka szerokość transportowa zapewniają 

wygodne warunki przewożenia maszyny.



282828

Lely Lotus 1500 – idealne połączenie 
wysokiej wydajności, łatwego 
sterowania i długowieczności
Aby zapewnić wysoką jakość swych produktów, 

rozwijające się farmy mleczne starają się jak 

najszybciej zbierać plony. Wydajność pracy to coraz 

ważniejszy czynnik podczas rozważania zalet i wad 

nabywanych urządzeń lub wynajmowanych usług. 

Ten przetrząsacz łączy w sobie wysoką wydajność 

z łatwością obsługi i wytrzymałością. Jest to 

najbardziej inteligentny, najszybszy i najmocniejszy 

przetrząsacz dostępny obecnie na rynku.

Urządzenie doskonale 
dostosowuje się do konturów
podłoża, co zwiększa możliwości 
jego wdrożenia do różnych prac
Dwanaście wirników urządzenia Lotus 1500 

zapewnia szerokość roboczą 15 m, co oznacza, że na 

nierównym lub pagórkowatym podłożu, urządzenie 

może być zmuszone do pracy przy znacznych 

różnicach wysokości. Aby w takich warunkach 

uzyskać idealnie czystą paszę, przetrząsacz musi 

być w stanie bez wysiłku i dokładnie kopiować 

teren. Dlatego też, urządzenie Lotus 1500 jest 

wyposażone w system nieograniczonego kopiowania 

terenu i zapewnia doskonałą swobodę ruchu 

w układzie napędowym oraz ramie pomocniczej.
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Bez stabilności nie ma wydajności
Lotus 1500, jak każdy inny przyczepiany przetrząsacz z rodziny Lotus, 

posiada koła jezdne pod każdym z 12 wirników oraz długi dyszel. Umożliwia 

to działanie systemu nieograniczonego kopiowania terenu oraz doskonałą 

stabilność. Podczas transportu dyszel spełnia funkcję ramy nośnej.

Szerokość 15 m uzyskiwana w 40 sekund
Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu możliwości układu hydraulicznego, 

przetrząsacz można z łatwością składać i rozkładać. Do tego celu 

wykorzystywany jest siłownik o podwójnym działaniu, który unosi wirniki 

ze wsporników transportowych, a kolejny siłownik umożliwia pełne 

rozłożenie maszyny.

Szybkie przejście w położenie na poprzeczniakach
Za pomocą jednej szybkiej czynności cały przetrząsacz o szerokości 15 m można 

ustawić w położeniu „na poprzeczniakach”. Łatwość obsługi urządzenia 

umożliwia szybkie jego wycofanie lub przejeżdżanie przez rowy!

Kompaktowa konstrukcja w transporcie
Dzięki temu, jak urządzenie jest składane, (dwa segmenty po bokach 

przetrząsacza składają się precyzyjnie do siebie nawzajem), Lotus 1500 

ma nisko umieszczony środek ciężkości i wymaga niewiele miejsca 

na drogach i parkingach. Podczas transportu urządzenie to jest 

odpowiednio zabezpieczone.
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Sprzęganie przez dyszel
Standardowy model Lotus 1500 jest wyposażony 

w dyszel dolny lub górny. Wąska konstrukcja 

zapewnia dużo miejsca na wykonanie ostrych 

zakrętów, a sam przetrząsacz można płynnie 

prowadzić wykorzystując szerokokątne sprzężenie. 

Niezawodny system napędowy 
zapewniający doskonałe osiągi
Biorąc pod uwagę dużą prędkość jazdy 

oraz szerokość urządzenia, konieczne jest 

zastosowanie ochrony układu napędowego. 

Dlatego też, urządzenie Lotus 1500 jest 

wyposażone w sprzęgło krzywkowe.

Profi – doskonałe osiągi 
w trudnych warunkach
Wypróbowany w praktyce układ napędowy 

Lotus 1500 Profi w standardowej konfiguracji 

posiada dwie przekładnie napędowe zamiast jednej. 

Jest on napędzany przed dwa wały pośrednie ze 

sprzęgłami krzywkowymi, które rozłączają się 

kolejno w przypadku zablokowania urządzenia.

Sprzęgło kłowe pomiędzy napędami umożliwia 

ich niezależną pracę bez zagrożenia dla wirników.

Wyjątkowość tego rozwiązania polega na tym, 

że pozwala na przekazanie o 35 procent 

mocy więcej podczas przetrząsania siana, 

a urządzenie zabezpieczające jest lżejsze o około 

25 procent w odniesieniu do standardowego 

modelu Lotus 1500. Sprawia to, że Lotus 1500 

Profi to idealne rozwiązanie do przetrząsania 

bardzo ciężkich plonów.

Profi – łatwe skręcanie
Przy zastosowaniu zaczepu Profi, punkt 

obrotowy został przesunięty znacznie dalej 

w kierunku tylnej części urządzenia, ulepszając 

możliwości jezdne przetrząsacza. Jest 

to szczególnie przydatne podczas jazdy bocznymi 

drogami i pokonywania wąskich wjazdów na pola.

Zaczep Profi zapewnia łatwiejsze skręcanie, a układ 
podwójnych napędów ułatwia pracę w bardzo 
trudnych warunkach.

Wzajemnie połączone osłony wzmacniają całą 
konstrukcję.

Łatwa i stale zmienna regulacja wysokości roboczej.
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Opis techniczny

S = Standard  /   O = Opcja  /   X = Niedostępny w tej maszynie

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

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

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

Liczba wirników x ramiona 

palców

6 x 6 8 x 6 8 x 7 10 x 7 12 x 7

Ciężar około (kg) 1.450 1.830 2.200 2.225 2.330 3.100 3.630 4.300

Wymagana moc (kW/KM) 37/50 40/55 70/95 73/100

Szerokość transportowa (m) 3,00 3,00 3,00 3,00

Długość transportowa (m) 4,65 6,20 5,20 6,30 5,20 6,70 6,30

Wysokość transportowa (m) 2,75 2,75 2,95 2,90 2,90 2,90

Kąt przetrząsania (około) 10° – 17°

Regulacja kąta pięć pozycji pod wirnikiem

Regulacja wysokości cztery pozycje nieograniczona

Oś zaczepu (kategoria) dyszel II dyszel II II dyszel II

Wymogi dotyczące układu  

hydraulicznego
1 zawór 

dwustronne-

go działania 

płynnym 

pozycjo no-

waniem

1 zawór dwustronnego działania płynnym 

pozycjonowaniem + 1 zawór jednostronnego 

działania

1 zawór 

dwustronnego 

działania 

1 zawór 

dwustronnego 

działania płynnym 

pozycjonowaniem

Opony kół wirnika 8 x 16/6.90-8 (6-ply) 12 x 16/6.50-8 (6-ply)

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

Prędkość WOM (obr./min) 400 – 450 (maks. 540)

Prędkość jazdy naprzód (km/h) maks. 15

Prędkość transportowa (km/h) maks. 40

Zaczep dolny S O X O X X S X

Zaczep górny X O X O X X O X

Szerokie opony  

15.0/55-17 10-ply 

X X O O O S S S

Zabezpieczenie przed 

przeciążeniem

S S S S S S S S

Oświetlenie S S S S S S S S
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Lely Lotus Combi
Modele Lotus 300 i 600 Combi wyraźnie udowodniły, że ta sama maszyna może bardzo 

dobrze wykonywać dwie różne operacje. Maszyny Lotus Combi były z  powodzeniem 

wykorzystywane przez lata, szczególnie do sianokiszonki. Modele Lotus 300 Combi 

i 600 Combi mogą stanowić pewien kompromis, ale przynoszą doskonałe rezultaty!
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Specjalne palce w kształcie haka dla osiągnięcia
najlepszych wyników
Wyposażenie przetrząsaczy Lotus Combi w specjalne palce w kształcie 

haka spowodowało zwiększenie potencjału tych maszyn. Czarne palce 

Combi są odchylone pod nieco mniejszym kątem i dlatego wypuszczają 

plony trochę wcześniej, ułatwiając tworzenie pokosów.

Maszyny do idealnie zakończonego pokosu
Przetrząsacze Combi są wyposażone w specjalne klatki, które działają 

jak ustawiacze pokosu. Lotus 300 Combi jest wyposażony w dwie klatki, 

natomiast Lotus 600 Combi posiada cztery klatki i tworzy dwa pokosy. 

Przewietrzone, równe wały są idealne do belowania.

Przetrząsanie
Dowolna regulacja kąta rozrzutu pozwala ostrożnie przetrząsnąć 

pokos w każdych warunkach. Nawet mokre zbitki pokosu są delikatnie 

roztrząsane, a bardziej wilgotna trawa ze spodu układana jest 

na wierzchu, dzięki ukształtowaniu i ustawieniu palców sprężystych Lely. 

W rezultacie czas wysychania wydatnie się skraca.

Zgrabianie
Lotus Combi umożliwia ułożenie przewiewnego wału pokosu. 

Szerokość wału jest szybko i łatwo regulowana w zależności 

od ilości trawy i prowadzenia maszyny. Sprężyste, stalowe palce 

klatki, z nylonowymi końcówkami, wygładzają pokos, pomagając 

w uwolnieniu wilgoci. 

Rozrzucenie pokosu
Model Lotus Combi potrafi z łatwością rozrzucać pasy pokosu. 

Sąsiednie wirniki obracają się w przeciwnych kierunkach, ich obszary 

pracy nakładają się w znacznym stopniu. Pozwala to na skuteczne 

rozrzucenie pokosu i uzyskanie maksymalnego wystawienia na działanie 

słońca i wiatru.
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Przemieszczanie wałów
Przemieszczanie wałów to kolejna czynność, którą 

potrafi wykonać model Lotus Combi. Pokos jest 

łagodnie przerzucany i układany na suchej ziemi 

w równe wały.

Rozmiary wałów
Do formowania wałów służą dołączane klatki. 

Klatki mogą być ustawione w różnych pozycjach, 

aby uzyskać wymaganą szerokość. Umożliwia 

to tworzenie szerokich wałów, odpowiednich dla 

przyczep samozbierających i pras do balotów. 

Rozrzucanie przy granicach pola
Podczas rozrzucania wzdłuż rowów lub płotów, 

zewnętrzne palce ustawiane są w pozycji 

do wewnątrz, unikając wrzucenia pokosu 

do rowu czy za płot. Dodatkowo można użyć 

tylko jednego formowacza pasów pokosu 

na skraju, jeżeli jest taka potrzeba.

Łatwy w manewrowaniu
Rama modelu Lotus 300 jest połączona prostym, 

trzypunktowym układem zawieszenia z układem 

sterowania, który włącza pozycję zawracania 

na końcu pola. Model Lotus Combi 600 jest 

wyposażony w urządzenie sterujące Stabilo. 

Nawet przy dużych szybkościach, ten układ 

gwarantuje stabilność. Układ zawieszenia Stabilo 

automatycznie blokuje się, kiedy maszyna jest 

podniesiona.

Skuteczny i bezpieczny transport
Obydwa modele Lotus Combi mogą być łatwo 

złożone do pozycji transportowej. Model 300 

jest obracany na osi, centralnie za ciągnikiem 

i blokowany sworzniem. Model 600 jest składany 

hydraulicznie. Jego długość jest znacznie 

zmniejszona przez obracanie klatki pokosu w górnej 

części maszyny.
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Opis techniczny

S = Standard  /   O = Opcja  /   X = Niedostępny w tej maszynie

LOTUS 300 Combi 600 Stabilo Combi

Szerokość robocza (m) 3,00 6,00

Liczba wirników x ramiona z palcami 2 x 8 4 x 8

Waga (kg) 330 930

Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) 26/35 44/60

Szerokość transportowa (m) 2,55/2,75 3,00

Długość transportowa (m) 2,10 2,00/2,60

Wysokość transportowa (m) 2,30 2,80

Kąt przetrząsania (około) 10° – 17°

Regulacja kąta cztery pozycje pod wirnikiem

Regulacja wysokości górny punkt TUZ

Oś zaczepu (kategoria) II

Hydraulika 1 x dwustronnego działania z płynnym 

pozycjonowaniem

Opony kół wirnika 2 x 16/6.90-8 (6-ply) 4 x 16/6.90-8 (6-ply)

Prędkość WOM (obr./min) 400 – 450 (maks. 540)

Prędkość maszyny (km/h) maks. 15

Zawieszenie Stabilo X S

Zabezpieczenie przed przeciążeniem O S

Zestaw Combi S S

Oświetlenie X O

Zestaw przedłużający Stabilo X O
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Firma Lely już od wielu lat zajmuje się rozpoznawaniem 
potrzeb nowoczesnych hodowców. Wszystkie nasze produkty 
zostały opracowane z myślą o krowie. Dostarczamy klientom 
maszyny i urządzenia do szybkiego zbioru pasz objętościowych, 
żywienia, dobrostanu zwierząt, opieki nad nimi, doju, 
a także pozyskiwania energii. Ponadto możemy pochwalić 
się fachową wiedzą oraz bogatym doświadczeniem w zakresie 
najskuteczniejszego wykorzystywania swojego sprzętu. 
Posiadamy najlepszą w tym zakresie znajomość całego cyklu 
produkcyjnego – od zbioru paszy objętościowej do szklanki 
mleka – i nie mamy w tej branży sobie równych.

Dążymy do zrównoważonej, dochodowej 
i świetlanej przyszłości w rolnictwie.

Pasja do 
rolnictwa

Państwa Lely Center

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 
i Welger to zarejestrowane znaki towarowe Lely Group. Firma Lely zastrzega sobie wszelkie prawa do swoich znaków towarowych. Każde nieautoryzowane użycie znaku 
towarowego firmy Lely lub użycie znaku towarowego wprowadzającego w błąd, bądź łudząco podobnego do znaku towarowego firmy Lely, stanowi naruszenie wyłącznych 
praw firmy Lely. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są podane tylko w celach informacyjnych i nie są konkretną ofertą handlową. Niektóre
produkty przedstawione w prospekcie mogą nie być dostępne w danym kraju, a dostarczane produkty mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach. Niniejsza 
publikacja w całości jak i w fragmentach nie może być kopiowana ani publikowana w formie wydruku, kserokopii, mikrofilmu bądź jakiegokolwiek innego nośnika bez 
uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Lely Holding S.à r.l. Pomimo, iż niniejszy prospekt został opracowany z najwyższą starannością, Lely nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne szkody powstałe na skutek błędów bądź przeoczeń w niniejszej publikacji.

Firma Lely dba o środowisko.


