Lely Lotus 1020 Profi
Kort door de bocht
Machine in 8 woorden
Knikpunt maakt schudder met lang
onderstel bijna spoorvolgend.

Profiel
De getrokken Lotus-schudders van Fabrikant Lely
uit Maassluis (ZH) omvat drie modellen, de Lotus
900, 1020 en 1325. De Lely Lotus 1020 is als optie
nu ook in Profi-uitvoering verkrijgbaar. Dan heeft
de schudder een knikpunt in het frame om korter
door de bocht te kunnen.
Meest opvallend
Het knikpunt in het frame van de schudder. Voorheen was er alleen een dissel met onder- of bovenaanspanning en een tweepunts bok leverbaar.
De machine komt daarmee flink binnendoor in
bochten. Het knikpunt zit op een meter van de
hefkogels waardoor de machine meer spoorvolgend wordt.

Bruto-adviesprijs
De Profi-uitvoering kost 17.100 euro.
Dat is een meerprijs van 490 euro
voor de knik en de spindelverstelling.
Opties: extra brede transportbanden
(750 euro), reserve-rotorwieltje
(112 euro).

Uitvoering
De Lely Lotus 1020 Profi is een acht-elements
schudder op een draagframe met een werkbreedte
van 10,20 meter. De Profi heeft naast de knikbesturing ook een spindel voor de hoekverstelling tussen
het draagframe en de schudder. Standaard gaat dit
met een pen-gatverbinding. De spindel was al een
optie. De hoekverstelling van de rotorwielen gaat
nog altijd met de pen-gatverbinding. De knikbesturing bestaat uit twee bovenelkaar liggende gelagerde korte assen waar het frame op draait. Daar tussendoor loopt een dubbele kruiskoppeling van de
hoofdaandrijfas. De schudder achterop heeft geen
vingerkoppelingen maar alleen dubbele kruiskoppelingen. Voor het kantschudden zijn de haaktanden van de buitenste rotor te verzetten.
Opvallend is dat deze verstelmogelijkheid op alle
tanden van de schudder zit dus ook aan de binnenste rotoren. De tanden houden het dan langer uit,
ondervond Lely. Het bedrijf geeft er vijf jaar garantie op. Omdat de schudder achter de transportwielen hangt krijgen deze het volle gewicht ervan
te dragen. In plaats van de standaard 10/75-15.3
banden zijn daarom ook grotere 13/55-16 transportbanden verkrijgbaar zodat er minder kans is op
insporing. Om de schudder stabiel te houden zijn
er in de driepuntsbok twee contragewichten van
bij elkaar 80 kilo geplaatst.
Wat tegenvalt
Het Profi-knikpunt is slechts op één model uit
de serie leverbaar. Het contragewicht van 80 kilo
op de driepuntsbok is niet zwaar genoeg. Bij het
achteruitrijden in geheven stand van de schudder
kan hij nog achterover klappen. In transport zit
de schudder dicht op de trekker. Tandbreukbeveiliging is niet leverbaar.
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Werkbreedte: 10,20 m
Transportbreedte, -lengte resp. hoogte : 3,00, 6,40 resp. 2,90 m
Aantal tandarmen: 8x 7
Gewicht: 2.386 kg
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(1) De knik is 1 meter van de hefkogels geplaatst. (2) De dubbele kruiskoppeling in het knikpunt is na het wegtrekken van twee plastic strippen goed bereikbaar voor doorsmeren.
(3) In de bok zijn twee gewichten verwerkt om de schudder stabiel te houden. (4) Met een spindel kan de schudhoek worden ingesteld.

Wat levert het op?
Door het knikpunt komen de transportwielen nog
maar een halve meter binnendoor. Hoeken zijn nu
beter uit te schudden en tijdens transport zijn
krappe bochten makkelijker te nemen. De machine
kan nu om de binnenste rotor draaien.
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