Asortyment produktów
Uprawa gleby
Siew
Ochrona roślin

Treść
4

Innowacje z myślą o klientach

Orka
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

EurOpal
VariOpal
Juwel
Optiquick
VariTansanit
Pługi o konstrukcji hybrydowej
Zabezpieczenie przeciążeniowe
EuroDiamant
VariDiamant
Nowy półzawieszany pług Diamant
EuroTitan
VariTitan

6 -21

Rekonsolidacja gleby
24
25
26
28

FixPack
FlexPack
VarioPack
Wały

22-29
Przygotowanie zasiewu
32
33
34
35
36
37

Zirkon 8
Zirkon 10
Kontrola przeciwpoślizgowa wałów
Quarz
Korund
System-Kompaktor

30-39
Ponieważ polityka naszej firmy zakłada ciągły rozwój oferowanych produktów, specyfikacje oraz wersje maszyn mogą różnić
się od tych podanych w niniejszej publikacji. Wymiary podano w przybliżeniu, a dane dotyczące wagi urządzeń dotyczą zwykle ich wersji podstawowych i mogą odbiegać od mas rzeczywistych.
2

Uprawa ścierniska
42 Heliodor
43 Kombinacja uprawowo-siewna
Heliodor-Solitair
44 Rubin
45 Kristall
46 Karat
47 Topas/Dolomit/Labrador
48 Gigant

40-51
Siew
54
55
56
57
58
59
60
62
63
64
65

Saphir 7
Saphir 8
Solitair 8
Idealne rozmieszczenie ziarna
Solitair 9
Solitair 9 – półzawieszany
Solitair 12
Compact-Solitair H
Compact-Solitair HD
Compact-Solitair Z
Kontrola docisku
redlic

52- 67

Ochrona roślin
70
71
72
73
74
75
76
77
79

EuroLux
Sirius
QuickConnect
EcoControl
Kontrola przepływu cieczy
EuroTrain
Primus
Albatros
Terminale sterujące

68 -77
80 CCI ISOBUS
82 Partnerzy w sprzedaży
86 Partnerzy w sprzedaży
3

Innowacje z myślą o klientach
stosowane są już od dziesięcioleci.
Powód: produkty firmy LEMKEN nie są
projektowane ani też nie powstają w
ukryciu. Wprost przeciwnie – współpracujemy z rolnikami w celu zbudowania
maszyn, które spełnią ich oczekiwania.

Dyrektor Generalny – Dr. Franz-Georg von Busse
i właściciel – Nicola Lemken

Marka LEMKEN, która specjalizuje się w
produkcji profesjonalnych maszyn do
uprawy, siewu i ochrony roślin, oferuje
nowoczesne maszyny o najwyższej jakości wykonania. W niniejszej publikacji
znajdą Państwo informacje dotyczące
naszych nowych produktów oraz
sprawdzonych maszyn, które
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Jako „firma z wizją rolnictwa”, wiemy,
że każde pole uprawne jest inne. Tylko
doświadczenie praktyczne pozwala
nam opracować maszyny nadające się
do użytku zgodnie z profesjonalnymi
praktykami w dziedzinie

uprawy plonów. Tylko doświadczenie
praktyczne pozwala naszym inżynierom uzyskać wiedzę niezbędną do modernizacji i optymalizacji naszych produktów.

Produkt LEMKEN dostosowany
do Twoich potrzeb
Z powodów przedstawionych powyżej,
asortyment naszych produktów obejmuje maszyny wykonywane na zamówienie, w pełni dostosowane do potrzeb rolników oraz przedsiębiorców.
Wyczerpująca lista dostępnego wyposażenia opcjonalnego pozwala dopasować maszynę do Twoich potrzeb.

Najnowocześniejszy proces
produkcji
Podstawowym surowcem używanym
w procesie produkcji jest stal wysokojakościowa, co zapewnia trwałość oraz
wysoką jakość wykonania maszyn oraz

części zamiennych firmy LEMKEN. Najnowocześniejszy proces produkcji
gwarantuje zgodność jakości z naszymi
normami: stosujemy centra obróbcze
CNC oraz zrobotyzowane stanowiska
spawalnicze. Komponenty są wytwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany, a przed montażem są poddawane procesowi hartowania. Dokładna
i surowa kontrola jakości produkcji zapewnia techniczną doskonałość produktów trafiających do nabywców.

Doskonałość usług
Struktura punktów serwisowych firmy
LEMKEN gwarantuje niezawodność naszych maszyn. 16 centrów serwisowych
na terenie samych Niemiec oferuje
kompetentną pomoc oraz szybką dostawę części zamiennych. Międzynarodowa sieć dystrybutorów LEMKEN
obejmuje 45 rynków zagranicznych.

LEMKEN w skrócie

LEMKEN to jeden z czołowych
europejskich producentów profesjonalnych maszyn do uprawy
plonów.

•• Firma prywatna założona w
1780 r.

•• Właściciele: Viktor i Nicola
Lemken

•• Firma zatrudnia ponad 1000

pracowników na całym świecie

•• Siedziba firmy znajduje się na
północ od Düsseldorfu

•• Firma posiada oddziały w
Meppen i Föhren

•• Produkty: maszyny do uprawy
plonów przeznaczone do
wszystkich zastosowań.
Uprawa gleby, siew oraz
ochrona roślin

•• Produkcja: ok. 14 000 maszyn
rocznie

•• 70% produkowanych maszyn

jest przeznaczone na eksport

•• Nasze maszyny zdobywają

złote oraz srebrne medale na
targach organizowanych na
całym świecie
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Orka

Czysta gleba – gwarancja
obfitych plonów
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Dzięki wzrostowi popularności uprawy
kukurydzy, szczególnie w ostatnich latach, pług ponownie stał się głównym
urządzeniem do uprawy gleby. Zmniejszenie liczby chorób roślin, mechaniczne zwalczanie szkodników spowodowane ich zwiększoną odpornością
na środki chemiczne oraz walka z nowymi szkodnikami to najpowszechniejsze zabiegi.

Dostępne są pługi zawieszane posiadające od dwóch do siedmiu korpusów,
pługi półzawieszane posiadające od
pięciu do dziesięciu korpusów oraz
duże pługi na wózku posiadające do 12
korpusów. Dodatkowo firma LEMKEN
posiada w swojej ofercie wielokrotnie
nagrodzony pług hybrydowy
VariTansanit, który łączy zalety modeli
zawieszanych i półzawieszanych.

Firma LEMKEN oferuje pługi przeznaczone do każdej gleby oraz dla każdego ciągnika o mocy powyżej 30 kW.

Badania wykazały, że spulchnianie oraz
napowietrzenie strefy korzennej na pomocą pługa poprawia proces wzrostu

plonu. Głównym celem programu produkcji pługów jest oferowanie maszyn
wielofunkcyjnych oraz bogatego
osprzętu. Zawsze posiadamy model
doskonale odpowiadający potrzebom
każdego rolnika i przedsiębiorcy. Automatyczne systemy mechaniczne i hydrauliczne zapewniające ochronę
przed kamieniami, dostępność maszyn
o różnych prześwitach, mechaniczna
lub hydrauliczna regulacja szerokości
korpusu to tylko niektóre z dostępnych
opcji.
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EurOpal

•• Centrum regulacji Optiquick pozwala
Doskonała technologia
poprawiająca jakość
pracy

Pługi zawieszane EurOpal posiadające
od dwóch do siedmiu korpusów
charakteryzują się wysoką
wytrzymałością i małą wagą. Łatwość
ich uciągu oznacza wysoką
skuteczność.

Centrum regulacji Optiquick
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na niezależną regulację szerokości
przedniej skiby oraz punktu ciągnięcia, eliminując tym samym działanie
sił bocznych.

•• Korpusy nastwane są przymocowane

śrubami do grubego elementu o profilu kwadratowym wykonanego ze
stali drobnoziarnistej, co zapewnia
wysoką stabilność, wytrzymałość
oraz dokładność montażu.

Regulacja szerokości roboczej

•• Łatwe w użyciu przedpłużki mogą

być regulowane bez użycia narzędzi.

•• Belka zaczepowa o regulowanej wy-

sokości może zostać dostosowany do
każdych warunków roboczych, zapewniając odpowiednie położenie
dolnych cięgien ciągnika.

•• Ponieważ krótka i wytrzymała oś obrotu
nie jest spawana, charakteryzuje się ona
najwyższą odpornością na uderzenia
oraz obciążenie ciągłe..

Przedpłużki

Orka

VariOpal

Przeznaczenie: orka szeroka lub wąska; szerokie
korpusy płużne dostosowane do szerokich kół
Model VariOpal doskonale nadaje się
do orki w każdych warunkach. Dobra
wydajność zależy w znacznym stopniu
od szerokości oraz głębokości roboczej
maszyn.

•• Po ustawieniu podstawowych para-

metrów za pomocą centrum regulacji
Optiquick, szerokość przedniej skiby
oraz punkt ciągnięcia zostaną automatycznie wyregulowane za każdym
razem gdy szerokość robocza ulegnie zmianie. Pozwala to zapewnić
optymalną wydajność pracy przy
każdym ustawieniu szerokości roboczej i jednocześnie wyeliminować
działanie sił bocznych.

•• Płyty ramy połączenia łożyskowego

są przykręcone do ramy śrubami.
Zwiększona wytrzymałość oraz dokładność montażu zapewniają długi
okres użytkowania.

•• Długa rama, boczne połączenie kor-

pusów z ramą oraz odpowiedni
kształt słupic zwiększają prześwit, eliminując ryzyko powstania zatoru
nawet przy niewielkich głębokościach
roboczych.

Centrum regulacji Optiquick

•• Położenie koła kopiującego w sto-

sunku do ramy pozwala na prowadzenie maszyny bezpośrednio przy
rowach, ogrodzeniach oraz granicach
obszaru roboczego, zależnie od
liczby korpusów płużnych oraz szerokości roboczej.

•• Wszystkie łożyska zostały wyposa-

żone w odporne na ścieranie tuleje.
Wzmacniane śruby są smarowane, co
zapewnia najwyższą stabilność oraz
trwałość.

Połączenie Vari
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Juwel

Wzorcowa technologia

Regulacja szerokości roboczej za pomocą siłownika
hydraulicznego

Nowy model pługów generacji Juwel
łączy bezpieczną pracę oraz łatwą obsługę z wysoką jakością pracy. Juwel
posiada od trzech do siedmiu korpusów oraz ramę z profilu kwadratowego
o grubości 140 mm i jest przeznaczony
do użytku z ciągnikami o średniej wysokiej mocy.

•• Nowy system TurnControl pozwala

operatorowi uzyskać większą kontrolę nad obrotem oraz kątem pochylenia pługa. Zwiększony prześwit
koła kopiującego to kolejna ważna
zaleta

•• Elektro-hydrauliczne sterowanie

Hydraulicznie regulowane koło podporowe
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układem obrotowym oznacza, że kąt
pochylenia pługa może być regulowany z poziomu fotelu operatora. Ponadto istnieje możliwość pominięcia
działania układu przy pierwszym lub
ostatnim przejściu roboczym.

•• Odkładnie DuraMaxx w wersji pełnej

lub ażurowej wykonane są bez żadnych otworów oraz spawów. Pozwala
to na użycie twardszej stali, która
zapewnia dodatkową żywotność w
porównaniu ze standardowymi
odkładniami.

Orka

Optiquick

Orka przy ustawieniu
dowolnej szerokości
roboczej bez działania
sił bocznych
Precyzyjna regulacja pługa jest ważnym czynnikiem pozwalającym zminimalizować zużycie materiałów oraz zużycie paliwa. Z tego powodu firma
LEMKEN opracowała unikalny system
regulacji Optiquick. Optiquick pozwala
na niezależną, łatwą i skuteczną regulację szerokości roboczej pierwszej skiby
oraz ustawienia zestawu ciągnik-pług
w jednej linii. Pozwala to ograniczyć
koszty i czas przeznaczony na regulację.

••

Pług jest ustawiony w sposób optymalny, jeśli linia ciągnik-pług – w tym
przypadku linia między punktami Z a
PZ – jest przeprowadzona przez środek tylnej osi ciągnika (M). Z jest
punktem, w którym przecinają się
linie przedłużenia dolnych cięgien.
Punkt PZ oznacza środek pługa.

•• W pierwszej kolejności regulowana

jest szerokość przedniego korpusu
płużnego. Regulacja ta jest dokonywana za pomocą zewnętrznej śruby
rzymskiej. Linia ciągnik-pług nie
przebiega w sposób optymalny, ponieważ linia między punktami Z a PZ
nie przebiega przez środek osi tylnej.
W takim przypadku pług będzie powodował „ściąganie” ciągnika na bok.

•• Siły boczne zostaną wyeliminowane

po ustawieniu śruby rzymskiej w
takim położeniu, gdy linia ciągnik-pług będzie przecinać oś tylną ciągnika w punkcie M. Szerokość przedniej skiby pozostanie niezmieniona
pomimo korekty punktu ciągnięcia.

•• Po zakończeniu regulacji we wszyst-

kich modelach Vari wyposażonych w
hydrauliczny układ regulacji szerokości roboczej, przedni korpus płużny
oraz linia ciągnik-pług będą ustawiane automatycznie.

Z

M
PZ

Z

M
PZ

Regulacja szerokości przedniej skiby oraz
linii ciągnik-pług w modelach EurOpal

Z

M
PZ

Z

M

PZ
Regulacja szerokości roboczej – VariOpal
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VariTansanit

Niezmiennie wysoka
jakość pracy przy niższych kosztach

Wieża

Pług hybrydowy Tansanit jest maszyną
łączącą zalety pługów zawieszanych i
półzawieszanych. Jest on dostępny z
siedmioma korpusami i może być stosowany z ciągnikami lżejszymi niż ciągniki używane zwykle z pługami półzawieszanymi o podobnej wielkości.

•• Hydrauliczny górny łącznik reguluje

stopień przeniesienia masy pługa na
ciągnik. Zapewnia to optymalne wykorzystanie siły pociągowej przy zminimalizowaniu ryzyka poślizgu oraz
ograniczeniu zużycia paliwa.

•• Dzięki elektronicznemu systemowi

Transport
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Hybridcontrol proces zawracania na
uwrociach jest zautomatyzowany.
Ponadto kąt nachylenia maszyny
może być regulowany z kabiny ciągnika.

•• Przeniesienie masy na tylną oś po-

zwoliło uzyskać odpowiednie położenie środka ciężkości, co przyczyniło
się do poprawy stabilności oraz tym
samym do poprawy bezpieczeństwa
podczas zawracania – nie tylko na
zboczach.

•• Hydrauliczny układ Hydromatic za-

bezpieczający przed przeciążeniami
uruchamiający się po zadziałaniu
znacznej siły pozwala na bezproblemową pracę nawet na polach zakamienionych. Trwałe połączenie korpusów pługa z punktem zawieszenia
pozwala na jednoczesne przemieszczanie maszyny w pionie i poziomie.

•• Głębokość pracy pługa ustawiana

jest na kole kopiującym za pomocą
sworznia. W transporcie koło zostaje
hydraulicznie zablokowane. Dzięki
temu Tansanit może być transportowany jako maszyna półzawieszana.

Odkładnie DuraMaxx na każdy rodzaj gleby

Niezawodność i niewielkie koszty na wszystkich glebach
raźnie powiększono wolną przestrzeń
między listwą a wspornikiem. Wspornik
leży za ażurami. Dzięki temu można
wykonywać orkę bez zlepiania również
w trudnych warunkach.

Elementy robocze wykonane z niezwykle twardej stali mocowane bez spawów. Ażury lub odkładnie pełne są
w prosty sposób mocowane bez użycia narzędzi.

Korpusy DuraMaxx reprezentują całkowicie nową koncepcję
korpusów płużnych, która
umożliwia zwiększenie trwałości o 50% oraz skrócenie czasu
przygotowania maszyny do
pracy do 80%.
Części Duramaxx wytwarzane są ze
znacznie twardszej stali niż dotychczas.
Jest to możliwe dzięki rezygnacji z wykonywania otworów i wytłoczeń, które
osłabiają materiał. Odkładnice i listwy
opierają się całkowicie na słupicy korpusu i nie są już elementem nośnym
korpusu płużnego. Ich działanie polega
wyłącznie na odwracaniu gleby. Mogą
ulec niemal całkowitemu zużyciu, a i
tak nie naruszy to stabilności korpusu
płużnego.
Korpusy płużne DuraMaxx zaprojektowano w taki sposób, aby odkładnice, listwy oraz piersi odkładnic można było
szybko wymienić bez użycia narzędzi.

Wystarczy wyciągnąć zawleczkę i zdjąć
pierś odkładnicy, która służy jednocześnie jako element ryglujący dla innych
elementów konstrukcyjnych. Następnie
odkładnica lub listwy ażurowe wyciągane są ze swoich złączy wtykowych.
Również wymiana dzioba lemiesza,
który przymocowany jest tylko jedną
śrubą, przebiega wyraźnie szybciej niż
w zwykłych systemach.

Odkładnie DuraMaxx pełne lub ażurowe są
mocowane za pomocą wyłącznie dwóch haków.

Do zastosowania na skrajnie lepkich
glebach i w warunkach glebowych, w
których na odkładnicę wywierany jest
niewielki nacisk, dostępne są również
listwy ażurowe z tworzywa sztucznego
dla korpusów płużnych DuraMaxx. Najlepsze właściwości pod względem ślizgu można uzyskać, gdy w miejscach
korpusu płużnego podatnych na zalepienie stosowane są na górze i na dole
ażury z tworzywa sztucznego. Dzięki
temu korpus DuraMaxx pracuje nawet
w ekstremalnych warunkach bez „problemu zlepiania się“.

DuraMaxx mogą zostać wymienione bardzo szybko
bez użycia narzędzi.

Korpus płużny DuraMaxx dostępny jest
z odkładnicą zwykłą lub odkładnicą
ażurową. Odkładnica i listwy mocowane tylko za pomocą dwóch haków.
W przypadku odkładnic ażurowych wy-

Odkładnie DuraMaxx Hybrydowe ze strefami z
tworzywa sztucznego przeznaczone na gleby
organiczne.
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Zabezpieczenie przeciążeniowe

Bezawaryjna
praca w każdych
warunkach
Wszystkie zabezpieczenia przeciążeniowe firmy LEMKEN chronią pług
przed uszkodzeniem w wyniku kontaktu z przeszkodą. System ten dostępny jest ze śrubą ścinaną lub układem automatycznym. Układ automatyczny firmy LEMKEN składa się z
wałka, który zapewnia płynne uruchomienie mechanizmu po zadziałaniu
znacznej siły występującej gdy pług ze-

Mechaniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
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tknie się z przeszkodą. Pług oraz ciągnik są zabezpieczone przed gwałtownymi obciążeniami.

•• Mechaniczny tandemowy układ automatyczny umożliwia znaczne odchylenie grządzieli i słupic wykonanych ze stali sprężynowej.

••

Hydrauliczny układ automatyczny
HydriX pozwala na regulację siły uruchamiania w zakresie od 50 do 140
barów. Operator może wybrać niższe
ustawienie podczas orki w łatwych
warunkach, w którym to przypadku
kamienie nie będą wybierane z

HydriX

gleby. Wybór wyższej wartości pozwoli na orkę gleby ciężkiej oraz
pracę w trudnych warunkach, a korpusy płużne będą odchylać się tylko
pod wpływem kontaktu z dużymi kamieniami lub podobnymi przeszkodami.

•• Automatyczny układ przeciążeniowy
Hydromatic oraz trwałe połączenie
korpusów płużnych z punktem zawieszenia pozwalają na jednoczesne
przemieszczanie maszyny w pionie i
poziomie. Element zabezpieczający
jest całkowicie bezobsługowy.

Hydromatic

Orka

EuroDiamant

•• Dwa hydrauliczne siłowniki zapewŁatwa obsługa
i wysoka
wydajność

Pługi półzawieszane EuroDiamant
firmy LEMKEN spełniają obecne wymagania dużych gospodarstw rolnych.
Dzięki możliwości zastosowania od pięciu do dziewięciu korpusów, oferują
one dużą szerokość roboczą; maszyny
te są przeznaczone do stosowania z
dużymi ciągnikami.

niają płynny ruch pługa w zakresie
180 stopni bez utraty mocy. Istnieje
możliwość niezależnej, precyzyjnej
regulacji kąta nachylenia dla każdej
ze stron.

•• Łatwe w użyciu przedpłużki mogą

być regulowane bez użycia narzędzi.

•• Duże koło kopiujące pozwala zminimalizować nacisk na glebę podczas
orki oraz zapewnia stabilność podczas transportu drogowego.

Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej

•• Duży prześwit między wieżą a ciągnikiem umożliwia wykonanie skrętu na
uwrociach o szerokości do 3 metrów
pod kątem do 90 stopni. Dzięki temu
pług charakteryzuje się łatwością
manewrowania przy wąskich uwrociach.

•• Po poluzowaniu śruby środkowej

można wybrać cztery różne ustawienia szerokości roboczej w zakresie od
30 do 50 cm, co pozwala dostosować
maszynę do danych warunków.

Możliwość użycia z wałem ugniatającym
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VariDiamant

•• Płyty ramy połączenia łożyskowego
Doskonała praca z
odpowiednią
szerokością roboczą

Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej

Wysoka jakość pracy oraz jej wyniku to
główne wymagania dotyczące pługów
półzawieszanych. Pługi VariDiamant,
posiadające od pięciu do dziewięciu
korpusów, perfekcyjnie spełniają te wymogi.

•• W pługach wyposażonych w dodat-

•• Szerokość robocza jest regulowana

•• Dzięki odpowiedniemu położeniu

bezstopniowo za pomocą siłownika
hydraulicznego dwustronnego działania. Operator może dokonać regulacji nie opuszczając fotela.

•• Wszystkie łożyska są smarowane i

posiadają odporne na ścieranie tuleje
oraz wzmacniane śruby, co gwarantuje najwyższą stabilność oraz długi
okres użytkowania.

Możliwość użycia z wałem ugniatającym
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są przykręcone do ramy śrubami, co
pozwala na zminimalizowanie naprężeń. Wysoka dokładność montażu
przyczynia się do zwiększenia trwałości.

kowy korpus koło kopiujące całkowicie chowa się w obrysie pługa. Ułatwia to orkę bezpośrednio przy granicach pól, ogrodzeniach oraz innych
przeszkodach.

punktu ciągnięcia uzyskano optymalny przebieg linii ciągnik-pług. Pozwala to na ograniczenie naprężeń
bocznych oraz zużycia paliwa – niezależnie od szerokości roboczej.

Pflügen

Najwyższa klasa

Sprawdzony asortyment pługów półzawieszanych LEMKEN został
poddany dalszym usprawnieniom. Efektem są nowe modele serii
Diamant 11 i 12.
Nowe maszyny zachowały 160-mm
profil ramy swojego poprzednika (Diamant 10), wzbogacając się o szereg nowych funkcji, realizowanych przez elementy takie jak odkładnie DuraMaxx
montowane z pługami zawieszanymi
Juwel. Odkładnie pełne oraz ażury DuraMaxx są wykonane ze stali wysokowęglowej bez nawierceń i wybijanych
otworów, co umożliwia intensywniejsze utwardzanie, zapewnia większą odporność na zużycie i szczególnie długą
trwałość użytkową. Komponenty te nie
są łączone na śrubę, lecz po prostu
podczepiane na hak bez konieczności
używania narzędzi, dzięki czemu dają
się łatwo wymieniać. Dostępne są również odkładnie z tworzyw sztucznych,
które zapewniają idealną, ciągłą orkę
nawet ciężkiej kleistej glebie.
Model Diamant 11 dostępny jest z maksymalnie 9 korpusami, zaś Diamant 12 dziesięcioma, co zależy od specyfikacji
jego wyposażenia. Oba pługi dostarcza
się również z systemem automatycz-

nego zabezpieczenie Hydromatic. System ten zapewnia w każdych okolicznościach - nawet w trudnych warunkach - powrót korpusu do idealnego
położenia roboczego. Przesuw w górę
o 38 cm i w bok o 20 cm to więcej niż
przemieszczenie konieczne do zapewnienia ciągłej pracy bez żadnych
przerw. Duże siły wyzwalania wspomagają ten przesuw; operator może je bez
trudu dopasować do zmiennych warunków glebowych nie wysiadając z kabiny ciągnika.

Model Diamant 11 można wyposażyć w
urządzenie do wspomagania trakcji.
Wersja podstawowa modelu Diamant
12 oferowana jest wraz z nowym urządzeniem do wspomagania trakcji i
układem sterowania na uwrociach.
Wspomaganie trakcji zapewnia przesuwanie punktu ciężkości z pługa i osi
przedniej ciągnika na tylną oś ciągnika,
dzięki czemu obniża się poślizg tylnych
kół. Mniejszy poślizg koła oznacza dla
użytkownika bezpośrednio większą
wydajność i mniejsze zużycie paliwa.
Na uwrociach siłownik do wspomagania trakcji w modelu Diamant 12 automatycznie reguluje ciśnienie w obiegu
hydraulicznym w taki sposób, by dopa-

Model Diamant 12 sterowny na uwrociach

sować kąt zakrzywienia między pługiem a ciągnikiem. Dzięki temu ciągnik
w dowolnym momencie jest stabilny.
Ciśnienie w siłowniku można odrębnie
uregulować do wartości zapewniającej
stabilną jazdę po drodze.
Kolejną nowość w modelu Diamant 12
stanowi elektryczno-hydrauliczna regulacja kąta. Oznacza to, że nachylenie
pługa można regulować i zapamiętywać bezpośrednio z poziomu ciągnika.

Nowe urządzenie do wspomagania trakcji wraz ze
sterowaniem na uwrociach
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Nowość

Nowe pługi półzawieszane Diamant

Orka

EuroTitan

Model przeznaczony
do użytku z mocnymi
ciągnikami

Tylna część pługa

Producenci stale projektują coraz to
większe ciągniki. Maszyny tego typu
powodują powstawanie bardzo dużych
obciążeń na urządzeniach ciąganych.
Pługi EuroTitan posiadające od dziewięciu do dwunastu korpusów są dostosowane do współpracy z największymi ciągnikami dostępnymi na rynku.
Stal o wysokiej jakości oraz konstrukcja
zaprojektowana przy użyciu narzędzi
CAD zapewniają, że pługi EuroTitan
będą niezawodnie służyć przez wiele
lat.

•• Duży prześwit między wieżą a ciągnikiem umożliwia wykonanie skrętu na
uwrociach o szerokości do 4 metrów
pod kątem do 90 stopni. Ułatwia to
manewrowanie na uwrociach oraz
orkę przy zastosowaniu ciągnika wyposażonego w koła bliźniacze.

Manewr zawracania
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•• Pługi EuroTitan mogą być szybko i w

łatwy sposób skonfigurowane do orki
„po caliźnie” oraz w bruździe. Z tego
powodu mogą być używane z ciągnikami gąsienicowymi, wyposażonymi w
koła bliźniacze lub standardowe.

•• Wysokość wału poprzecznego może

być regulowana za pomocą śruby, co
pozwala na zmianę obciążenia na oś
tylną ciągnika.

•• Smarowane złącze ramy między przednim i tylnym zespołem pługa pozwala
na zmianę głębokości roboczej oraz
kierunku jazdy. Pozwala to na dokładną regulację maszyny nawet na
zboczu.

•• Po poluzowaniu śruby środkowej

można wybrać cztery różne ustawienia szerokości roboczej w zakresie od
30 do 50 cm.

Orka

VariTitan

Wysoka wydajność i
doskonała praca
Uwzględnianie aspektów ekologii i
oszczędności oraz zmienność warunków polowych i pogodowych wymagają łatwej regulacji szerokości roboczej. Dostępność od dziewięciu do
dwunastu korpusów oraz szerokość robocza wynosząca nawet 660 cm gwarantują, że VariTitan oferuje najlepsze
rezultaty w większości sytuacji.

•• Kontrola zawracania maszyny oraz jej
podnoszenia za pomocą układu elektronicznego pozwala na bezpieczne i
szybkie manewrowanie.

•• Szerokość robocza przedniej i tylnej

części pługa może być regulowana
bezstopniowo za pomocą hydraulicznego siłownika dwustronnego działania.

•• Dokładna regulacja głębokości robo-

czej jest możliwa bez użycia narzędzi,
za pomocą zawleczek

umieszczonych w korpusie oraz przy
tylnym kole podporowym. Zapewnia
to zachowanie stałej głębokości roboczej.

•• W ciężkich warunkach pług Titan

może pracować bez tylnej części,
która może zostać podniesiona do
góry.

•• Tylna część pługa może zostać pod-

niesiona, opuszczona lub przesunięta
na bok. Opatentowany automatyczny
zaczep pozwala na utrzymanie odpowiedniej głębokości bez dodatkowych ustawień.

Przednie koło podporowe w obrysie ramy pługa

•• Pług EuroTitan oraz VariTitan jest

również dostępny z wózkiem zaczepowym, który można podłączyć do
ciągnika bez używania hydraulicznego zaczepu 3-punktowego.

Wózek zaczepowy do ciągników bez zaczepu
3-punktowego.
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Dane techniczne
EurOpal 5
(Rama o profilu kwadratowym 110x110 x 8 mm)
Liczba skib

2

Szerokość robocza (cm)1 60-100

EurOpal 6 (rama wzmacniana
110 x 110 x 8 mm)

EurOpal 7
(Rama o profilu kwadratowym 120 x 120 x 10 mm)

2+1 / 3

3+1 / 4

4+1

3

3+1 / 4

4+1

90-150

120-200

150-250

90-180

120-240

150-250

Masa (kg)

552

715/707

870/ 907

1.070

753

959 / 949

1.155

kW/KM

29/40-44/60

37/50-59/80

44/60-74/100

59/80-96/130

51/70-74/100

59/80-96/130

66/90-118/160

1

EurOpal 8
(Rama o profilu kwadratowym 140 x 140 x 10mm)
Liczba skib

4

Szerokość robocza (cm)2 120-240

EurOpal 9
(Rama o profilu kwadratowym 160 x 160 x 10mm)

4+1 / 5

5+1 / 6

6+1

4

4+1 / 5

5+1 / 6

6+1

150-300

180-300

210-315

120-240

150-300

180-300

210-315

1.425 / 1.410

1.625 / 1.610

1.825

1.280

1.510 / 1.495

1.725 / 1.710

1.940

Masa (kg) 2

1.210

kW/KM

81/110-118/160 96/130-147/200

103/140-176/240 118/160-221/300 88/120-132/180

103/140-162/220 118/160-199/270 132/180-228/310

VariOpal 5
(Rama o profilu kwadratowym 110 x 110 x 8 mm)

VariOpal 6 (rama wzmacniana
110 x 110 x 8 mm)

VariOpal 7 (Rama o profilu kwadratowym 120 x
120 x 10 mm)

Liczba skib
Szerokość robocza (cm)

3

3+1

4

4+1

3

3+1 / 4

4+1

66-150

88-200

88-200

110-250

66-165

88-220

110-275

Masa (kg) 1

727

950

1.067

1.290

852

1.118 / 1.107

1.373

kW/KM

37/50-59/80

44/60-74/100

51/70-81/110

59/80-96/130

51/70-74/100

59/80-96/130

66/90-118/160

1

VariOpal 8
(Rama o profilu kwadratowym 140 x 140 x 10mm)
Liczba skib

3

3+1 / 4

4+1 / 5

5+1 / 6

6+1

75-165

100-220

125-275

150-330

175-350

Masa (kg) 2

1.124

1.399 / 1.378

1.653 / 1.628

1.903 / 1.878

2.157

kW/KM

66/90-88/120

81/110-118/160

96/130-147/200

103/140-176/240 118/160-221/300

3+1 / 4

4+1 / 5

5+1

100-240

125-300

150-360

1.543 / 1.510

1.800 / 1.767

2.057

Szerokość robocza (cm)

2

VariOpal 9
(Rama o profilu kwadratowym 160 x 160 x 10 mm)
Liczba skib

3

Szerokość robocza (cm) 2 75-180
Masa (kg)

1.253

2

kW/KM

74/100-110/150 88/120-132/180

103/140-162/220 118/160-199/270

Juwel 7
(Rama o profilu kwadratowym 120 x 120 x 10 mm)

3

Liczba skib

Szerokość robocza (cm) 2 90-150

3+1 / 4

4+1

3

3+1

4

4+1

120-200

150-200

90-165 3

120-220 3

120-200

150-250

1.023 / 1.013

1.235

912

1.198

1.171

1.453

59/80-96/130

66/90-118/160

Masa (kg)

801

kW/KM

51/70-74/100 59/80-96/130

2

Juwel 7 V
(Rama o profilu kwadratowym 120 x 120 x 10 mm)

3

3

66/90-118/160 51/70-74/100

59/80-96/130

Juwel 8
(Rama o profilu kwadratowym 140 x 140 x 10mm)
Liczba skib
Szerokość robocza (cm)

3

3+1 / 4

4+1 / 5

5+1 / 6

6+1

90-135

120-180

150-225

180-270

210-315

Masa (kg)2

1.058

1.289 / 1.274

1.505 / 1490

1.721 / 1.706

1.937

kW/KM

66/90-154/210

81/110-118/160

96/130-147/200

103/140-176/240 118/160-221/300

2

Juwel 8 V
(Rama o profilu kwadratowym 140 x 140 x 10mm)
Liczba skib
Szerokość robocza (cm)
Masa (kg)
kW/KM
1

2

2

3

3+1 / 4

4+1 / 5

5+1 / 6

6+1

90-150

120-200

150-250

180-300

210-350

1.172

1.463 / 1.442

1.733 / 1.708

1.999 / 1.974

2.269

66/90-154/210

81/110-118/160

96/130-147/200

103/140-176/240 118/160-221/300

do rozstawu 90 cm, dodatkowo dostępny rozstaw 100 cm oraz 120 cm, w zależności od modelu pługa oraz liczby korpusów, 2 do rozstawu 90 cm, dodatkowo dostępny rozstaw 100 cm
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VariTansanit 8
(Rama o profilu kwadratowym 140 x 140 x 10mm)
Liczba skib

6

6+1

Szerokość robocza (cm) 150-330

175-385

Masa (kg)

2.317

2.596

kW/KM

103/140-151/205 103/140-169/230

EuroDiamant 10
(Rama o profilu kwadratowym 160 x 160 x 10 mm)
Liczba skib

5+1 /6

6+1 / 7

7+1 /8

8+1

Szerokość robocza (cm) 165-250

5

198-300

231-350

264-400

297-450

Masa (kg)

2.500

2.734 / 2.730

2.974 / 2.970

3.204 / 3.200

3.434

od kW/KM

110/150

110/150

110/150

132/180

132/180

5+1 / 6

6+1 / 7

7+1 / 8

8+1

VariDiamant 10
(Rama o profilu kwadratowym 160 x 160 x 10 mm)
Liczba skib

5

180-330

210-385

240-440

270-495

Masa (kg) 4

Szerokość robocza (cm) 150-275
2.675

2.969 / 2.940

3.234 / 3.215

3.509 / 3.480

3.774

od kW/KM

110/150

110/150

110/150

132/180

132/180

5+1 / 6

6+1 / 7

7+1 / 8

8+1

Szerokość robocza (cm) 165-250

198-300

231-350

264-400

297-450

Masa (kg) 4

2.830 / 2.826
110/150

3.076 / 3.072
110/150

3.322 / 3.318
132/180

3.568

4

Diamant 11
(Rama o profilu kwadratowym 160 x 160 x 10 mm)
Liczba skib

5
4

od kW/KM

2.580
110/150

132/180

Diamant 11 V
(Rama o profilu kwadratowym 160 x 160 x 10 mm)
Liczba skib

5

Szerokość robocza (cm) 4 150-275

5+1 / 6

6+1 / 7

7+1 / 8

8+1

180-330

210-385

240-440

270-495

Masa (kg) 4

2.755

3.065 / 3.036

3.346 / 3.317

3.627 / 3.598

3.908

od kW/KM

110/150

110/150

110/150

132/180

132/180

Diamant 12 V
(Rama o profilu kwadratowym 160 x 160 x 10 mm)
Liczba skib

7

Szerokość robocza (cm) 210-385

7+1 / 8

8+1

Masa (kg)

3.433

240-440
3.727 / 3.698

270-495
3.994

od kW/KM

147/200

147/200

147/200

EuroTitan 10
(Rama o profilu kwadratowym 180 x 180 x 10 mm)
Liczba skib

6+3

6+3 + 1 / 7+3

7+3 + 1 / 8+3

8+3+1

Szerokość robocza (cm) 297-450

330-500

363-550

396-600

Masa (kg )

4.593

4.842 / 4.810

5.059 / 5.027

5.276

od kW/KM

132/180

132/180

132/180

132/180

6+3 + 1 / 7+3

7+3 + 1 / 8+3

8+3 + 1

Szerokość robocza (cm) 270-495

300-550

330-605

360-660

Masa (kg)

5.070

5.379 / 5.340

5.649 / 5.590

5.899

od kW/KM

132/180

132/180

132/180

132/180

VariTitan 10
(Rama o profilu kwadratowym 180 x 180 x 10 mm)
Liczba skib

3

6+3

do rozstawu 100 cm, dodatkowo dostępny rozstaw 120 cm
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Rekonsolidacja gleby

Wał ugniatający
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Orka spulchnia glebę i zmienia jej strukturę, dzięki czemu pozostałości znajdujące się na powierzchni zostają umieszczone pod ziemią, a czysta gleba zostaje
wydobyta na powierzchnię. Spulchnianie gleby pozwala na przedostanie się
powietrza i ciepła do gleby, co jest zjawiskiem pożądanym, ale jednocześnie
niszczy kapilary; w wyniku tego procesu
powstają duże pory glebowe, które poprawiają osuszanie gleby, pogarszając

przy tym zatrzymywanie wilgoci. Woda
przenika do dolnych części gleby i jednocześnie odparowuje. Aby uniknąć
nadmiernej utraty wilgoci oraz utrudnienia procesu kiełkowania roślin, gleba
powinna być ugniatana możliwie najszybciej po orce.
Wały ugniatające firmy LEMKEN pozwalają na szybką rekonsolidację gleby.
Ponieważ wał ugniatający jest ciągnięty

przez pług, można uniknąć utraty
wilgoci przez odparowanie; z tego
powodu możliwa jest znaczna
oszczędność czasu i kosztów w stosunku do sytuacji, w której urządzenie ugniatające zostałoby użyte w
drugim przejściu roboczym. Dodatkowo duże grudy ziemi zostają rozdrobnione, co pozwala uniknąć konieczności dalszej obróbki gleby.
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Rekonsolidacja gleby

FixPack

•• Siła nacisku wału FixPack może być
Stałe połączenie
pługa z wałem
ugniatającym

Wał FixPack z wałem gwiaździstym

Zintegrowany wał FixPack jest stale
połączony z pługiem. Połączenie wału
ugniatającego z pługiem ułatwia transport drogowy oraz manewrowanie na
uwrociach. Urządzenie to może być
używane z obracalnymi pługami zawieszanymi z trzema,czterema i pięcioma
korpusami o szerokości roboczej do
2,5 m.

•• Zależnie od typu gleby oraz żąda-

nego rezultatu, wał FixPack może być
używany z wałem pierścieniowym z
tworzywa sztucznego, wałem gwiaździstym lub wałkami, dzięki czemu
gleba zostaje rozdrobniona i zagęszczona w odpowiedni sposób.

Wał FixPack w pozycji transportowej

24

szybko i łatwo zmieniona stosownie
do typu gleby; możliwa jest regulacja
w zakresie 400 – 800 kg. Regulacji
dokonuje się za pomocą specjalnych
otworów.

•• Podczas transportu drogowego wał

FixPack oraz pług mogą zostać podniesione, obrócone o 90 stopni i zablokowane mechanicznie. Ramie dociskowe jest hydraulicznie składane i
ustawiane równolegle do pługa.
Gwarantuje to bezpieczeństwo podczas transportu drogowego oraz
szybkie i łatwe ustawianie pługa
przed rozpoczęciem pracy.

Rückverfestigung
Pflügen

Zawieszany na pługu wał z płynną
regulacją szerokości roboczej

FlexPack na uwrociach

FlexPack produkcji Lemken przemieszcza się równolegle do szkieletu pługa

Odległość między gospodarstwem a polem często rośnie
wraz z rozmiarami gospodarstwa. Oznacza to, że zawieszane
na pługu wały stanowią praktyczne rozwiązanie, które
oszczędza czas i pozwala obejść
się bez odrębnego ciągnika
transportowego. Urządzenie
FlexPack produkcji LEMKEN stanowi taki właśnie zintegrowany
wał, który z łatwością poradzi
sobie w kombinacji z pługami
zawieszanymi i półzawieszanymi o różnych szerokościach
roboczych.

W przeciwieństwie do starszych wałów
o stałej szerokości roboczej nowe urządzenie FlexPack automatycznie dostosowuje się do szerokości roboczej
pługa, gdyż szkielet wału przemieszcza
się równolegle do szkieletu pługa.
Dzięki temu unika się dwukrotnego
ugniatania pasów ziemi, gdy pług nie
wykorzystuje swej pełnej szerokości roboczej. Tylko nowe urządzenie FlexPack gwarantuje jednolitą rekonsolidację gleby. Kolejną zaletą jest fakt, że
FlexPack można również stosować do
zaorania pierwszej skiby, zaś wał nadaje się do pracy zarówno na uwrociach, jak i na bocznych krawędziach
pola.

Pierścienie wału o średnicy 60 cm i
przekroju V zainstalowano parami. Zapewnia to pracę bez zbrylania, co z
kolei oznacza doskonałą siłę nacisku i
brak zbytniego zagłębiania się pierścieni w glebie. Obciążenie przenoszone na FlexPack można regulować
hydraulicznie w taki sposób, by uzyskać
optymalną konsolidację w konkretnych
warunkach.

Wzajemnie kompensujące się pary pierścieni wału
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Nowość

Nowy zintegrowany wał FlexPack firmy LEMKEN

Rekonsolidacja gleby

VarioPack

Wysoka wydajność niezależnie od typu gleby
Wał ugniatający łączony z pługiem lub
stosowany przy korpusie przednim z
pierścieniami o średnicy 700 mm lub
900 mm i profilu 30° lub 45° – firma
LEMKEN oferuje doskonałe rozwiązane
dla każdych warunków.

Wał VarioPack z urządzeniem wleczonym

••

Dzięki konstrukcji pierścieni niewymagającej użycia osobnej osi, szerokość robocza wału VarioPack może
zostać w łatwy sposób zmieniona
przez dodanie lub usunięcie pierścieni.

•• Dzięki konstrukcji pierścieni niewy-

Wał VarioPack mocowany z przodu
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magającej użycia osobnej osi, szerokość robocza wału VarioPack może
zostać w łatwy sposób zmieniona
przez dodanie lub usunięcie pierścieni. Kształt pierścieni, ich profil
oraz specjalny sposób mocowania
gwarantują najwyższą niezawodność, trwałość oraz minimalne zużycie.

•• Ramię wału jest wykonane z elastycznej, hartowane stali, która jest odporna na uszkodzenia.

•• Zastosowanie wałów następczych

poprawia rozdrabnianie grud ziemi
oraz zapewnia wyrównanie gleby. W
przypadku gleb lekkich i średnich
pole może zostać przygotowane już
po jednym przejściu roboczym.

•• Zastosowanie wieży pozwala na za-

mocowanie wału z przodu. Prosty
mechanizm sterujący pozwala na dokładne i niezmienne pokrycie obszaru roboczego oraz łatwe pokonywanie zakrętów.

•• Osobne części składanych przednich

wałów ugniatających swobodnie poruszają się po terenie, zapewniając
tym samym niezmienną jakość pracy.

Rekonsolidacja gleby

Dane techniczne
FixPack
Urządzenie

Średnica wału (mm)

Szerokość robocza (cm)

Masa (kg)

Wał syntetyczny ze skrobakami

500

200

376

Wał syntetyczny ze skrobakami

500

250

417

Wał gwiaździsty

330

200

327

Wał gwiaździsty

330

250

349

FlexPack

JR 5-100

JR 6-100

Średnica pierścienia (mm)
Szerokość robocza (cm)

500
275

Masa (kg)

510

Liczba pierścieni

20

500
330
590
24

VarioPack

110 WDP 70 (model
dwurzędowy)

S 110 WDP 70 (model
dwurzędowy)

110 WDP 90 (model
dwurzędowy)

110 WEP 90 (model jednorzędowy)

Średnica pierścienia (mm)

700

700

900

900

Szerokość robocza (cm)

100-300

250-440

162-400

100-400

Masa (kg)

590-1,452

1,242-2,040

1,390-3,005

572-1,847

Rama centralna (mm)

110 x 110 x 8

110 x 110 x 8

110 x 110 x 8

110 x 110 x 8

Liczba pierścieni

10-30

25-44

13-32

5-20

Odstęp między pierścieniami (cm)

10

10

12,5

20

VarioPack 110 FEP

250-90

300-90

400-90

Średnica pierścienia (mm)

900

900

900

Szerokość robocza (cm)

250

300

400

Masa (kg)

1,121

1,291

1,801

Liczba pierścieni

12

14

20

Odstęp między pierścieniami (cm)

20

20

20

VarioPack 110 FEP K

400-70

450-70

500-70

600-70

Średnica pierścienia (mm)

700

700

700

700

Szerokość robocza (cm)

400

450

500

600

Masa (kg)

1,226

1,326

1,426

1,726

Liczba pierścieni

20

22

24

30

Odstęp między pierścieniami (cm)

20

20

21

20

VarioPack 110 FEP K

400-90

450-90

500-90

600-90

Średnica pierścienia (mm)

900

900

900

90

Szerokość robocza (cm)

400

450

500

600

Masa (kg)

2,476

2,676

2,876

3,476

Liczba pierścieni

20

22

24

30

Odstęp między pierścieniami (cm)

20

20

21

20
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Rekonsolidacja gleby

Wały
Uniwersalność
Wały urządzenia mogą odgrywać
różne role podczas uprawy ścierniska,
przygotowywania zasiewu, a także
podczas tradycyjnej uprawy gleby i
mulczowania. Rozdrabniają one grudy
ziemi, zagęszczają ją oraz wyrównują.

każdej sytuacji. Wyposażone w łożysko
podporowe wały firmy LEMKEN w precyzyjny sposób pozwalają sterować
głębokością roboczą urządzeń. Ponieważ są one odporne na uderzenia kamieni, a gleba do nich nie przywiera,
znajdują zastosowanie podczas uprawy
gleb lekkich, średnich i ciężkich.

Firma LEMKEN oferuje różne typy
wałów, które znajdą zastosowanie w

Wał rurowy RSW 400

Oznaczenia

Wał Rura

Wał rurowy RSW 400

400

203

Wał rurowy RSW 540

540

246

Wał rurowy RSW 600

600

372

Wał podwójny rurowo-płaskownikowy
400/400
DRF 400

355

•
•
•
•

Wał podwójny rurowo-rurowy
DRR 400

400/400

378

• • • • •

•

Wał podwójny rurowo-rurowy
DRR 540/400

540/400

430

Wał nożowy MSW 600

600

515

Wał ogumiony GRW 590

590 406 519

• •
• • •
• •

•
•
•

Wał pełny zębowy ZPW 500

500

•
•
•
•
•

• •

•
•
•

467

Wał podwójny profilowy PPW 600/540 600/540

925

Wał podwójny pełny PDW 600/600

925

600/600

500 406 532

Wał trapezowy pierścieniowy TSW 500

500

323 378

Wał pierścieniowy Flex FRW 540

540

387

Wał Croskill

400

Wał kołeczkowy

450
330/270

Wał zębowy

330/270

1

2

•
• • •

3

•
• • •
• • •

499

Wał trapezowy pełny TPW 500

Wał zębowy

• •
• • •

355 418

Wał podwójny pierścieniowy DPW 540 540/540

Wał trapezowy pierścieniowy TRW 500 500

1

0 ca. mm
Masa (3 m szeroki, ca. kg)
VarioPack
Zirkon 8/10
Zirkon 10 KA
Quarz 7
Korund
System-Kompaktor
Heliodor 8
Rubin 9
Kristall 9
Kristall 9 K/KA
Karat 9
Karat 9 K
Karat 9 KA

0 ca. mm

Zastosowanie

•
•

•

•

•
• • • •
• • •
• • • •

•
•

6

•
•
•
•
•

4,5

4

6

Wał pełny zębowy ZPW 500

4
3

6

Wał trapezowy pierścieniowy TRW 500

• • •
• •
• • • • • • •

•
•

zawieszany z przodu • 2 nie dla Gigant 10/1000 n, 1200 Heliodor • 3 nie dla Gigant• 4 nie dla Gigant 10 S/800 Rubin • 5 nie dla Gigant 12 S/1200 Rubin • 6wyłącznie Kristall KA
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Wał podwójny rurowo-rurowy DRR 400

Wał Croskill

Rekonsolidacja gleby

Wał rurowy RSW 540

Wał rurowy RSW 600

Wał podwójny rurowo-płaskownikowy DRF 400

Wał podwójny rurowo-rurowy DRR 540/400

Wał nożowy MSW 600

Wał ogumiony GRW 590

Wał podwójny pierścieniowy DPW 540

Wał podwójny profilowy PPW 600/540

Wał podwójny pełny PDW 600/600

Nowość
Wał trapezowy pełny TPW 500

Wał trapezowy pierścieniowy TSW 500

Wał pierścieniowy Flex FRW 540

Wał kołeczkowy

Wał zębowy

Wał zębowy
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Przygotowanie zasiewu

Doskonały zasiew
podstawą optymalnego
rozwoju plonu

30

Doskonały zasiew jest podstawą prawidłowego rozwoju plonu. Gleba przygotowana do zasiewu powinna być
równa, jednorodna i nie nadmiernie zagęszczona na całej powierzchni oraz
głębokości odpowiadającym szerokości i głębokości roboczej maszyny. Kultywatory firmy LEMKEN gwarantują
optymalna agregację gleby, co pozwala
uzyskać kompromis między jej odpowiednim osuszaniem

a zatrzymywaniem wilgoci. Wały
ugniatające zapewniają optymalne zagęszczenie gleby. Jest to bardzo ważny
czynnik mający wpływ na wzrost
plonu. Użycie wydajnych maszyn do
przygotowania zasiewu pozwala
zmniejszyć koszty i jednocześnie
zwiększyć zysk przedsiębiorstwa.
Poza bronami wirnikowymi Zirkon napędzanymi za pomocom WOM, do

wtórnego procesu przygotowania
gleby pod rośliny zbożowe, rzepak oraz
rośliny owocowe nadają się także nienapędzane maszyny uprawowe.
Krótkie maszyny uprawowe Quarz oraz
agregaty System-Kompaktor i
System-Korund oferowane przez firmę
LEMKEN są uniwersalnymi maszynami
spełniającymi wszystkie wymagania
rolników dotyczące odpowiedniego
przygotowania zasiewu.
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Przygotowanie zasiewu

Zirkon 8

Uniwersalna brona
wirnikowa do optymalnego przygotowania
zasiewu
Brona wirnikowa Zirkon 8 przeznaczona
do ciągników od 60 do 175 KM. Różnorodne dodatkowe wyposażenie pozwala
dostosować maszynę do każdych warunków.
Profil pochylony modelu Zirkon 8

•• Zastosowanie profilu pochylonego
przyczyniło się do zwiększenia wytrzymałości maszyny, zwiększenia
przestrzeni dla wirnika oraz łożysk
oraz utrudniło przyleganie zanieczyszczeń.

•• Wanna (8 mm) oraz pokrywy (6 mm)
są zespawane razem, co zapewnia
długi okres użytkowania maszyny.

•• Przykręcane zęby o długości 300 mm

w standardzie, zęby z szybką wymiana
o długości 320 mm jako opcja.

Centralna regulacja włóki
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•• Wysokość opcjonalnej włóki może
być łatwo regulowana z boku maszyny za pomocą klucza.

•• Model Zirkon 8 może współpracować
z siewnikami Saphir i Solitair.

•• Dostępny jest opcjonalny trójpunk-

towy układ zawieszenia pozwalający
na zamocowanie dodatkowych urządzeń.

•• Zirkon 8 może być mocowany z
przodu lub z tyłu ciągnika.

•• Przekładnia DUAL-Shift (opcja) po-

zwala na ustawienie prędkości
obrotów wirników od 300 do 400
obr./min. oraz na zmianę kierunku
obrotu wirników z pozycji „w sztorc”
na pozycję „wleczoną” w zależności
od zapotrzebowania.

Przygotowanie zasiewu

Zirkon 10

Brona wirnikowa zapewniająca niezmienny,
maksymalny nacisk na
glebę w każdej sytuacji
Brona Zirkon 10 zapewnia maksymalny,
stały nacisk na glebę zarówno podczas
uprawy metodą konwencjonalną, jak i
uprawy ochronnej. Aktywne narzędzia
modelu Zirkon 10 mogą zostać wyregulowane przez odpowiednie dobranie
prędkości jazdy, prędkości WOM oraz
ustawienie przekładni brony wirnikowej.

•• Spawana obudowa przekładni wykonana z hartowanej stali o dużej grubości zapewnia płynną oraz cichą
pracę kół zębatych, wałów i łożysk, a
tym samym przyczynia się do wydłużenia okresu użytkowania.

•• Przekładnia DUAL-Shift pozwala na

łatwą regulację prędkości obrotowej
zębów brony wirnikowej – dostępne
ustawienia to 330 lub 400 obr./min.
Dodatkowo kierunek pracy zębów
może także zostać w łatwy sposób
zmieniony przez zmianę z pozycji „w
sztorc“ na pozycję wleczoną. Dzięki
temu maszyna może zostać dostosowana do każdych warunków roboczych.

•• Szybkowymienne zęby o długości

Zmiana kierunku obrotów

340 mm i grubości 20 mm charakteryzują się długim okresem użytkowania. Specjalny system pozwala na
szybką wymianę zębów bez konieczności użycia narzędzi.

•• Modele o dużej szerokości roboczej

są wyposażone w centralnie umieszczone osie wahadłowe, które pozwalają na pracę w każdym terenie.

•• Model Zirkon 10 może być mocowany
z przodu lub z tyłu ciągnika.

Zęby szybkowymienne
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Nowość

Kontrola przeciwpoślizgowa wałów

Praca bez poślizgu
Wałów używa się powszechnie do przygotowywania gleby i uprawy
ściernisk. Służą do kontrolowania głębokości maszyny i prowadzenia
wtórnej konsolidacji. W przypadku gleb lekkich ziemia może gromadzić się przed maszyną, co skutkuje większym zapotrzebowaniem na
moc i obniża wydajność. Nowy system LEMKEN, który zabezpiecza
wał przed poślizgiem, nie dopuszcza do wystąpienia takich problemów. To innowacyjne rozwiązanie zostało uhonorowane srebrnym
medalem przez DLG na wystawie Agritechnica 2011.

W systemie antypoślizgowym LEMKEN
czujnik monitoruje prędkość obrotową
wału. Porównuje ją z prędkością jazdy
maszyny, mierzoną przez kółko impulsowe siewnika bądź przez czujnik koła
ciągnika. Oblicza poślizg jako różnicę
między obydwoma zmierzonymi prędkościami. W przypadku maszyn doczepianych lub półzawieszanych (takich
jak np. Compact-Solitair) zbyt duży poślizg spowoduje przeniesienie obciążenia z wału na podwozie maszyny, co
zdejmuje nacisk z wału i obniża poślizg.
Systemu można również używać na
maszynach zawieszanych podłączając
1 czujnik monitoruje prędkość obrotową wału
2 kółko impulsowe mierzy prędkość jazdy
3 kierunek pracy
4 nacisk podwozia
5 nacisk wału

Siewnik doczepiany z wałem

go do kompatybilnego systemu TIM
(system sterowania narzędziem ciągnika). W tym przypadku pomiar poślizgu na wale może służyć do regulacji
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trzypunktowego układu zawieszenia
narzędzi. W maszynach zawieszanych
obsługiwanych przez ramiona dolnego
sprzęgu w położeniu swobodnym ten
sam efekt uzyskuje się zmieniając kąt
górnego sprzęgu. Podnoszenie i ruch
do przodu - położenie w którym górny
sprzęg styka się z maszyną - obniża nacisk na wał.

może teraz wybierać lżejszy wał, o ile
jest on lepszy z uwagi na siłę pociągową traktora. Tak więc dopasowanie
nacisku wału do warunków glebowych
ulepsza i ujednolica strukturę gleby, co
z kolei polepsza warunki uprawy, a
przez to zwiększa plony.

Kontrola poślizgu znacznie zmniejsza
obciążenie operatora pracą, gdyż nacisk wału w zmiennych warunkach glebowych jest automatycznie regulowany, co umożliwia pracę bez zakłóceń.
System obniża również zapotrzebowanie na siłę ciągu. System kontroli poślizgu LEMKEN umożliwia stosowanie
wałów o mniejszej średnicy bez ryzyka
utknięcia, co oznacza, że użytkownik

1 hydrauliczna regulacja kąta górnego sprzęgu
2 czujnik monitoruje prędkość obrotową wału
3 czujnik mierzy prędkość jazdy
4 mniejsza siła ciężaru
5 wysoka siła ciężaru
6 mały nacisk wału
7 duży nacisk wału

Dostosowywanie nacisku wału, np. na bronie wirnikowej: przeniesienie ciężaru dzięki zmianie kąta górnego
sprzęgu

Przygotowanie zasiewu

Quarz

•• Zabezpieczona przed przeciążeniem
Krótki i kompaktowy
agregat do przygotowania zasiewu

Krótki agregat Quarz firmy LEMKEN to
rozwiązanie alternatywne w stosunku
do bron wirnikowych lub kultywatorów, przeznaczony do uprawy lekkich
lub średnich gleb. Szerokość robocza
wynosząca 3 lub 4 metry powoduje, że
Quarz jest rozwiązaniem tańszym w
stosunku do maszyn napędzanych.
Model Quarz może współpracować ze
wszystkimi siewnikami firmy LEMKEN
oraz z maszynami innych producentów.

•• Niewielka długość maszyny oraz róż-

norodność dostępnych specyfikacji
powodują, że Quarz może być używany do wielu zastosowań, zarówno
jako urządzenie mocowane z przodu,
jak i z tyłu ciągnika, stanowiąc alternatywę dla przedniego wału ugniatającego.

i mocowana przy użyciu sprężyny
włóka umieszczona przed zespołem
zębów zapewnia optymalne wyrównanie gleby. Może ona zostać ustawiona w położeniu „w sztorc“ lub
wleczonym.

•• Możliwość wyboru typu zębów po-

woduje, że maszyna może zostać dostosowana do danej gleby oraz warunków roboczych.

•• Regulowana wieża zapewnia trwałe
połączenie z ciągnikiem; ponadto
urządzenie może być mocowane z
przodu lub z tyłu ciągnika.

Kombinacja z siewnikiem Saphir

•• Znaczniki śladów mogą zostać wyposażone w redlice gęsiostopki lub redlice wąskie.

Włóka ustawiona w położeniu „w sztorc“
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Przygotowanie zasiewu

Korund

Zaawansowane rozwiązanie w zakresie przygotowania zasiewu dostępne z bogatym wyposażeniem opcjonalnym

Zastosowanie maszyny Korund

Agregat Korund charakteryzuje się
szczególnie skutecznym poziomowaniem gleby, jej spulchnianiem oraz gruberowaniem, a także dużą powierzchnią roboczą. Dzięki dostępności wielu
typów zębów, wysoka wydajność tej
brony cieszy się uznaniem wśród rolników uprawiających ziemniaki i kukurydzę.

•• Niewielka i zwarta konstrukcja ma-

Działanie włóki
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szyny powoduje, że jej środek ciężkości znajduje się w optymalnym miejscu, co umożliwia użytkowanie tego
modelu z ciągnikami o niewielkim
uciągu. Dzięki niewielkiej masie, te
maszyny dysponujące dużą szerokością roboczą mogą być zaczepiane
do trójpunktowego układu zawieszenia ciągnika.

•• Elastyczne wsporniki wykonane z

mocnej stali sprężynowej są odporne
na znaczne obciążenia udarowe,
dzięki temu zabezpieczają one ciągnik oraz maszynę przed uszkodzeniami.

•• Aby umożliwić jeszcze lepsze spulchnianie gleby, dostępne są zęby „Maraton” lub „Gamma”, które doskonale
nadają się do głębokiego przygotowania gleby pod siew. Do płytkiego
przygotowania gleby zaleca się stosowanie zębów typu „gęsiostópki”.

•• Multiszyna zabezpieczona sprężyną

wstępnie wyrównująca powierzchnię
przed uprawą, dzięki czemu zęby
uprawowe pracują na idealnej głębokości. Rozwiązanie to pomaga
oszczędzać paliwo oraz zużywalność
elementów roboczych.

•• Wał zębowy z bezobsługowymi loży-

skami zapewnia optymalne utrzymanie głębokości podczas pracy, dobre
kruszenie oraz wyrównanie powierzchni pola.

Przygotowanie zasiewu

System-Kompaktor

Agregat zapewniający
optymalne rezultaty
zaledwie po jednym
przejeździe roboczym

System-Kompaktor to idealna maszyna
przeznaczona do głębokiego przygotowania rozdrobnionej i odpowiednio
zrekonsolidowanej gleby pod uprawę.
Dzięki niej możliwe jest równomierne
przygotowanie gleby pod zasiew drobnych nasion, takich jak nasiona buraków cukrowych i rzepaku, gwarantując
tym samym obfite plony.

•• Wiele dostępnych kombinacji narzę-

dzi i wałów zapewnia optymalną
uprawę gleby oraz jej rekonsolidację.

•• Zależnie od preferencji, istnieje moż-

•• Zawieszenie zespołów zębów na

równoległoboku zapewnia ich precyzyjne prowadzenie i równomierną
głębokość roboczą.

•• Ilość gleby doprowadzanej do wału,

zależnie od typu danej gleby, jest regulowana za pomocą sterowanej hydraulicznie włóki. Przednia włóka wyrównuje powierzchnię gleby.

•• Wszystkie maszyny System-Kompak-

Hydrauliczna regulacja włóki

tor z szerokością od 4 metrów można
wyposażyć w hydrauliczne składanie
do szerokości 3 metrów. Maszyny
półzawieszane od 5 metrów można
szybko I bezpiecznie transportować
po drogach publicznych.

•• Wyposażenie w wózek transportowy

(opcja) półzawieszanego SystemKompaktora pozwala na podłączenie
siewnika pneumatycznego Solitair.

liwość zastosowania zębów zębów
typu „gęsiostópki” lub „Gamma” oraz
wału rurowego lub płaskownikowego.
Rozmieszczenie narzędzi
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Przygotowanie zasiewu

Dane techniczne
Zirkon 8

model zawieszany, sztywny

Typ

8/250

8/300

8/350

8/400

Szerokość robocza (cm)

250

300

350

400

Waga (kg)

701

785

946

1.015

kW/KM

44/60-103/140

55/75-118/160

62/85-125/170

66/90-129/175

Maks. prędkość obr. WOM (minˉ1)

1.000

1.000

1.000

1.000

Prędkość wirnika (minˉ1)
przy 1000 minˉ1

300/400

300/400

300/400

300/400

Zirkon 10

model zawieszany, sztywny

1

model zawieszany, składany
hydraulicznie

Typ

10/300

10/350

10/400

10/400 K

10/450 K

10/500K

10/600 K

Szerokość robocza (cm)

300

350

400

400

450

500

600

Waga (kg) 1

922

1.035

1.149

1.762

1.896

2.066

2.452

kW/KM

66/90-154/210

77/105-165/225

88/120-176/240

88/120-199/270

99/135-199/270

121/165-221/300

132/180-235/320

Maks. prędkość obr. WOM (minˉ1)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Prędkość wirnika (minˉ1)
przy 1000 minˉ1

330/440

330/440

330/440

330/440

330/440

330/440

330/440

Zirkon 10

model półzawieszany, składany
hydraulicznie

Typ

10/400 KA

10/450 KA

10/500 KA

10/600 KA

Szerokość robocza (cm)

400

450

500

600

Waga (kg) 1

3.531

3.762

3.923

4.447

kW/KM

88/120-199/270

99/135-199/270

121/165-221/300 132/180-235/320

Maks. prędkość obr. WOM (minˉ1)

1.000

1.000

1.000

1.000

Prędkość wirnika (minˉ1)
przy 1000 minˉ1

330/440

330/440

330/440

330/440

Quarz 7

model zawieszany, sztywny

Typ

7/300

7/400

7F/300

7F/400

Szerokość robocza (cm)

300

400

300

400

Waga (kg) od

612

834

662

884

kW/KM

49/67-93/127

60/82-104/142

49/67-93/127

60/82-104/142

Korund 8

model zawieszany, sztywny

model zawieszany, składany
hydraulicznie

Typ

300

450 K

600 K

750 K

900 K

Szerokość robocza (cm)

300

450

600

750

900

Waga (kg) od

872

1.410

1.952

2.860

3.268

kW/KM

48/65-85/115

70/95-107/145

77/105-129/175

92/125-158/215

107/145-180/245

Liczba + szerokość zespołów bron

2 x 150 cm

3 x 150 cm

4 x 150 cm

5 x 150 cm

6 x 150 cm

1

masa bez wału
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model zawieszany z przodu,
sztywny

Przygotowanie zasiewu

System-Kompaktor

model zawieszany, sztywny

Typ

300 S

400 S

400 K

500 K

600 K

Szerokość robocza (cm)

300

400

400

500

600

Waga (kg) ¹

1.430

1.650

1.850

2.103

2.703

kW/KM

55/75-85/115

70/95-114/155

70/95-114/155

107/145-158/215

121/165-180/245

Liczba + szerokość zespołów bron

2 x 150 cm

2 x 200 cm

2 x 200 cm

2 x 150. 1 x 200 cm

4 x 150 cm

System-Kompaktor

model półzawieszany, składany
hydraulicznie

Typ

500 KA

600 KA

Szerokość robocza (cm)

500

600

Waga (kg) ¹

3.670

4.270

kW/KM

100/136-158/215

114/155-180/245

Liczba + szerokość zespołów bron

2 x 150. 1 x 200 cm

4 x 150 cm

System-Kompaktor

model ciągany, składany hydraulicznie

Typ

Gigant 10/800

Gigant 10/1000

Gigant 12/1200

Szerokość robocza (cm)

800

1.000

1.200

Waga (kg) ¹

5.981

7.651

10.091

kW/KM

158/215-232/315

202/275-346/470

246/335-404/550

Liczba + szerokość zespołów bron

4 x 200 cm

4 x 150. 2 x 200 cm

6 x 200

model zawieszany, składany hydraulicznie

¹ masa z wałem Crosskill
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Uprawa ścierniska

Szeroki asortyment maszyn
do uprawy ścierniska oraz
wstępnej uprawy gleby
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W wielu rejonach cel uprawy ścierniska
na przestrzeni ostatnich lat uległ zmianie. Chociaż uprawa ścierniska zwykle
poprzedzała orkę, obecnie wielu rolników używa wydajnych maszyn do
uprawy ścierniska, a bezpośrednio po
nich – siewników, co pozwala na ograniczenie kosztów związanych z wysiewem.
Nowoczesne kombajny wyposażone w
szerokie hedery zwykle zbierają bardzo
duże ilości słomy. Często rozdrabniacz
nie jest w stanie odpowiednio rozdrobnić materiału lub rozrzucić jego resztek
na odpowiedniej powierzchni. Aby
plon mógł rozwijać się prawidłowo bez
orki gleby, należy zapewnić równomierny rozkład dużych ilości substancji

organicznych oraz pozostałości zbóż na
danym obszarze. Pierwszy proces
uprawy ścierniska powinien zostać
przeprowadzony możliwie najszybciej
po zbiorze plonów; jego celem jest
przerwanie kapilar glebowych, co pozwoli zapobiec utraty wilgoci.
W przypadku zastosowania zabiegu
mulczowania, gleba powinna zostać
poddana ponownemu procesowi
uprawy po pojawieniu się chwastów
oraz roślin samosiewnych. W takim
przypadku należy przeprowadzić głęboką uprawę gleby w celu jej spulchnienia i umożliwienia przedostania się
rozdrobnionej słomy do pozostałych
części jej profilu.

Firma LEMKEN oferuje szeroki asortyment kompaktowych bron talerzowych
oraz kultywatorów, które spełniają powyższe wymagania. Pierwszy proces
uprawy gleby, mający na celu przerwanie kapilar glebowych i poprawę kiełkowania nasion, może zostać wykonany za pomocą kompaktowych bron
talerzowych Heliodor lub Rubin. Modele Smaragd, Kristall lub Karat mogą
zostać użyte do głębokiej uprawy
gleby, której celem jest jej spulchnienie
i rozprowadzenie rozdrobnionej słomy
w całym profilu gleby.
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Uprawa ścierniska

Heliodor

•• Wklęsłe talerze o średnicy wynosząWysoka prędkość
robocza i niskie
zapotrzebowanie
na moc

Układ talerzy brony Heliodor

Kompaktowa brona talerzowa Heliodor
nadaje się do płytkiej uprawy ścierniska na glebach lekkich i średnich oraz
do przygotowania zasiewu przed mulczowaniem lub po orce. Oznacza to, że
brony typu Heliodor mogą być używane zarówno w przypadku stosowania konwencjonalnej metody zasiewu,
jak i mulczowania. Wysoka prędkość
robocza oraz niskie zapotrzebowanie
na moc zapewniają wysoką wydajność
roboczą.

•• Dzięki niewielkiej masie, brony Helio-

•• Dzięki wytrzymałym sprężynom reso-

wany z myślą o dużych gospodarstwach, pozwala na zwiększenie szerokości roboczej od 8 do 12 metrów,
zapewniając tym samym szybkie
przygotowanie zasiewu.

rowym, brony talerzowe Heliodor
mogą być stale użytkowane bez ryzyka zablokowania – kamienie nie
mają wpływu na ich pracę.

Brona Heliodor z włóką równającą
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cej 465 mm są chronione przed działaniem pyłu, zanieczyszczeń i wody;
są one mocowane za pomocą bezobsługowych łożysk kulkowych ze specjalnym pierścieniowym uszczelnieniem labiryntowym.

dor o szerokości roboczej wynoszącej od 3 do 6 metrów mogą być zaczepiane do trójpunktowego układu
zawieszenia ciągnika.

•• Jeżeli jest to wymagane, Heliodor w

wersji 3 oraz 4 metrowej zawieszanej
oraz 4 do 6 m półzawieszanej, może
zostać zagregatowany z siewnikiem
pneumatycznym Solitair.

•• System nośnika Gigant, zaprojekto-

Szybki siew dla małych gospodarstw
Dla wielu gospodarstw duża zaleta
tego modułowego systemu tkwi w fakcie, że rolnik może stosować wszystkie
metody uprawy ziemi bez konieczności
inwestowania w nową technologię
siewu. Heliodor i Solitair tworzą kombinację siewną o dużej prędkości roboczej, co oszczędza paliwo i nadaje się
szczególnie do niewielkich upraw. Niemniej brona wirnikowa Zirkon pozostawia glebę skruszoną w optymalnym
stopniu.

Zestaw uprawowo-siewny: Brona talerzowa Heliodor oraz siewnik pneumatyczny Solitair.

Jak dotąd, technologia siewu, w
której duże prędkości robocze
łączą się z pasywną kultywacją
gleby i niskim zapotrzebowaniem na moc, zastrzeżona była
zwykle dla doczepianych lub
półzawieszanych kombinacji
siewnika. Jednak od dziś pneumatyczny siewnik rzędowy
Solitair produkcji LEMKEN
umożliwia osiąganie dużej
prędkości postępowej; można
go podłączyć do kompaktowej
brony talerzowej Heliodor poprzez trzypunktowy układ zawieszenia. Ponadto daje się bez
trudu przenieść na bronę wirnikową Zirkon LEMKEN, jeżeli
gleba wymaga bardziej intensywnej kultywacji.

Mniejsze gospodarstwa, które uprawiają niewielkie areały za pomocą pługów, mogą czerpać korzyści z takiej
nowej kombinacji. Siewnik rzędowy Solitair daje się łączyć z broną wirnikową
Zirkon lub kompaktową broną talerzową Heliodor, zależnie od metody
uprawy czy typu gleby. Z uwagi na te
same punkty sprzęgu w obu maszynach do uprawy gleby narzędzia
można szybko zamontować lub zdemontować. Oznacza to, że w razie potrzeby Heliodor i Zirkon można również
używać samodzielnie bez siewnika.

W obu przypadkach pneumatyczny
siewnik rzędowy Solitair ze swoim systemem podwójnych redlic talerzowych
i kółkami kopiującymi zapewnia regularne rozmieszczenie zasiewu na wybranej głębokości.
Nowy zawieszany zestaw uprawowosiewny Solitair oraz Heliodor dostępny
w 3, 3.5 oraz 4 metrach szerokości
roboczej.

Te same punkty sprzęgu na bronie kompaktowej talerzowej Heliodor i bronie wirnikowej Zirkon umożliwiają
szybkie przestawienie siewnika z jednej maszyny na drugą.
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Nowość

Rückverfestigung
Pflügen
Nowa kombinacja siewnika zawieszanego z pneumatycznym
siewnikiem rzędowym i kompaktową broną talerzową

Uprawa ścierniska

Rubin

Uprawa płytka –
szybka i intensywna

Układ talerzy

Kompaktowa brona talerzowa Rubin
gwarantuje intensywne i równomierne
mieszanie materiału organicznego z
glebą na głębokości ok. 12 cm. Wysoka
masa maszyny zapewnia odpowiednią
penetrację gleby nawet w trudnych
warunkach roboczych, dzięki czemu
możliwe jest ograniczenie stopnia odparowywania wilgoci. Z tego powodu
brony Rubin są idealne do płytkiej
uprawy ścierniska z dużą prędkością roboczą.

•• Otwarta rama oraz duże prześwity

gwarantują brak problemów nawet
w przypadku uprawy pól porośniętych wysokimi roślinami na nawóz
zielony.

•• Obszary robocze wklęsłych talerzy o
Wytrzymałe zabezpieczenie przeciążeniowe
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średnicy wynoszącej 620 mm pokrywają się, co zapewnia, że cała gleba
zostaje przemieszana – nawet w
przypadku niewielkiej głębokości roboczej.

•• Słupice są mocowane na wytrzyma-

łych zawiasach chronionych przed
przeciążeniem za pomocą trwałych
sprężyn, dzięki czemu talerze zawsze
pozostają ustawiono prawidłowo,
niezależnie od warunków roboczych.

•• Półzawieszane modele Rubin, któ-

rych szerokości robocze wynoszą od
4 do 6 metrów, mogą być wyposażone w lekką oś transportową lub w
oś umożliwiającą ich użycie w połączeniu z pneumatycznymi siewnikami Solitair.

Uprawa ścierniska

Kristall

Najwyższa jakość pracy i
kompaktowa konstrukcja
Nowe kultywatory Kristall łączą zalety
maszyn wyposażonych w dwie belki z
maszynami posiadającymi trzy lub
cztery rzędy elementów roboczych.

•• Innowacyjny kształt nowych, 47-cen-

tymetrowych redlic TriMix z zakrzywionymi prowadnicami gwarantuje
niespotykaną skuteczność mieszania
w porównaniu z poprzednimi konstrukcjami redlic.

•• Krótka, kompaktowa rama zapewnia

lepszy stopień kontroli głębokości roboczej niż kultywatory wielobelkowe, a ponadto nie wymaga znacznej siły podnoszącej. Szerokość robocza tych mocowanych do trójpunktowego układu zawieszenia ciągnika
maszyn może wynosić nawet 6 metrów.

•• Nisko położony sprzęg pozwala na

zamontowanie na zaczepie 3-punk-

towym maszyn zawieszanych o
szerokości roboczej do 6 metrów.

•• Wersja półzawieszana może zostać

wyposażona w wózek z osią pozwalającą na podłączenie siewnika
Solitair.

•• Zęby oraz wklęsłe talerze rownające

są ustawione w sposób zapewniający
brak zatorów bez niepożądanego
efektu powstawania „występów”.

•• Standardowe wyposażenie zawiera

Redlice gęsiostópkowe TriMix

również automatyczny system
regulacji głębokości talerzy.

•• Na ziemiach lekkich, Kristalla można

wyposażyć w zęby typu DuoMix,
które w porównaniu z zębami TriMix
posiadają proste skrzydełka podcinające.

•• Kristall może zostać wyposażony

opcjonalnie w innowacyjny system
szybkiej wymiany LEMKEN, który
pozwala na dopasowanie elementów
roboczych do indywidualnych
wymagań bez użycia narzędzi.

Wymiana zębów TriMix na DuoMix
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Uprawa ścierniska

Karat

Intensywna praca podczas głębokiej i płytkiej
uprawy ścierniska

Kultywatory Karat do upraw intensywnych doskonale nadają się do wstępnej
uprawy płytkiej bezpośrednio po zakończeniu zbioru, a także do głębokiej,
intensywnej uprawy w czasie późniejszym.

konieczności użycia narzędzi, dzięki
czemu kultywator może zostać dostosowany do różnych warunków –
uprawy płytkiej lub głębokiej.

•• Mocowane do ciągnika modele Karat

posiadają łatwo dostępny system regulacji głębokości roboczej, pozwalający zmieniać ten parametr o wartości
od 5 do 30 cm bez użycia narzędzi.
Półzawieszane modele Karat są standardowo wyposażone w hydrauliczny
układ regulacji głębokości pracy.

•• Innowacyjny system szybkiej wymiany

•• W momencie zmiany głębokości robo-

Szybka i łatwa wymiana narzędzi

Model działania hydraulicznego wspomagania trakcji

pozwala na szybką i łatwą wymianę
elementów roboczych bez
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czej system automatycznie zmienia głębokość pracy talerzy wyrównujących.

•• Hydrauliczne wspomaganie trakcji

sprawia, że obciążenie z kultywatora
przeniesione zostaje na tylną oś ciągnika poprawiając w ten sposób
przyczepność oraz mniejsza zużycie
paliwa.

•• Oś w wersjach półzawieszanych jest

zintegrowana z ramą kultywatora, co
ułatwia manewrowanie maszyną.

•• Bezobsługowy automatyczny układ

(opcja) zabezpieczający przed przeciążeniami umożliwia zębom na przemieszczanie się w górę i w tył po
uderzeniu w przeszkodę.

Uprawa ścierniska

Topas / Dolomit / Labrador

Kultywator Topas

Uniwersalny kultywator Topas jest najbardziej wszechstronna maszyną użytkowaną w gospodarstwach rolnych.
Rolnicy stosujący uprawę bezpłużną
cenią sobie jego wydajność jako urządzenia przedniego wyposażonego w
wymienne redlice gęsiostópkowe lub
urządzenia mocowanego z tyłu ciągnika wyposażonego w redlice płaskie
do głębokiego spulchniania gleby bez
jej mieszania.

••

Model Topas może być mocowany z
przodu lub tyłu ciągnika oraz użytkowany w połączeniu z broną wirnikową.

•• Niewielka długość maszyny i jej

zwarta budowa zapewniają optymalne umieszczenie środka ciężkości.

••

Symetrycznie rozmieszczone zęby
(od 5 do 9 zębów) pozwalają na skuteczną kontrolę pracy maszyny. Zęby
zewnętrzne są regulowane bezstopniowo.

Spulchniacz Dolomit

Niespotykanie uniwersalny spulchniacz
Dolomit doskonale nadaje się do
wstępnego spulchniania gleby – szczególnie przed zastosowaniem brony wirnikowej połączonej z siewnikiem. Urządzenie to może być używane do skutecznego siewu w mulcz w jednym
przejeździe roboczym.

•• Niezwykle krótka konstrukcja – tylko
50 cm – oraz optymalny odstęp
punktu sprzęgania.

•• Głębokość robocza może być regulo-

Głębosz Labrador

Niezawodne głębosze serii Labrador
najlepiej nadają się do spulchniania
warstwy płużnej lub gleby ubitej.

•• Optymalne spulchnianie gleby oraz

drenowanie jej nieprzepuszczalnych
warstw jest możliwe dzięki zastosowaniu dwóch lub trzech zębów o
głębokości roboczej wynoszącej do
65 cm.

•• Słupice mogą być regulowane zależnie od rozstawu kół ciągnika w celu
spulchnienia warstwy płużnej.

wana podczas pracy w sposób niezależny od innych zamontowanych
urządzeń.

•• Jednoelementowe redlice gęsiostópkowe o szerokości 60 cm z hartowanymi końcówkami spulchniają glebę
na całej szerokości roboczej.
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Uprawa ścierniska

Gigant
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Uprawa ścierniska

Gigant

Jeden system do
każdego zastosowania
Dwa systemy nośników, Gigant 10 i Gigant 12, pozwalają na zastosowanie różnych urządzeń firmy LEMKEN na jednej
ramie. Oba systemy posiadają dwa hydrauliczne trójpunktowe układy zawieszenia pozwalające na używanie kompaktowych bron talerzowych Heliodor
lub Rubin, kultywatora talerzowego
Smaragd lub agregatu System-Kompaktor – zależnie od typu wykonywanej pracy. Ta uniwersalność zastosowań
zapewnia atrakcyjną cenowo inwestycję w zakup nosnika, układu hamulcowego oraz hydraulicznego układu składającego urządzenie. Możliwe jest
także stosowanie poszczególnych urządzeń z mniejszymi ciągnikami, bez konieczności użycia nośnika.

•• Dwa trójpunktowe układy zawieszenia

oraz niezależne jednostki robocze zapewniają bezkonkurencyjną przyczepność, która gwarantuje równomierną
głębokość uprawy oraz zmniejszone
zużycie paliwa.

•• Ponieważ koła nośnika Gigant znajdują
się przed urządzeniami roboczymi, na
gruncie uprawowym nie będą widoczne ślady kół.

Gigant Smaragd

•• Dzięki 3-metrowej szerokości transportowej, niezależnie od użytych
urządzeń, transport drogowy systemu Gigant 10 jest łatwy i bezpieczny.

•• System Gigant 12 może zostać wypo-

sażony w koło podporowe zapewniające szybkie i wygodne pokonywanie
uwroci oraz bezpieczny transport
drogowy.
Gigant System-Kompaktor w pozycji transportowej
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Uprawa ścierniska

Dane techniczne
Heliodor 8

model zawieszany. sztywny

Typ

8/300

8/350

8/400

8/400 K

8/500 K

9/600 K

Szerokość robocza (cm)

300

350

400

400

500

600

Waga (kg)¹

805

912

1.020

1.727

1.848

2.110

kW/KM

55/75-88/120

65/88-103/140

74/100-118/160

74/100-118/160

92/125-147/200

110/150-176/240

Talerze

24/465

28/465

32/465

32/465

40/465

48/465

Heliodor 8

model półzawieszany. składany hydraulicznie

model ciągany. składany hydraulicznie

Typ

8/400 KA

8/500 KA

8/600 KA

Gigant 10/800

Gigant 10/1000

Gigant 10/1200

Szerokość robocza (cm)

400

500

600

800

1000

1200

Waga (kg)¹

2.617

2.806

2.974

4.725

5.355

6.515

kW/KM

74/100-118/160

92/125-147/200

110/150-176/240 74/100-118/160

92/125-147/200

110/150-176/240

Talerze

32/465

40/465

48/465

80/465

96/465

Rubin 9

model zawieszany. sztywny składane talerze zewnętrzne

model zawieszany. składany hydraulicznie

Typ

9/250 U

9/300 U

9/350 U

9/400 U

9/400 KU

9/450 KU

9/500 KU

9/600 KU

Szerokość robocza (cm)

250

300

350

400

400

450

500

600

Waga (kg)¹

1.480

1.640

1.800

1.960

2.890

3.111

3.331

3.785

kW/KM

63/85-92/125

77/105-110/150

90/105-120/175

103/140-147/200 103/140-147/200 115/157-165/225 129/175-184/250 154/210-221/300

Talerze

20/620

24/620

28/620

32/620

Rubin 9

model półzawieszany. składany hydraulicznie

Typ

9/400 KUA

9/450 KUA

9/500 KUA

9/600 KUA

Gigant 10 S/800

Gigant 12 S/1000 Gigant 12 S/1200

Szerokość robocza (cm)

400

450

500

600

800

1.000

1.200

Waga (kg)¹

4.690

4.910

5.131

5.585

7.021

10.995

12.445

kW/KM

103/140-147/200 115/157-165/225 129/175-184/250 154/210-221/300 206/280-294/400 257/350-368/500 309/420-441/600

Talerze

32/620

Kristall 9

model zawieszany. sztywny

Typ

9/300

9/350

9/400

9/400 K

9/500 K

9/600 K

Szerokość robocza (cm)

300

350

400

400

500

600

Waga (kg)¹

772

871

990

1.445

1.543

1.861

kW/KM

66/90-99/135

77/105-116/158

88/120-132/180

88/120-132/180

110/150-165/225 132/180-199/270

Zęby/pary talerzy

7/3

7/3

9/4

9/4

11/5

Kristall 9

model półzawieszany. składany hydraulicznie

Typ

9/400 KA

9/500 KA

9/600 KA

Szerokość robocza (cm)

400

500

600

Waga (kg)¹

3.030

kW/KM

88/120-132/180
9/4

3.128
3.446
110/150-165/225 132/180-199/270

Zęby/pary talerzy
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36/620

11/5

model zawieszany. składany hydraulicznie

40/620

64/465

32/620

36/620

model ciągany. składany hydraulicznie

48/620

64/620

80/620

model zawieszany. składany hydraulicznie

13/6

40/620

13/6

96/620

48/620

Uprawa ścierniska

Karat 9

model zawieszany. sztywny

model zawieszany. składany hydraulicznie

Typ

9/300

9/350

9/400

9/400 K

9/500 K

Szerokość robocza (cm)

300

350

400

400

500

Waga (kg)¹

850

950

1.050

1.665

1.855

kW/KM

77/105-110/150

90/122-129/175

103/140-147/200 103/140-147/200 129/175-184/250

Zęby/pary talerzy

11/2 + 2 St.

12/3+1 St.

14/4 + 1 St.

Karat 9

model półzawieszany. składany hydraulicznie

Typ

9/400 KA

9/500 KA

9/600 KA

9/700 KA

Szerokość robocza (cm)

400

500

600

700

Waga (kg)¹

3.747

14/4 + 1 St.

kW/KM

4.157
4.557
5.067
103/140-176/240 129/175-221/300 154/210-265/360 180/245-309/420

Zęby/pary talerzy

14/4 + 1 St.

Smaragd 9

model ciągany. składany hydraulicznie

Typ

Gigant 10/800

Gigant 10/1000 ² Gigant 12/1200 ²

Szerokość robocza (cm)

800

1.000

1.200

Waga (kg)¹

5.419

6.990

9.370

kW/KM

147/200-265/360 184/250-331/450 221/300-397/540

Zęby/pary talerzy

18/8 +1 St.

Topas 140

model zawieszany. sztywny

Typ

140-5

140-7

140-9

Szerokość robocza (cm)

250

300

400

Waga (kg)¹

381

415

540

kW/KM

51/70-99/135

66/90-110/150

74/100-125/170

Liczba zębów

5

7

9

Dolomit 9

model zawieszany. sztywny

Typ

9/300

9/400

Szerokość robocza (cm)

35

35

Waga (kg)¹

430

550

kW/KM

59/80-125/170

74/100-147/200

Liczba zębów

75

75

Number of chisels

4

6

Labrador 160

model zawieszany. sztywny

Szerokość robocza (cm)

65

Waga (kg)

485

kW/KM

55/75-129/175

18/5 + 1 St.

22/10 + 1 St.

21/6 + 1 St.

18/5 + 1 St.

25/8

26/12 + 1 St.

Odstęp między pierścieniami 100-225
Liczba zębów

2

¹ waga bez wału
² Gigant 10/1000 i 12/1200 Smaragd są dostępne tylko z mechanicznym systemem przeciążeniowym Non-Stop.
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Siew

Precyzyjny siew – obfite
plony
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Nowoczesne gospodarstwa rolne potrzebują wysokowydajnych urządzeń,
które w sposób uniwersalny łączą funkcje różnych maszyn oraz charakteryzują się łatwością transportu po drogach. Wszystkie te cechy nie powinny
mieć negatywnego wpływu na proces
zagęszczania gleby oraz precyzję
siewu. Najważniejszą cechą nowoczesnego siewnika powinna być niezawodna praca zarówno w przypadku
uprawy konwencjonalnej, jak i ochronnej.

Wybrana metoda uprawy jest zależna
od poprzedniego rodzaju plonu, typu
gleby, warunków pogodowych oraz
warunków zbioru plonu. Siewniki firmy
LEMKEN gwarantują bezproblemową
pracę oraz precyzyjny wysiew zarówno
podczas uprawy metodą konwencjonalną, jak i uprawy ochronnej.
Siewniki firmy LEMKEN mogą być użytkowane w połączeniu z innymi urządzeniami do uprawy gleby, co pozwala

zoptymalizować wydajność siewu. Zależnie od typu urządzeń, siewniki być
ciągane, zawieszane lub półzawieszane. Szerokości robocze urządzeń
wynoszące od 2,5 m do 12 m zapewniają ich uniwersalność oraz niskie
koszty użytkowania. Skrzynie nasienne
o pojemności od 650 do 5800 litrów
gwarantują pokrycie całego obszaru
roboczego.
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Siew

Saphir 7

•• Sześciokątny wałek wysiewający noWysokowydajny siewnik
mechaniczny przeznaczony do pracy w każdych
warunkach

Transport

Siewniki mechaniczne Saphir 7 oferują
gospodarstwom rolnym o średniej
wielkości niezawodność oraz wysoką
wydajność, które pozwalają spełnić
wszelkie oczekiwania w szczycie sezonu. Uniwersalne maszyny Saphir
mogą zostać połączone z różnymi typami innych urządzeń, np. z broną wirnikową Zirkon lub kompaktowym kultywatorem Quarz, co pozwala uzyskać
maksymalną wydajność.

••

Sześciokątny wałek wysiewający
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Koło metryczne, bezobsługowy wał kardana oraz bezstopniowa przekładnia w
kąpieli olejowej zapewniają łatwy oraz
dokładny wysiew. Precyzyjna regulacja
tempa wysiewu jest możliwa w zakresie
0,5 – 500 kg/ha. Płynny ruch wałka wysiewającego zapewnia dokładne rozmieszczenie nasion w rzędzie.

wego typu z systemem szybkiej wymiany umożliwia łatwą zmianę kółka
wysiewającego, zapewniając tym
samym optymalne dozowanie nasion
różnych roślin.

•• Precyzyjna regulacja głębokości wy-

siewu jest możliwa dzięki zastosowaniu redlic dwutarczowych z rolką kopiującą lub redlic stopkowych z przykręcaną końcówką.

•• Standardowy system Easytronic sterujący pracą urządzenia pozwala na
jego łatwą i wygodną kontrolę oraz
monitorowanie funkcji załączania
ścieżek.

•• Model Saphir posiada skrzynię na-

sienną o pojemności od 650 do 1100
litrów i może być montowany bezpośrednio do kultywatora lub do trójpunktowego układu zawieszenia
(jako Saphir AutoLoad).

Siew

Saphir 8

Niezawodne dozowanie
nasion za pomocą sterowanego elektrycznie wałka wysiewającego

Model Saphir 8 jest bardzo podobny
do siewnika mechanicznego Saphir 7 –
jedyną różnicą jest zastosowanie sterowanego elektrycznie wałka wysiewającego, dzięki któremu wybór tempa wysiewu jest możliwy z kabiny operatora.

•• Sterowany elektrycznie wałek wysie-

wający zapewnia dokładne dozowanie nasion różnych roślin w zakresie
0,5 – 500 kg/ha. Dawka wysiewu jest
regulowane przez wykonanie prostej
procedury kalibracji.

•• Silnik elektryczny oraz komputer sterujący są zabezpieczone i znajdują
się w przedniej części urządzenia. Po
przeprowadzeniu kalibracji wstępnej
dawkę wysiewu można w łatwy spo-

sób zmienić przez naciśnięcie przycisku umieszczonego na skrzynce sterującej Solitronic umieszczonej w kabinie ciągnika.

•• Układ Solitronic reguluje prędkość

obrotową sterowanego elektrycznie
wałka. Dodatkowo układ ten informuje operatora o zbyt małej ilości
nasion, wyświetla prędkość jazdy
oraz rejestruje powierzchnię obszaru
roboczego. Standardowo system posiada zintegrowany program diagnostyczny ułatwiający rozwiązywanie
problemów oraz jest kompatybilny
ze standardami ISOBUS oraz DGPS.
Opcjonalnie dostępny jest także interfejs CANBUS.

Sterowany elektrycznie wałek wysiewający

•• W modelach Saphir 8 koło metryczne
zostało zastąpione gumowym kołem
impulsowym. Ponieważ koło to nie
przenosi momentu obrotowego, zapewnia ono bezpoślizgową pracę i
dokładny pomiar prędkości jazdy i
pokonanego dystansu.

Koło impulsowe
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Siew

Solitair 8

Siewnik pneumatyczny dla
gospodarstw o średniej
wielkości

•• Skrzynia nasienna może mieć pojemność do 1850 litrów; środek ciężkości
jest przesunięty do przodu, a duży
otwór ułatwia napełnianie skrzyni.

•• Napędzany hydraulicznie wentylator

Koło metryczne podczas pracy

Siewniki Solitair 8 są skonfigurowane z
myślą o właścicielach średnich gospodarstw rolnych, którzy potrzebują
oszczędnych i precyzyjnych siewników
pneumatycznych do uprawy metodą
konwencjonalną, jak i uprawy ochronnej. Szerokości robocze wynoszące 3 i 4
metry pozwalają na użycie maszyn w
połączeniu z różnymi typami napędzanych i nienapędzanych urządzeń, co
sprawia, że są one niespotykanie uniwersalne.

•• Układ dozujący jest sterowany me-

Wentylator napędzany hydraulicznie
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chanicznie za pomocą bezobsługowego wału kardana oraz przekładni
bezstopniowej. Dzięki temu kółka
układu dozującego obracają się płynnie, co zapewnia dokładny wysiew
nasion w rzędzie.

o regulacji bezstopniowej zapewnia
stały dopływ powietrza oraz ułatwia
równomierne dozowanie nasion i ich
wysiew.

•• Dostępny standardowo elektro-

niczny system Easytronic ułatwia załączanie ścieżek oraz monitorowanie
wydajności.

•• Model Solitair 8 jest dostępny z redlicami dwutarczowymi i rolkami kopiującymi lub z redlicami typu Suffolk.

Redlice dwutarczowe firmy LEMKEN – perfekcyjny wysiew

Wysiew przez firmę Lemken

mieckie towarzystwo rolnicze DLG wykazują, że redlice dwutarczowe pracują
lepiej i bardziej równomiernie niż ich
jednotarczowe odpowiedniki.

Redlice OptiDisc
OptiDisk to nowe, bezobsługowe redlice dwutarczowe oferowane przez
firmę LEMKEN; są one dostępne w modelu Compact-Solitair. Bezobsługowe
elastomerowe łożyska układu zawieszenia, skuteczna amortyzacja oraz odpowiednia charakterystyka jazdy zapewniają wysoką trwałość – nawet w
trudnych warunkach. Centralny układ
regulacji siły nacisku redlic może wytworzyć nacisk o wartości nawet 70 kg.

Konieczność ograniczania kosztów powoduje, że rolnicy często
muszą decydować o wyborze uprawy konwencjonalnej lub uproszczonej. Nowoczesne siewniki coraz częściej są wyposażane w redlice
dwutarczowe, które nadają się do stosowania w przypadku uprawy
uproszczonej. Mogą one być używane niemal w każdych warunkach i
pozwalają rolnikom na wybór dowolnej metody uprawy.
Redlice dwutarczowe OptiDisc

Redlice dwutarczowe mocowane do
równoległoboku oraz gumowe koło
kopiujące pozwalają na dokładne rozmieszczenie nasion na takiej samej głębokości, niezależnie od typu gleby. Nacisk redlic oraz głębokość wysiewu są
regulowane niezależnie. W wyniku
tego kontrola głębokości wysiewu nie
jest zależna od prędkości jazdy ani od
typu gleby.

Płynna praca

Rekonsolidacja gleby

Przy prędkości jazdy wynoszącej 5
km/h mocowane do równoległoboku
redlice dwutarczowe przemieszczają
się w poziomie w znaczne mniejszym
stopniu niż redlice jednotarczowe bez
rolki kopiującej. Staje się to bardziej widoczne wraz ze wzrostem prędkości.
Pomiary przeprowadzone przez nie-

Idealne przygotowanie gleby zapewniają walce trapezowe dołączane bezpośrednio przed redlicami dwutarczowymi. Umieszczone przed redlicami
walce dociskają glebę w miejscach,
które odpowiadają redlicy. Przygotowanie w ten sposób gleby pod zasiew
umożliwia dokładne i bezkolizyjne
otwarcie skib przez redlice tarczowe.
Wysiew jest skuteczny dzięki dociśnięciu nasion do podłoża przez kółko dogniatające. Gwarantuje to obfite plony
nawet w suchej glebie.

Redlice dwutarczowe mocowane do równoległoboku

Równomierne przejście redlicy dwutarczowej
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Siew

Solitair 9

•• System Solitronic steruje i monitoruje
Uniwersalny
siewnik
pneumatyczny

Przewody dozujące

Zawieszane siewniki pneumatyczne
Solitair 9 są dostępne jako urządzenia
sztywne lub składane; są one także dostępne w wersji półzawieszanej jako
urządzenia składane o szerokości roboczej wynoszącej od 3 do 6 metrów. Ponieważ mogą one być użytkowane
osobno lub w połączeniu z różnymi innymi urządzeniami, maszyny te są uniwersalne i nadają się do różnych zastosowań.

•• 6 kółek znajdujących się w central-

nym układzie dozującym może być
łatwo regulowanych za pomocą narzędzi. Możliwy jest wybór dawki wysiewu różnych nasion w zakresie 1,5 –
300 kg/ha.

Redlica dwutarczowa
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funkcje elektrycznego układu napędowego wałka wysiewającego. Czytelny wyświetlacz informuje operatora o pracy urządzenia.

•• Przewody dozujące znajdują się na

zewnątrz skrzyni nasiennej, bezpośrednio nad listwą nośną redlic. Przewody nasienne znajdujące się między
dozownikiem a redlicą są krótkie i
posiadają taką samą długość, co pozwala na precyzyjny wysiew.

•• Redlice dwutarczowe oraz gumowe

koła kopiujące pozwalają na dokładne rozmieszczenie nasion na takiej samej głębokości, niezależnie od
typu gleby. Niezmienna głębokość
wysiewu zostaje zachowana nawet
przy znacznych prędkościach.

Siew

Solitair 9 – model półzawieszany

Półzawieszany
siewnik Solitair –
solo lub w zespole

Półzawieszane siewniki pneumatyczne
Solitair umożliwiają elastyczność w zakresie rożnych metod uprawy oraz pozwalają na dobór odpowiedniego urządzenia stosownie do danych warunków
roboczych. Połączenie dwóch urządzeń
pozwala wykonać pracę szybciej i
oszczędniej. Ponadto takie rozwiązanie
pozwala na dokładne ułożenie rzędów
wysiewu na przygotowanej glebie.

Uniwersalne sprzęgła

•• Składane półzawieszane urządzenia

do przygotowania zasiewu mogą być
w łatwy sposób połączone z pneumatycznymi siewnikami Solitair za
pomocą uniwersalnych łączników.

•• Siewniki Solitair mogą pracować w

•• Dzięki dostępnej opcjonalnie belce

zaczepowej i osi, siewniki pneumatyczne oferowane przez firmę
LEMKEN mogą pracować samodzielnie, łączone z ciągnikiem za pomocą
trójpunktowego układu zawieszenia
lub belki zaczepowej.

połączeniu z różnymi typami urządzeń do uprawy gleby, takimi jak
brony tarczowe (Rubin, Heliodor),
brony napędzane (Zirkon), kultywatory (Kristall) lub agregaty uprawowe
(Kompaktor).

Tryb pracy samodzielnej z dodatkową ramą

Siewnik Solitair współpracujący z broną Zirkon
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Siew

Solitair 12

Maksymalna wydajność wysiewu

Modele siewników pneumatycznych
Solitair 12 firmy LEMKEN to ciągane maszyny o szerokościach roboczych wynoszących od 4 do 12 metrów, które
gwarantują maksymalną wydajność i
oszczędność.
Transport drogowy siewnika Solitair 12

•• Duża skrzynia nasienna o pojemności
5800 litrów pozwala na długą pracę
bez konieczności jej uzupełniania, co
minimalizuje przestoje w pracy.

•• Duże opony chronią glebę przed

uszkodzeniami i zapewniają bezpieczny transport.

•• Wałki aparatu wysiewającego są na-

Wysoka wydajność przy minimalnej uprawie

60

pędzane przez silnik elektryczny o
wysokiej wydajności i są sterowane
elektronicznie. Urządzenia wysiewające zapewniają równomierne dozowanie nasion oraz ich odpowiedni
wysiew.

•• Szyna redlic w modelu Solitair 12

składa się z dwóch części. Innowacyjny układ hydrauliczny zapewnia
dostosowanie maszyny do rzeźby terenu, co jest szczególnie ważne podczas pracy z dużą szerokością roboczą. Redlice mocowane do czterech
siłowników hydraulicznych mogą poruszać się niezależnie od głównych
podzespołów siewnika.
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Siew

Compact-Solitair 9 H

Skuteczny pneumatyczny zestaw uprawowy

Compact-Solitair z 3-metrową szerokością roboczą

Wysoka wydajność odgrywa coraz to
większą rolę w przypadku nowoczesnych siewników – wymaganiami są
bezkompromisowa rekonsolidacja
gleby oraz precyzyjne rozmieszczenie
nasion. Siewniki muszą także być urządzeniami uniwersalnymi, nadającymi
się zarówno do siewu w mulcz, jak i do
siewu konwencjonalnego.

•• Napełnianie dużej skrzyni nasiennej

jest łatwe i spełnia wymagania dotyczące wysokiej wydajności.

•• Głębokość robocza części uprawo-

wej, wyposażonej w dwa rzędy talerzy, może być regulowana za pomocą układu hydraulicznego.

Dzielona skrzynia modelu Compact-Solitair HD
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•• Obciążona sprężyną włóka równa-

jąca jest konieczna do wyrównywania zaoranej gleby. Duży wał kołowy
typu AS ogranicza zapotrzebowanie
na siłę pociągową i zapewnia prawidłową rekonsolidację gleby oraz bezpieczny transport drogowy.

•• Nowe, bezobsługowe redlice dwutarczowe OptiDisc z gumowymi kołami
kopiującymi zapobiegają powstawaniu zatorów i zapewniają równomierne rozmieszczenie nasion oraz
idealną kontrolę głębokości roboczej
nawet przy znacznych prędkościach.

•• Maszyny Compact-Solitair HD mogą

jednocześnie wysiewać nawóz oraz
nasiona. Dwuczęściowa skrzynia
może pomieścić zarówno nawóz, jak i
nasiona.

Nowość

Compact-Solitair HD z wysiewem nawozu

Nowa era nawożenia i siewu
umieszczają nawóz między dwoma rzędami zasiewu za sekcją uprawy i umożliwiają regulację głębokości niezależnie
od pozostałych części maszyny. Nacisk
redlic można zwiększać do wartości
maksymalnej 150 kilogramów. Na koniec duże, ogumione koła gwarantują
optymalną rekonsolidację gleby przed
redlicami siewnika. Firma LEMKEN oferuje również trapezowy wał dogniatający, służący do silniejszego wstępnego
zagęszczania rzędów siewu.

Rośnie zainteresowanie łączenia
wysiewu nawozów z siewnikami
zbożowymi. Z tego powodu
firma LEMKEN połączyła sześciometrowy model siewnika z wysiewem nawozu, a to wszystko w
połączeniu z sekcją uprawową
brony talerzowej Heliodor.
Ziarno i nawóz wysiewa się jednocześnie, przy czym maszyna
umieszcza nawóz między rzędami ziarna. Szybki rozwój roślin
osiąga się zarówno w uprawach
konwencjonalnych, jak i minimalnych. W przypadku upraw jarych, szczególnie w regionach o
krótkim okresie wegetacji,
można uzyskać znaczne przyrosty. Jednocześnie dokładne rozmieszczenie pozwala na
oszczędność nawozu.

Zbiornik o pojemności około 5.000 litrów składa się z dwóch sekcji. Rozdziela je ścianka, którą można bez
trudu ustawiać w położeniu odpowiadającym proporcji nawozu do ziarna:
40:60, 50:50 lub 60:40. Obie sekcje
zbiornika napełnia się albo z worków
typu big-bag, albo opcjonalnej żmijki
załadowczej.

Redlice dwutalerzowe OptiDisc wymagają niewielkiej konserwacji; wraz z kółkiem kopiującym i przy rozstawie rzędów 167 mm gwarantują dokładne podawanie ziarna do gleby na równomiernej głębokości. Konfiguracja narzędzi i podawanie nawozu między rzędami zapewnia optymalną ilość nawozu wszystkim nasionom, a także pozwala w niezawodny sposób uniknąć
jakiegokolwiek przyżegania korzeni roślin, dzięki czemu powstają idealne warunki do szybkiego rozwoju.

Aparaty wysiewające ziarna i nawozu
mają napęd elektryczny. Umożliwiają
niezależną, ciągłą regulację dozowania
ziarna w zakresie od 1,5 do 300 kg/ha i
nawozu w zakresie od 50 do 600 kg/ha.
System LEMKEN Solitronic pozwala
operatorowi na monitoring i sterowanie wszystkimi funkcjami maszyny poprzez przyjazny dla użytkownika terminal, który zainstalowano w kabinie. Dostępny jest również system sterowania
zgodny ze standardem ISOBUS.

Osprzęt urządzenia Compact-Solitair 9/600 HDK

Kompaktowy brona talerzowa Heliodor
służy do przygotowania gleby. Redlice
dwutalerzowe o średnicy 400 mm
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Siew

Compact-Solitair 9 Z

•• Brona wirnikowa przygotowuje glebę
Siew z intensywną
uprawą

podczas uprawy konwencjonalnej
jak i uproszczonej.

•• Wał oponowy zapewnia precyzyjne
utrzymanie głębokości pracy brony
wirnikowej.

Efektywny wysiew w różnorodnych warunkach. Lemken przedstawia zestaw
uprawowo-siewny Compact-Solitair Z
broną wirnikową Zirkon 10.

•• Uprawa gleby może być zoptymali-

zowana do różnych warunków jak
głębokość robocza, obroty wirników
brony, pozycja zębów oraz prędkość
jazdy.

Compact-Solitair z broną wirnikową w wersji 3 metrowej
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•• Szyna siewna montowana na zacze-

pie 3-punktowym może w prosty
sposób być wymieniona na siewnik
do kukurydzy. Podczas wysiewu
zbiornik Compact-Solitaira wykorzystany jest do nawozu. Zestaw uprawowo-siewny może być użyty podczas upraw wykorzystywanych przy
biogazie.

Szybki montaż siewnika precyzyjnego

Nowość

Automatyczne sterowanie naciskiem redlic
firmy LEMKEN

Idealne i niezmienne w czasie
podawanie ziarna
Jednolitość plonów i procent
kiełkowania zależy szczególnie
od jakości umieszczania ziarna w
glebie. Jednolita głębokość wysiewu jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu powstawania
doskonałego pola. Nowy automatyczny system sterowania naciskiem redlic firmy LEMKEN zapewnia idealne umieszczenie
każdego ziarenka nawet w
zmiennych warunkach. System
utrzymuje stałą głębokość wysiewu w miarę, jak gleba zmienia
się ze zwięzłej na lekką i na odwrót. Nie zależy to od jakichkolwiek zmian prędkości ruchu postępowego. To innowacyjne rozwiązanie dostało srebrny medal
od DLG na wystawie Agritechnica
2011.
Bez sterowania naciskiem redlic zamontowana równoległowodowo redlica dwutalerzowa OptiDisc będzie się
zagłębiała w glebę nieco silniej, jeżeli
gleba zmieni się z ciężkiej na lekką.
Przy zagłębianiu redlicy rośnie nacisk
na kółko kopiujące. Odwrotny efekt - to
znaczy spadek nacisku na kółko kopiujące - występuje, gdy gleba zmienia się
z lekkiej na ciężką lub przy wzroście
prędkości. To z kolei zmienia głębokość
wysiewu i poziom rekonsolidacji,
czemu na ogół trzeba przeciwdziałać
ręcznie.

Redlica OptiDisc dwutalerzowa - rozkład sił i nacisków: 1 kierunek pracy, 2 centralna hydrauliczna regulacja nacisku redlicy, 3 prędkość jazdy, 4 siła wyporu, 5 opór penetracji, 6 nacisk kółka kopiującego

Nowy automatyczny system sterowania naciskiem redlic oznacza, że wymagany nacisk dla redlicy i kółka kopiującego można teraz zadać z góry z terminala sterującego. Podczas jazdy czujnik
nieprzerwanie mierzy nacisk na kółko
kopiujące. Jeżeli ten nacisk się zmieni
pod wpływem zmian prędkości lub warunków glebowych, to system automatycznego sterowania natychmiast na to
zareaguje. Centralna regulacja hydrauliczna nacisku redlicy służy do utrzymania stałego nacisku kółka kopiującego.
Tak więc głębokość penetracji tego
koła pozostanie stała, a zatem siew będzie prowadzony dokładnie na ustawionej głębokości.

Powyższe zalety sprzyjają optymalizacji umieszczania ziarna w glebie. Ponadto znacznie obniżają obciążenie
kierowcy pracą, gdyż nie musi on już
ręcznie regulować nacisku redlic. Nowy
system sterowania naciskiem redlic
może również rejestrować dane, o ile
zostanie podłączony do odpowiedniej
jednostki GPS. Te zapisy można wykorzystać do sporządzania mapy ścisłości
gleby. Do systemu można również podłączyć dane na temat szybkości wysiewu, wraz z łączem GPS lub bez, podobnie jak informacje o nacisku tylnej
brony.
Całość sprzyja zachowaniu jednolitego
tempa wzrostu, dzięki czemu zużycie
nawozów i pestycydów można utrzymać na poziomie wymaganego minimum.

1

Redlica dwutalerzowa OptiDisc z czujnikiem (1) nacisku na kółko kopiujące
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Siew

Dane techniczne
Saphir 7

model zawieszany, sztywny

model zawieszany, sztywny

Typ

7/250

7/300

7/400

7/250 AutoLoad

7/300 AutoLoad

7/400 AutoLoad

Szerokość robocza (cm)

250

300

400

250

300

400

Liczba rzędów

20/17

24/20

32/27

20/17

24/20

32/27

Rozstaw rzędów (mm)

125

125

125

125

125

125

Masa własna (kg)

838

927

1.136

810

900

1.070

Pojemność skrzyni nasiennej (l) 650

800

1.050

650

800

1.050

Saphir 8

model zawieszany, sztywny

model zawieszany, sztywny

Typ

8/300

8/300 AutoLoad

8/400

8/400 AutoLoad

Szerokość robocza (cm)

300

400

300

400

Liczba rzędów

24/20

32/27

24/20

32/27

Rozstaw rzędów (mm)

125/150

125/150

125/150

125/150

Masa własna (kg)

927/867

1.136/1.061

900/840

1.070/995

1.050

800

1.050

Pojemność skrzyni nasiennej (l) 800
Solitair 8

model zawieszany, sztywny

Typ

8/300

Szerokość robocza (cm)

300

Liczba rzędów

8/400

24/20

8/350
350
28/23

Rozstaw rzędów (mm)

125/150

125/150

125/150

Masa własna (kg)¹

910/850

964/896

1.018/943

1.100

1.850

Pojemność skrzyni nasiennej (l) 1.100
Solitair 9

400
32/27

model zawieszany, sztywny

model zawieszany, składany hydraulicznie
9/400

9/400 K

9/450 K

9/500 K

9/600K

400

400

450

500

600

24/20

9/350
350
28/23

32/27

32/27

36/30

40/34

48/40

125/150

125/150

125/150

125/150

125/150

125/150

125/150

1.104/1.035

1.158/1.083

1.202/1.127

1.274/1.184

1.354/1.264

1.514/1.394

1.100

1.850

1.850

1.850

1.850

1.850

Typ

9/300

Szerokość robocza (cm)

300

Liczba rzędów
Rozstaw rzędów (mm)
Masa własna (kg)¹

1.041/871

Pojemność skrzyni nasiennej (l) 1.100
Solitair 9

model półzawieszany, składany hydraulicznie

Typ

9/400 KA

9/450 KA

9/500 KA

9/600 KA

Szerokość robocza (cm)

400

450

500

600

Liczba rzędów

32/27

36/30

40/34

48/40

Rozstaw rzędów (mm)

125/150

125/150

125/150

125/150

Masa własna (kg)¹

1.274/1.199

1.364/1.274

1.504/1.414

1.684/1.564

2.300

2.300

2.300

Pojemność skrzyni nasiennej (l) 2.300
¹ row distance 125 mm/150mm
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Siew

Solitair 12

model ciągany, składany hydraulicznie

Typ

12/800 K

12/900 K

12/1000 K

12/1200 K

Szerokość robocza (cm)

800

900

1.000

1.200

Liczba rzędów

64/54

72/60

80/68

96/80

Rozstaw rzędów (mm)

125/150

125/150

125/150

125/150

Masa własna (kg)¹

4.545/4.395

Pojemność skrzyni nasiennej (l) 5.800

4.725/4.545

4.905/4.725

5.315/5.075

5.800

5.800

5.800

Compact - Solitair 9

model ciągany, sztywny

model ciągany, składany hydraulicznie

Typ

9/300 H

9/600 HK

9/400 H

9/600 ZK

Szerokość robocza (cm)

300

400

600

600

kW/KM

88/120-147/200

103/140-176/240

132/180-221/300

147/200-232/315

Talerze (liczba)

24

32

48

-

Liczba talerzy

24/18

32/24

48/36

48/36

Rozstaw rzędów (mm)

125/167

125/167

125/167

125/167

Masa własna (kg) 2

3.575/3.485

4.135/4.015

8.965/8.785

9.684/9.504

Pojemność skrzyni nasiennej (l) 3.500

3.500

4.500

4.500

Compact - Solitair 9

model ciągany,
sztywny

model ciągany, składany hydraulicznie

Typ

9/400 HD

9/600 HDK

Szerokość robocza (cm)

400

600

kW/KM

103/140-140/240

132/180-221/300

Talerze (liczba)

32

48

Liczba talerzy

24/12

36/18

Rozstaw rzędów (mm)

167/334

167/334

Masa własna (kg)

4.355

9.593

Pojemność skrzyni nasiennej (l)

3.500 (dzielona)

¹ row distance 125 mm/150mm
2

row distance 125mm/167mm
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Ochrona roślin

Naturalnie wysoka
wydajność – technologia
opryskiwania LEMKEN

68

Nowoczesne rolnictwo oparte jest na
wydajnych systemach produkcyjnych.
Nakłady są minimalizowane oraz ponoszone z uwzględnieniem możliwie najszybszego zwrotu kosztów. Zróżnicowanie maszyn jest tak samo ważne, jak zróżnicowanie plonów. Jednym z najważniejszych czynników określających ilość oraz
jakość plonu jest zminimalizowanie ilości
szkodników.

Z tego powodu opryskiwacze są jednymi
z najważniejszych maszyn używanymi w
gospodarstwach rolnych. Opryskiwacz
powinien być łatwy w użytkowaniu, a
także powinien wydajnie i skutecznie nanosić pestycydy i nawóz. Wydajność
urządzeń powinna gwarantować szybkie
nanoszenie stosowanych środków, a ich
konstrukcja zapewniać maksymalne wykorzystanie pestycydów, łącząc oszczędność użytkowania z ochroną środowiska.

Firma LEMKEN oferuje opryskiwacze do
wszystkich zastosowań. Każdy z modeli
jest zaprojektowany tak, by łączyć łatwość użytkowania z precyzją nanoszenia środków. Objętości zbiorników wynoszą od 600 do 6000 litrów, a szerokości belek – od 12 do 39 metrów. Firma
LEMKEN oferuje jeden z najszerszych
asortymentów zawieszanych i ciąganych opryskiwaczy dostępny na rynku.
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Ochrona roślin

EuroLux

Krótki, kompaktowy
i uniwersalny: zawieszany opryskiwacz do
wszystkich zastosowań

Kompaktowa konstrukcja umożliwia stosowanie maszyny z niewielkimi ciągnikami

Zawieszane opryskiwacze EuroLux są
dostępne ze zbiornikami, belkami i
układami sterującymi dostosowanymi
do potrzeb nabywców.

•• Zwarta konstrukcja powoduje, że środek ciężkości maszyny znajduje się
możliwie najbliżej ciągnika. Z tego
względu duże opryskiwacze mogą
być użytkowane w połączeniu z niewielkimi ciągnikami.

•• Rozwadniacz preparatów oraz za-

wory sterujące są umieszczone po
lewej stronie maszyny. Pozwala to na
szybkie oraz wygodne napełnianie
zbiornika przez operatora.

Jednostronnie składana rama SPH
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•• Gładkie ściany zbiornika wykona-

nego z polietylenu pozwalają uniknąć nagromadzenia osadów i

ułatwiają czyszczenie zbiornika.
Dzięki zastosowaniu zbiornika ściekowego, w zbiorniku głównym pozostaje tylko niewielka ilość środka.

•• Mocne i wytrzymałe aluminiowe

belki rurowe mogą mieć szerokość 15
lub 24 metrów. Dysze oraz przewody
są umieszczone wewnątrz belek,
które chronią je przed uszkodzeniami. Konstrukcja belek cieszy się
uznaniem nabywców i jest jednym z
głównych powodów, dla których podejmują oni decyzję o zakupie opryskiwacza firmy LEMKEN.

•• Zbiornik może mieć pojemność 800,

1000 lub 1200 litrów. Każdy z nich
może zostać wyposażony w jeden z
trzech dostępnych układów sterowania. Model TM jest wyposażony w
ręczne zawory sterujące; model TL
posiada zdalny elektryczny układ sterujący; model TLE jest wyposażony w
całkowicie skomputeryzowany system sterujący wszystkimi funkcjami
maszyny.

Ochrona roślin

Sirius

•• Dla szerokości roboczych od 15 do 30
Wysokowydajny
opryskiwacz dla
profesjonalistów

Nowe opryskiwacze Sirius oferują wysoką wydajność dla dużych gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw.
Zwarta konstrukcja tych zawieszanych
maszyn pozwala stosować zbiorniki o
dużej pojemności. Dzięki temu opryskiwacze Sirius łączą wydajność maszyn
ciąganych z wygodą użytkowania maszyn zawieszanych.

•• Modele Sirius są dostępne ze zbiornikami o pojemnościach od 900 do
1900 litrów.

•• Zintegrowana z konstrukcją osłona

metrów Sirius 10 może zostać wyposażony w pełni hydrauliczną belkę
SEH (SectionExtend) składaną z tyłu
opryskiwacza. Nowy profil belki zapewnia większą stabilność oraz daje
większą przestrzeń dla większych
uchwytów dysz. Szerokość transportowa wynosi poniżej 2,5 m.

•• System połączenia łącznika górnego

Sirius 8 z belką HE

QuickConnect pozwala na bezpieczne
i szybkie łączenie opryskiwaczy Sirius
z ciągnikiem.

•• Sirius 8 obsługiwany jest za pomocą

komputera LEMKEN Easyspray. Sirius
10 posiada komputer LEMKEN Ecospray. Funkcje obsługi elektronicznej
mogą zostać rozbudowane za pomocą
komputerów Teejet Matrix pozwalający na automatyczne wyłączanie
sekcji oraz EcoControl z joystickiem.

zapewnia duży poziom bezpieczeństwa podczas transportu drogowego
oraz ułatwia czyszczenie maszyny.

•• Belki HE (HorizontalExtend) dostępne

Sirius 10 z belką składaną z tyłu SEH

w szerokościach 12 oraz 15 metrów.
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QuickConnect – innowacyjny system zaczepu opracowany
przez firmę LEMKEN

Komfort i wygoda
QuickConnect – automatyczny system połączenia cięgna górnego
opracowany przez firmę LEMKEN – pozwala połączyć dwie istotne zalety, które do tej pory były stosowane tylko w ciągnikach. System
QuickConnect zapewnia dużą przestrzeń między ciągnikiem a urządzeniem, co pozwala na bezpieczne łączenie takich elementów, jak
WOM, przewody, kable i cięgna górne. Ponadto ten innowacyjny system pozwala na stosowanie maszyny zbliżonej do ciągnika na odległość mniejszą niż było to możliwe do tej pory, dzięki czemu duże maszyny mogą być stosowane z niewielkimi ciągnikami bez ryzyka utraty
stabilności.
Łatwe, szybkie i bezpieczne łączenie
W pierwszej kolejności należy podjechać ciągnikiem do maszyny, pozostawiając odpowiednią ilość miejsca na połączenie przewodów, kabli i WOM. Pozostałe czynności związane z podłączaniem maszyny są wykonywane z fotela
operatora. Następnie należy wycofać
ciągnik, tak by maksymalnie podjechać
do maszyny, a inteligentny system automatycznie zablokuje cięgno górne we
właściwej pozycji, pozwalając operatorowi skupić się na wykonywaniu połączeń dolnych.
Proces odłączania urządzenia przebiega
równie łatwo – należy tylko wykonać
powyższe czynności postępując w kolejności odwrotnej. Operator odblokowuje
górne cięgno siedząc w fotelu; następnie odjeżdża ciągnikiem od maszyny na
odległość pozwalającą na łatwe i szybkie odłączenie wszystkich pozostałych
połączeń.

Szybkie łączenie i odłączanie
Dzięki systemowi QuickConnect operator nie musi już podnosić ciężkich elementów, takich jak trójkąty zaczepowe,
w celu ich połączenia z trójpunktowym
układem zawieszenia. Operator nie
musi nawet opuszczać kabiny po podłączeniu urządzenia w celu wykonania
takich czynności jak podniesienie urządzenia na potrzeby transportu drogowego, co pozwala skrócić czas podłączania i odłączania maszyny.
Innowacyjny system połączenia cięgna
górnego opracowany przez firmę
LEMKEN jest szczególnie przydatny w
przypadku stosowania opryskiwaczy i
siewników nawozowych, które, ze
względu na ich znaczną masę, znajdują
się blisko ciągnika. Rezultatem jest uzyskanie stabilności ciągnika nawet przy
zastosowaniu niewielkiego obciążenia
z przodu.

Dzięki systemowi QuickConnect wystarczy zaparkować ciągnik w odległości umożliwiającej odłączenie
i podłączenie wszystkich elementów maszyny, za
wyjątkiem połączenia dolnego.

Po ustawieniu maszyny w położeniu roboczym znajduje się ona blisko ciągnika, co zapewnia optymalne
umieszczenie środka ciężkości – jest to szczególnie
ważne w przypadku opryskiwaczy i siewników nawozowych, które, ze względu na ich znaczną masę, powinny znajdować się w niewielkiej odległości od ciągnika.
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Nowość

Sterowanie za Joysticka i automatyczne wyłączanie sekcji
opryskiwacza Sirius firmy LEMKEN

Prostota działania
Od dziś LEMKEN wprowadza dwie nowe opcje, które znacznie zwiększają prostotę działania opryskiwaczy Sirius. Urządzenie EcoControl
umożliwia operatorowi sterowanie wszystkimi funkcjami hydraulicznymi opryskiwacza za pomocą dwóch joysticków, które można dla wygody zainstalować w kabinie. Joysticki te obsługują w dowolnym momencie wszystkie ustawienia belki, w tym składanie, bez potrzeby odwoływania się do ekranu menu. Dzięki temu łatwiej regulować belkę w
ruchu - na przykład jej wychylenie i wysokość.

Wyposażony w kamerę system śledzenia toru ruchu łączy obraz na żywo z
graficzną reprezentacją na ekranie,
dzięki czemu kierowca może bez trudu
poruszać się po tym śladzie. System obsługuje linie proste, krzywe, koła oraz
ostatni odcinek pola.
Terminal Matrix jest połączony z komputerem Ecospray poprzez interfejs
CANBUS i ma port USB. Zatem całość
obróbki można zapamiętać w formacie
*pdf i używać jej w kolejnych cyklach
uprawy. Dane GPS można wyeksportować do plików “kml” lub “shape”, co pozwala na import do Google Earth i graficzną reprezentację.

Terminal Matrix

Matrix, EcoControl i komputer Ecospray w kabinie ciągnika

Bezpośrednio podłączona do Ecospray
Terminal jednostka EcoControl wymaga stałego dopływu oleju z ciągnika
poprzez zawór hydrauliczny lub load
sensing. Każdy wyposażony w komputer Ecospray opryskiwacz Sirius można
rozbudować do EcoControl.

Druga nowa opcja LEMKEN - Teejet
Matrix 570G - oferuje funkcję śledzenia
toru ruchu wraz z monitorem, który po
połączeniu z komputerem Ecospray
daje operatorowi szereg kolejnych ważnych funkcji. Podczas pierwszego pełnego przejazdu wokół uwrocia system
Matrix rejestruje kształt pola. Następnie steruje automatycznie sekcjami
belki w taki sposób, by zapewnić optymalną pracę na polu o kształcie nieregularnym lub klinowym. Matrix używa
korekty sygnału DGPS za pomocą
EGNOS, co daje dokładność +/- 30 cm.

LEMKEN oferuje system śledzenia toru
ruchu Matrix wraz z anteną GPS, przyłączem i kablem połączeniowym
Ecospray. Terminala Matrix można również używać bez podłączania komputera Ecospray jako elementu pomocniczego w jeździe, np. w przypadku kultywatorów lub rozsiewaczy nawozu.

EcoControl z obsługą z joystickiem
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Monitorowanie natężenia przepływu w
opryskiwaczach polowych

Monitoring każdej dyszy
Kierowca ciągnika na ogół nie widzi całej belki opryskiwacza polowego, co praktycznie uniemożliwia naoczne wykrycie zatkanych
dysz. Pomocne mogą być systemy monitoringu, które oświetlają
obszar spryskiwania, jednak pokazują one tylko problem dokładnie
w chwili, gdy wystąpi. Dla przykładu operator nie może sprawdzić,
czy opryskiwacz pracuje poprawnie, kiedy zakręca na uwrociach.
Takie problemy odeszły w przeszłość z chwilą, gdy firma LEMKEN
wylansowała elektroniczne monitorowanie przepływu na każdej z
poszczególnych dysz. W przypadku niesprawności - na przykład na
skutek zabrudzenia - na terminalu sterującym w kabinie podświetla
się niedrożna dysza i system będzie tak długo zgłaszał błąd, póki
operator nie wykasuje alarmu. Dzięki temu w praktyce operator po
prostu nie może przeoczyć zablokowanej dyszy. Nowa technologia
uzyskała srebrny medal od DLG na wystawie Agritechnica 2011.

Czujnik na zaworze każdej dyszy monitoruje przepływ cieczy rozpylanej
przez dyszę. Jeżeli wystąpi błąd, system wygeneruje alarm dźwiękowy i
jednocześnie wyświetli ten błąd na
ekranie terminala. Kierowca dowiaduje
się, o którą dyszę chodzi, nie musi więc
tracić czasu na sprawdzanie i czyszczenie pozostałych dysz. Terminal sterujący umożliwia odrębny monitoring
każdej dyszy, w tym również tych, których kierowca nie widzi ze swego miejsca, gdyż zasłania mu je zbiornik.

Ponadto ciągła kontrola każdej dyszy
bardzo ułatwia operatorowi pracę. Nie
musi on już oglądać się i sprawdzać,
czy pole zostało równomiernie opryskane. Może całkowicie skupić się na
pilnowaniu dokładnego i bezpiecznego toru jazdy. To z kolei sprzyja ograniczeniu jakichkolwiek strat plonów na
skutek nierównomiernego oprysku. Kolejną zaletą jest fakt, że kierowca może
zawsze pracować przy pełnej kontroli
dysz niezależnie od pory dnia lub
oświetlenia. Możliwość niezawodnego
opryskiwania po zmierzchu wspomaga
optymalizację czasu obróbki pola.

Zawór pojedynczej dyszy z czujnikiem (1) do monitoringu przepływu (2)

Wizualizacja problemu z zaworem danej dyszy na
terminalu sterującym: to problem A10 na dyszy 60
w 5. sekcji po prawej

Zawory poszczególnych dysz z czujnikami do monitoringu przepływu
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EuroTrain

Przyjazny dla użytkownika opryskiwacz wyposażony w sprawdzoną aluminiową belkę w postaci
tuby
Nieskomplikowane i niezawodne opryskiwacze EuroTrain są doskonałe do zastosowań w których wymaga się szerokości roboczej wynoszącej do 30 metrów. Są one dostępne ze zbiornikami o
pojemności od 2600 do 6000 litrów.

•• Główne zawory sterujące oraz roz-

wadniacz preparatów są zespolone i
znajdują się po lewej stronie maszyny. Proste zawory sterowane za
pomocą dźwigni służą do regulacji
pomp – jeden z zaworów umożliwia
wybór zbiornika, z którego pobierany jest płyn, natomiast za pomocą
drugiego można wybrać, dokąd płyn
będzie dostarczany.

••

Unikalna, ale sprawdzona, konstrukcja aluminiowych belek zapewnia ich
wytrzymałość oraz ochronę dysz;
belki mogą mieć szerokość od 15 do
30 metrów.

•• Układ zawieszenia typu Parasol za-

pewnia, że belki są prowadzone równolegle do podłoża oraz ułatwia ich
regulację stosownie do warunków
roboczych.

•• Wytrzymała, ale jednocześnie kom-

paktowa konstrukcja, wykonana ze
stali odpornej na odkształcenia, zapewnia trwałość oraz wydajność
pracy. Gładkie podwozie oraz prześwit wynoszący ponad 700 mm (zależnie od zastosowanych opon) pozwalają zminimalizować uszkadzanie
wysokich roślin.

Brak problemów – nawet podczas składania

•• Sterownik Müller Spraydos jest instalowany standardowo. Wyposażenie
opcjonalne pozwala na zapewnienie
kompatybilności maszyny ze standardem ISOBUS lub na montaż
układu automatycznego naprowadzania belki.

•• Wysoka jakość wyposażenia standar-

dowego pozwala transportować maszynę z prędkością 40 km/h; maszyna
jest wyposażona w błotniki oraz instalowane na błotnikach zbiorniki na
czystą wodę o pojemności 560 litrów.

Sprawdzona konstrukcja: aluminiowa belka rurowa
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Primus

•• Wytrzymały zbiornik z tworzywa GFK
Perfekcyjne wprowadzenie w technologię
oprysku

Ponieważ maszyna znajduje się blisko ciągnika, jej
koła są tylko nieznacznie oddalone od kół ciągnika.

Ciągane modele Primus są zbudowane
z komponentów o najwyższej jakości.
Skuteczny oprysk oraz wysokie tempo
pracy powodują, że maszyny te są w
wielu przypadkach najlepszym wyborem. Nieskomplikowana konstrukcja
powoduje, że urządzenia te są łatwe w
użytkowaniu oraz pozwala zminimalizować zapotrzebowanie na czynności
konserwacyjne.

•• Te kompaktowe opryskiwacze cha-

rakteryzują się niewielką szerokością
i wysokością podczas transportu drogowego, co pozwala na bezpieczne
poruszanie się pomiędzy polami
uprawnymi – nawet po wąskich drogach.

Bezpieczne położenie nawet przy zastosowaniu
długich dysz
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•• Ergonomiczna konstrukcja powoduje,
że maszyny te są łatwe w użytkowaniu.

jest dostępny w trzech rozmiarach, o
pojemności od 2400 do 4400 litrów.

•• Wytrzymała belka o profilu Z z zawie-

szeniem standardowym jest dostępna
jako model o szerokości od 15 do 33
metrów.

•• Komputer serii Teejet 844 E jest stan-

dardowo dostępny z systemem Müller Spraydos; wyposażenie opcjonalnie stanowią przewody układu recyrkulacji.

•• Łatwe łączenie maszyny za pomocą
zaczepu z wymienną końcówką pozwala na jej użytkowanie z ciągnikiem wyposażonym w dowolny typ
zaczepu.

Ochrona roślin

Albatros

•• Innowacyjny zbiornik GFK z gładkimi
Profesjonalny ciągany opryskiwacz dla
dużych gospodarstw
rolnych

•• Dzięki bogatemu wyposażeniu oraz

wielu dostępnym opcjom, Albatros
to najlepsza maszyna dla największych profesjonalnych gospodarstw
rolnych. Niezależnie od tego czy potrzebujesz dużego ale nieskomplikowanego opryskiwacza, czy też wysoce zaawansowanej maszyny wykorzystującej najnowocześniejszą technologię oprysku – Albatros zawsze
może zostać skonfigurowany zgodnie z Twoimi potrzebami.

•• Kompaktowa konstrukcja oraz nisko

umieszczony środek ciężkości, dzięki
zintegrowaniu zbiornika na świeżą
wodę ze zbiornikiem głównym, zapewniają stabilność oraz bezpieczeństwo podczas transportu drogowego.

ścianami zintegrowany ze zbiornikiem na świeżą wodę może mieć pojemność od 2000 do 6000 litrów.
Kształt maszyny zapewnia optymalny rozkład mas niezależnie od
stopnia napełnienia zbiornika.

•• Duży rozwadniacz preparatów che-

micznych pozwala na ich szybkie,
bezpieczne i skuteczne przygotowanie. Standardowa dysza mieszająca
ułatwia rozpuszczanie chemikaliów
przed ich wprowadzeniem do głównego zbiornika opryskiwacza. Składana dysza czyszcząca pozwala na
szybkie i wydajne czyszczenie zbiorników.

Albatros z pneumatycznym układem
wspomagającym

•• Wytrzymała belka o profilu Z może

mieć szerokość roboczą wynoszącą
od 15 do 39 metrów. Przewody są poprowadzone dokładnie na całej długości belki.

•• Uniwersalny zaczep z opcjonalnym

układem sterującym może zostać w
łatwy sposób dopasowana do zaczepu ciągnika.

Dokładne naprowadzanie
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Dane techniczne
EuroLux

TM

Typ

TL/TLE

800

1.000

1.200

800

1.000

1.200

Pojemność zbiornika (l. w przybliżeniu) 890

1.100

1.290

890

1.100

1.290

Masa własna (kg. w przybliżeniu)

850 z SPH12

900 z SPH 15

950 z SPH15

850 z SPH12

900 z SPH 15

950 SPH15

Maks. wydajność pompy (l/min)

142

142

226

142/226(opcja)

142/226(opcja)

142/226(opcja)

Szerokości robocze (m) 12

12 do 15

12 do 15

12 do 15

12 do 21

12 do 21

12 do 24

Typy belek

SP SPH

SP SPH

SP SPH

SP SPH SH

SP SPH SH

SP SPH SH

900

1300

1600

1900

Pojemność zbiornika (l. w przybliżeniu) 950

1.370

1.680

2.000

Masa własna (kg. w przybliżeniu)

915 z HE 15

930 z HE 15

995 z HE 15

1.010 z HE 15

Maks. wydajność pompy (l/min)

200

200

200

200

Szerokości robocze (m) 12

12 oraz 15

12 oraz 15

12 oraz 15

12 oraz 15

Typy belek

HE

HE

HE

HE

900

1300

1600

1900

Pojemność zbiornika (l. w przybliżeniu) 950

1.370

1.680

2.000

Masa własna (kg. w przybliżeniu)

1.240 z SEH 15

1.255 z SEH 15

1.435 z SEH 21/17

1.450 z SEH 21/17

Maks. wydajność pompy (l/min)

200/250 (opcja dla SEH) 200/250 (opcja dla SEH) 200/250 (opcja dla SEH) 200/250 (opcja dla SEH)

Szerokości robocze (m) 12

12 do 24

12 do 24

12 do 30

12 do 30

Typy belek

HE SEH

HE SEH

HE SEH

HE SEH

Sirius 8
Typ

Sirius 10
Typ

EuroTrain
Typ

2600 TC

3500 TC

5000 TC

6000 TC

Pojemność zbiornika (l. w przybliżeniu)

2.800

3.850

5.300

6.350

Masa własna (kg. w przybliżeniu)

2.765 z SHS 21

3.365 z SHS 21

4.650 z HX 27

5.400 z HX 27

Maks. wydajność pompy (l/min)

265

265

2x265

2x265

Szerokości robocze (m) 12

15 do 28

15 do 30

24 do 30

24 do 30

Typy belek

SHS HX

SHS HX DLA

HX DLA

HX DLA

Primus
Typ

25

35

45

Pojemność zbiornika (l. w przybliżeniu) 2.400

3.300

4.400

Masa własna (kg. w przybliżeniu)

2.470 z B27 15

2.740 z B27 21

3.090 z B30 30

Maks. wydajność pompy (l/min)

250

2x160

2x250

Szerokości robocze (m) 12

15 do 28

15 do 28

15 do 33

Typy belek

B21 B27

B21 B27

B21 B27 B30 B33

9/2000

9/3000

9/4000

9/5000

9/6000

Pojemność zbiornika (l. w przybliżeniu) 2.200

3.000

4.000

5.000

6.200

Masa własna (kg. w przybliżeniu)

2.670 z B27 15

2.850 z B27 15

3.260 z B27 27

3.630 z B30 27

4.950 z B36 36

Maks. wydajność pompy (l/min)

250

2x160

2x250

2x250

2x250

Szerokości robocze (m) 12

15 do 28

15 do 28

15 do 33

15 do 39

15 do 39

Typy belek

B21 B27 B30

B21 B27 B30

B21 B27 B33

B21 B27 B33 B36 B39

B21 B27 B33 B36 B39

Albatros
Typ
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Uniwersalne i przyjazne dla użytkownika
Wygodna i intuicyjna obsługa – to
główne cechy wszystkich terminali
układów sterowania opryskiwaczy
firmy LEMKEN. Spośród wielu terminali
firmy LEMKEN zawsze możesz wybrać
ten, który będzie najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb. Model elektryczny LEMKEN Easyspray pozwala na
łatwe, zdalne sterowanie maszyną. Modele Spraydos i Ecospray pozwalają na
bardziej zaawansowaną kontrolę funkcji opryskiwacza oraz umożliwiają dostosowanie odpowiedniego tempa
oprysku do prędkości jazdy.
Także użytkownicy wymagający zgodności ze standardem ISOBUS znajdą
odpowiedni dla siebie terminal. Model
LEMKEN CCI 200 oferuje maksimum korzyści. Jest on łatwy w użyciu i zachowuje kompatybilność z wieloma innymi maszynami produkcji LEMKEN, a
także maszynami wielu innych producentów. Do automatycznego sterowania szerokością roboczą zaleca się użycie terminala Comfort współpracującego z systemem GPS. Opryskiwacze
Primus, Albatros oraz EuroTrain są także
oferowane bez terminala, co pozwala
na ich bezpośrednie połączenie z terminalem ISOBUS ciągnika.

EuroTrain

Albatros

Primus

Sirius 10

Sirius 8

EuroLux TLE

EuroLux TL

ISOBUS

Terminale układów sterowania opryskiwaczami

Typ

•

LEMKEN Easyspray

•
•

Teejet 844 E

•

Spraydos

• • •
•

LEMKEN Ecospray

Comfort-Terminal

yes

• • •

LEMKEN CCI 200

yes

• • •
• seria • opcja
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Terminal CCI ISOBUS - rozwój trwa

Inteligentna technologia - Prosta w obsłudze i
wszechstronnie kompatybilna
Terminal CCI ISOBUS dostał złoty medal na wystawie Agritechnica
2009. Pierwszy raz w historii technologii dla rolnictwa szereg producentów połączyło siły, by opracować tę pierwszą wielopodmiotową
koncepcję funkcjonowania. Od tej pory członkowie CCI współpracowali nieustannie nad rozwijaniem koncepcji i dalszym usprawnianiem znormalizowanej pracy nowoczesnych maszyn rolniczych.

Mając terminal CCI ISOBUS wraz z odpowiednimi aplikacjami możesz zintegrować i zaplanować za biurkiem
wszystkie czynności do wykonania na polu.

W ciągłym rozwoju terminala CCI
ISOBUS kluczowymi czynnikami były:
wygoda obsługi, większa wydajność i
połączenie w sieć.

szeregu pomocniczych przystawek. Są
to dodatkowe elementy sterujące,
przystosowane specjalnie do indywidualnej obsługi wyposażenia

Dążąc do zapewnienia prostego i niezależnego od języka funkcjonowania
opracowano piktogramy, które są identyczne dla wszystkich producentów. Na
przykład istnieje tylko jeden symbol
liczników hektarów bądź wyboru szerokości sekcji belki. Elektroniczny słownik przechowuje w różnych językach
wszystkie terminy, związane ze sterowaniem maszyną.
Wygodę obsługi jeszcze bardziej
zwiększono dzięki zastosowaniu
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Prosta operacja czyszczenia ikon

specjalnego. Na przykład pługiem hybrydowym VariTansanit firmy LEMKEN
steruje się za pomocą joysticka. W ciągnikach kompatybilne joysticki ISOBUS
mogą również służyć do obsługi funkcji pomocniczych.

Terminal CCI ISOBUS z joystickiem do sterowania
pługiem Tansanit

Ponadto terminal CCI ISOBUS wyposażono w kontroler zadań. Jest to interfejs między sterownikiem maszyny a
system zarządzania gospodarstwem.
Umożliwia tworzenie zadań typowych
dla danego użytkownika na domowym
komputerze lub bezpośrednio na terminalu, np. jako podstawę do uprawy
specyficznej dla danego obszaru. Wymianę danych można prowadzić za pomocą interfejsu USB lub Bluetooth.
Można jednak podłączyć również
modem GSM, dzięki czemu zadania
można wyszukiwać z Internetu nawet z
dala od maszyny lub biura w gospodarstwie. Gwarantuje to maksymalną
elastyczność i umożliwia na przykład

wszystkich ograniczeń dostępu. System pobiera docelowe współrzędne
albo z pliku zarządzania gospodarstwem, albo z oprogramowania wykonawcy. Niemniej można również wprowadzać z terminala punkty odniesienia.
Stanowi to zakończenie epoki przypadkowych robót na niewłaściwym polu.
Mapa wyświetlana na terminalu jest
bardzo podobna do mapy, którą wyświetla system nawigacji w samochodzie.

Kontroler zadań LEMKEN łączy terminal sterujący z
systemem zarządzania gospodarstwem i umożliwia
dokładną gospodarkę rolną

wykonawcom reakcję na zmianę zadania i przeplanowanie swoich działań.
Terminal CCI może również sterować
jedną lub kilkoma kamerami wideo np. do monitoringu obszaru z tyłu, lub
funkcjami maszyny, co stanowi znaczny
wkład w zwiększanie wydajności pracy.
Po wyposażeniu terminala CCI ISOBUS
w antenę GPS powstaje możliwość korzystania z portali sieciowych, takich
jak np. Farmpilot. Zapewnia to ciągłe
śledzenie danych o położeniu, tj. system precyzyjnie dokumentuje aktualne
położenie maszyny w dowolnym momencie. Obsługuje również wirtualną
lokalizację: każda sytuacja, gdy maszyna wjeżdża lub wyjeżdża z danego
pola, jest dokładnie rejestrowana. Poza
tym dostępne są rozszerzone funkcje,
takie jak sieciowe zarządzanie zadaniem bez dokumentów papierowych,
rejestracja wszystkich danych dotyczących maszyny oraz związane z obszarem dane na temat siewu, nawożenia i
stosowanych herbicydów.
Field-Nav to oprogramowanie nawigacyjne do terminala CCI. Przedstawia
wszystkie szlaki, którymi można jechać.
Prowadzi kierowcę bezpośrednio na
miejsce pracy bez objazdów i straty
czasu na szukanie, z uwzględnieniem

Tak łatwo jak w samochodzie: Nawigacja w jeździe
na pole za pomocą Fieldnav na terminalu CCI
ISOBUS

W najbliższej przyszłości powstaną
jeszcze bardziej użyteczne aplikacje dla
terminala CCI. Sterowany przez GPS
wybór szerokości sekcji belki oraz szlaki
równoległe będą wkrótce dostępne
wraz z modernizacją w ramach aktualizacji oprogramowania.
Terminal CCI jest również przygotowany do współpracy z rolniczą siecią
rozległą iGreen. Będąc projektem rozwojowym, sieć iGreen jest objęta promocją niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań. Skupia się na połączeniu
w sieć wszystkich odnośnych danych,
które są istotne dla procesów rolniczych na danym polu, w tym dane o
maszynie, pogodzie i lokalizacji, oraz
informacji na temat warunków glebowych. Informacje te służą następnie za
podstawę do podejmowania decyzji w
sprawie kolejnej operacji, dzięki czemu
rolnik może skuteczniej koordynować
swoją działalność. Dostęp do sieci danych uzyskuje się z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony i tablety, ale
też i z terminali maszyn. Otwiera to
drogę do oszczędnościowych i energooszczędnych procesów produkcji, zoptymalizowanych pod kątem określonych warunków w danym miejscu i wykorzystujących zdecentralizowane sterowanie.

Terminal CCI w kabinie ciągnika
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1	Stefan Wieck
0171 9912749
wieck@lemken.com
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0171 9924999
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Mark Ormond
Mob +44 7860 455711
Mail mormond@lemken.co.uk

Scotland
Kevin Rennie
Mob +44 7860 642338
Mail krennie@lemken.co.uk

Ireland
Diarmuid Claridge
Mob +353 860286844
Mail d.claridge@lemken.com

7

14	Karl-Dieter Heisner
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Düsseldorf

15	Jörg Markus Kreher
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16	Hubert Karl
0171 9915264
karl@lemken.com
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kreher@lemken.com
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17	Hans Kloh
0172 2931196
kloh@lemken.com

Ansbach
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Rosja
OOO „LEMKEN-RUS“
Vitaliy Petrov
249080, Kaluzhskaja oblast
Malojaroslavezkij r-n, s.
Dettschino
ul. Industrialnaja, d. 2
Tel +7 48431 57 000
Fax +7 48431 57 004
Mob +7 910 912 08 70
Mail v.petrov@lemken.ru
Internet www.lemken.ru

North West Russia
Sergey Vysokikh
Mob +7 911 130 83 65
Mail s.vysokikh@lemken.ru
North East Russia
Artem Andreev
Mob +7 987 670 06 51
Mail a.andreev@lemken.ru

South Russia
Vladimir Bugaev
347760 Russland, Rostowskaja
oblast
p. Zelina, ul. Prodolnaja, d.4, off.3
Tel. +7 86371 91 788
Fax +7 86371 91 788
Mob +7 918 899 20 61
Mail v.bugaev@lemken.ru

Central Russia
Sergej Rubis
Mob +7 916 549 87 24
Mail s.rubis@lemken.ru

Russia Ural
Artem Bobrovitsch
Mob +7 916 549 61 49
Mail a.bobrovich@lemken.ru
Sibiria
Stephan Peters
Mob +7 913 379 84 96
Mail s.peters@lemken.ru
Wolga Region
Dmitriy Meshkov
Mob +7 919 820 39 80
Mail d.meshkov@lemken.ru

Southwest England
Richard Relph
Mob +44 7866 507 262
Mail rrelph@lemken.co.uk

Polska

Francja

LEMKEN Polska Sp.z o.o.
Zalecino 21
73-115 Dolice
Tel +48 91 5637646
Fax +48 91 5637604
Mail biuro@lemken.com.pl
Web www.lemken.com.pl

LEMKEN STOLL France sarl
94, avenue Denis Papin · BP 50032
F-45801 St. Jean de Braye Cedex
Tel +33 238611112
Fax +33 238840356
Mail lemken-stoll@lemken-stoll.fr
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0173 6505485
heisner@lemken.com

Southeast England
Gavin Monk
Mob +44 7770 224204
Mail gmonk@lemken.co.uk

Marek Zieliński
Mob +48 722 097877
Mail m.zielinski@lemken.com.pl
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0173 2656263
huemmer@lemken.com

0172 2627926
peppler@lemken.com

LEMKEN UK Ltd.
46 Fuller Road
Harleston Industrial Park
Harleston
Norfolk IP20 9EA
Tel +44 1379 855449
Fax +44 1379 855452
Mail sales@lemken.co.uk
Web www.lemken.co.uk
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Wielka Brytania i Irlandia

Mikołaj Szembek
Mob +48 601 626215
Mail m.szembek@lemken.com.pl
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Dealerzy
A Austria
LEMKEN Austria GmbH
Wiener Str. 132
2020 Hollabrunn
Tel +43 2952 20221
Fax +43 2952 2022110
Mail hollabrunn@lemken.com
Franz Hofbauer
Mob +43 664 88386737
Mail hofbauer@lemken.com

aus Australia
William Adams Pty. Ltd.
Jamie Palmer
141-143 Wilson Street
Burnie, Tasmania 7322
Tel +61 364 300026
Fax +61 364 319059
Mob +61 417 549490
Mail jamiepalmer@wadams.com.au
az Aserbeidschan
RAO Global Group GmbH Azerbaijan
Mubaris Bagirov
Badamdar Shosse 34
1023 Baku
Tel +994 412 4473686
Fax +994 412 502 63 45
Mail info@rao-global.com
Web www.rao-global.com

B Belgia
LEMKEN Belgium BVBA
Stijn Vercauteren
Varendonk 10
9940 Sleidinge
Mob + 32 474 97 46 22
Fax + 32 9 328 65 69
Mail vercauteren@lemken.com
bg Bulgaria
AgroIn Ltd.
Rumen Georgiev
PK 8

6001 Stara Zagora
Tel +359 42 960050
Fax +359 42 960096
Mail agroin@agroin.eu
AgroNika EOOD
Georgi Donev
7A “Potsdam“ Str.
7009 Rousse
Tel +359 82 822786
Fax +359 82 822786
Mail lemken@dir.bg
Animex LTD
Stoyna Vutova
General Stoletov 82 A-20
6000 Stara Zagora
Tel/Fax +359 42 603 117
Mob +359 89 661 60 02
Mail stoyna.vutova@animex.bg
Web www.animex.bg
Agromachina LTD
Lyubomir Zanev
Bul. Vaskresenie 1
1330 Sofia
Tel/Fax +359 2 828 36 81
Mob +359 884 107 087
Mail zanev@agromachina.com
Web www.agromachina.com

bih Bośnia i Hercegowina
Slavko Kralj
Cresnjevci 215
9250 Gornja Radgona
Tel +386 2 5691314
Fax +386 2 5698319
Mob +386 41 682314
Mail s.kralj@lemken.com
by Białoruś
Kompania Polymya
Valery Sanko
ul. Krasnosnamennja, 64
222518 Borisov
Tel +375 177 736009
Fax +375 177 732289
Mail polymya@polymya.ru
Web www.polymya.ru
Profi-Agropark
Alexander Gluschko
Ul. Kuznetchnaja 16/6
Gebiet Minsk
222160 Schodino
Tel +375 1775 22497
Fax +375 29 1173732
Mail profi-agropark@yandex.ru
Stotz Agro-Service GmbH& Co.KG
Pr. Gasety Pravdy 11
220116 Minsk
Tel +375 1775 22497
Fax +375 29 1173732
Mail stotz_agroservice@tut.by
Web www.stotz-online.com

PO Box 55119
Montréal (Québec) H3G 2W5
Tel +1 514 931 8253
Fax +1 514 931 8253
Mob +1 514 443 6828
Mail letzter@lemken.com

ch Szwajcaria

LEMKEN Niederlassung Schweiz
Hans von Aesch
Oberifang 7
8444 Henggart
Tel +41 52 3163480
Fax +41 523163481
Mob +41 796 060005
Mail von.aesch@lemken.com
Web www.lemken.ch
LEMKEN Niederlassung Schweiz
Fabien Girardin
Champ des Rochets 9
2952 Cornol
Tel +41 32 623201
Fax +41 32 4623203
Mob +41 797 460979
Mail girardin@lemken.com
Web www.lemken.ch

cn Chiny
LEMKEN Agricultural
Equipment Beijing Ltd
Shiyan Zhang
Landmark Tower Office
Building I Unit 1302B
No. 8 North Dongsanhuan
Road, Chaoyang District
Beijing 100004, P. R. China
Tel +86 10 6590 7738
Fax +86 10 6590 7488
Mob +86 1580 1376 383
Mail s.zhang@lemken.com
Web www.lemken.com
cy Cypr
Kakkis agrifuture products ltd
Philippos Kakkis
5 Kimonos Str. Xylotymbou
7510 Larnaka
Tel +357 24 724428
Fax +357 24 724411
Mob +357 99 622053
Mail info@kakkisagrifuture.com
Web www.kakkisagrifuture.com
cz Czechy
LEMKEN CZECH, s.r.o.
Veselská 34/290
Popuvky
664 41 Troubsko

Fax +420 547 214898
Ing. Lubomir Klicka
Mob +420 724 151797
Mail klicka@lemken.com
Miloš Novák
Mob +420 725 775588
Mail novak@lemken.com

D Niemcy
LEMKEN GmbH & Co. KG
Norbert Reimer-Thiemann
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Tel +49 2802 81-191
Fax +49 2802 81-394
Mob +49 172 2931200
Mail n.reimer-thiemann@lemken.com
Web www.lemken.com
dk Dania
LEMKEN Skandinavien ApS
Anders B. Rasmussen
Peerlokke 6, V. Sottrup
6400 Sonderborg
Fax +45 74650074
Mob +45 40426552
Mail rasmussen@lemken.com
dz Algieria
Sarl FAMAG
Terrah Omar
64 Cité Jourdain Les Castors, Oran
Tel +213 4 1452774
Fax +213 4 1460988
Mob +213 6 1240133
Mail famag_dz@hotmail.com
E Hiszpania
LEMKEN IBERIA S.L
Apartado correos 62031
28042 Madrid
Web www.lemken.com
Spain East
Alberto Piñero Panadero
Mob +34 673 566255
Mail pinero@lemken.com
Spain West
José Antonio Pita París
Mob +34 673.566.259
Mail pita@lemken.com

est Estlonia
Konekesko Eesti AS
Valdek Küppas
Mäeküla
Paide vald
72602 Järva maakond

cdn Kanada
LEMKEN CANADA INC.
Laurent Letzter
1500 Ste Catherine Ouest
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Dealerzy
Tel +372 38 49508
Fax +372 38 49501
Mob +372 53 311741
Mail valdek.kuppas@kesko.ee
Web www. konekesko.ee

F Francja

STOLL LEMKEN France sarl
Joel Foucher
94, avenue Denis Papin
45801 St. Jean de Braye Cedex
Tel +33 2 38611112
Fax +33 2 38840356
Mail lemken-stoll@lemken-stoll.fr
Web www.lemken-stoll.fr

fin Finlandia
Rautakesko Ltd
Torsten Bergstrom
Tikkurilantie 10
01301 Vantaa
Tel +358 1 05320345
Fax +358 1 05320409
Mobil +358 5 03872539
Mail torsten.bergstrom@kesko.fi
Web www.k-maatalous.fi
gb Wielka Brytania
LEMKEN UK Ltd.
46 Fuller Road
Harleston Industrial Park, Harleston
UK-Norfolk, IP20 9EA
Tel +44 1379 855 449
Fax +44 1379 855 452
Mail sales@lemken.co.uk
Web www.lemken.co.uk
Mark Ormond
Mob +44 7860 455 711
Mail mormond@lemken.co.uk

ge Georgia
WORLD TECHNIK LTD
Sverd Bregwadse
Ul. Agladze, 32
0119 Tbilisi
Tel +995 32 347 633
Fax +995 32 351 001
Mail info@worldtechnic.ge
Web www.worldtechnic.ge
gr Grecja
EMIKO S.A.
Dimitri Perlespes
Orfeos Straße 111
11855 Athen
Tel +30 210 348 5000
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Fax +30 210 3461653
Mail smits@emiko.gr

Mail a.kumar@lemken.com

EYTHIMIOS VALARIS
Georgia Valaris
2.klm Palama-Farkadona
43200 Palama
Tel +30 24440 24193
Fax +30 24440 24181
Mail valari.g@hotmail.com

ir Iran
Azhar Saba Co.
Mohamed Khoram
5th unit, 3rd floor, No. 2
4th Rahnamayi St.
Mashhad-Iran
Tel +98 511 8413955
Fax +98 511 8447424
Mail Azharsabaco@yahoo.ca

H Węgry
LEMKEN HUNGARIA Kft.
Hrsz 058/66.
PF. 53
2351 Alsónémedi
Tel +36 29 53720
Fax +36 29 537202
Mail office-ungarn@lemken.com
Balazs Poczik
Mob +36 30 6409756
Mail poczik@lemken.com
Andor Szűcs
Mob +36 30 5805080
Mail szuecs@lemken.com

hr Chorwacja

Slavko Kralj
Cresnjevci 215
9250 Gornja Radgona
Tel +386 2 5691314
Fax +386 2 5698319
Mob +386 41 682314
Mail s.kralj@lemken.com

I Włochy
LEMKEN ITALIA s.r.l.
Giovanni Ravelli
Corso Porto Nuova, 11
37122 Verona
Mob +39 335 8121111
Fax +39 051 841558
Mail ravelli@lemken.com
ind Indie
LEMKEN India Agro
Equipment Pvt Ltd.
Arvind Kumar
Plot No. D59, MIDC, Buli Bori
Nagpur, Maharashtra, India
Mob +91 95 45512229

irl Irland
LEMKEN UK Ltd.
Diarmuid Claridge
46, Fuller Road
Harleston Industrial Park, Harleston
UK-Norfolk, IP20 9EA
Fax +44/1379 855 452
Mob +353 860286844
Mail d.claridge@lemken.com
Web www.lemken.co.uk
J Japonia
Naoto Toyabe
746-2 Toasa Abira-Cho
Hokkaido 059-1433
Tel +81 145 22 2237
Fax +81 145 22 2518
Mob +81 8018894003
Mail toyabe@lemken.com
ks Kirgistan
ZAO “Atalyk Group“
Turatbek Ukubaev
Ul. Lenina, 250
725 022 Novopokrovka
Ysyk-Atinsky r-n
Tel +996 (3132) 4-03-07
Fax +996 (3132) 60-94-90
Mail office@atalyk.com.kg
kz Kazachstan
LEMKEN GmbH & Co. KG
Repräsentanz Kasachstan
Dmitriy Sokulskiy
Imanova 19, office 403
010000, Astana
Tel +7 7172 787043

Fax +7 7172 787043
Mob +7 701 9224511
Mob +7 777 0359659
Mail d.sokulskiy@lemken.kz

L Luksemburg
Agri-Center S.A.
Roger Thiesen
15, Op der Haart
9999 Wemperhardt
Tel +352 23637500
Fax +352 23637599
Mob +352 621 326061
Mail r.thiesen@wowey.eu
Web www.agri-center.lu
lt Litwa
UAB Konekesko Lietuva
Solveiga Kalinauskaite
Savanoriu pr. 193
2053 Vilnius
Tel +370 37 302282
Fax +370 37 377547
Mob +370 61 841021
Mail solveiga.kalinauskaite@kesko.lt
Web www.konekesko.lt
lv Łotwa
Konekesko Latvia SIA
Aigars Eglitis
Rubenu cels 46C
3002 Jelgava
Tel +371 63001729
Fax +371 63001702
Mob +371 29447535
Mail aigars.eglitis@kesko.lv
Web www.konekesko.lv
mex Meksyk
ANSA • Agroservicios del Norte
Luis F. Morales Reyes
Perif. Torreón-Gómez-Lerdo KM.3.5
Gomez Palacio
EX-DGO. C. P. 35078
Tel +52 87 17152466
Fax +52 87 17157844
Mob +52 87 17279049
Mail lfmorales@ansamex.com
Web www.ansamex.com
mng Mongolia
Ammac GmbH
Hendrik Gottschalk
Alter Holzhafen 17a
23966 Wismar
Deutschland
Tel +49 3841 758 3190

Dealerzy
Fax+49 3841 758 3193
Mail info@ammac.de
Web www.ammac.de

N Norwegia
LEMKEN Skandinavien ApS
Rainer Sy
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Tel +49 2802 81-383
Fax +49 2802 81-330
Mob +49 172 7023872
Mail r.sy@lemken.com
Web www.lemken.com
nl Holandia
LEMKEN Nederland B. V.
Hans Hoogland
Zeilmaker 11
3894 CL Zeewolde
Mob +31 653 527135
Fax +31 365 242700
Mail hoogland@lemken.com
nz Nowa Zelandia

C.B. Norwood Distr. Ltd.
Paul Collins
888 Tremaine Avenue
P.O. Box 1265
Palmerston North
Tel +64 6 3564920
Fax +64 6 3564939
Mail collinsp@norwood.co.nz
Web www.norwood.co.nz

P Portugalia

LEMKEN IBERIA S.L
Apartado correos 62031
E-28042 Madrid
José Antonio Pita París
Mob +34 673.566.259
Mail pita@lemken.com

pl Polska
LEMKEN Polska Sp.z o.o.
Zalecino 21
73-115 Dolice
Tel +48 91 5637646
Fax +48 91 5637604
Mail biuro@lemken.com.pl

Web www.lemken.com.pl
Mikolaj Szembek
Mob +48 601 626215
Mail m.szembek@lemken.com.pl
Marek Zielinski
Mob +48 722 097877
Mail m.zielinski@lemken.com.pl
Michal Adamowicz
Mob +48 601 802511
Mail m.adamowicz@lemken.com.pll

rch Chile

Sargent Agricola
Av. Gral. Velásquez 5720,
San Bernardo, Santiago
Tel +56 2 5103028
Fax +56 2 6983989
Mob +56 9 9884 5150
Mail fgesche@sargent.biz
Web www.sargent.biz

ro Rumunia

LEMKEN ROMANIA SRL
Franz Jakoby
Comlosu-Mic nr. 425
307121 jud. Timis
Tel +40 256 365532
Fax +40 256 365532
Mob +40 734 536536
Mail jakoby@lemken.com

rus Rosja
OOO LEMKEN-RUS
Vitaliy Petrov
Oblast Kaluga
Maloyaroslawezky r-n
p. Detschino, 249080
ul. Industrialnaya, 2
Tel +7 48431 57005
Mob +7 910 9120870
Mail v.petrov@lemken.ru
Web www.lemken.ru
S Szwecja
LEMKEN Skandinavien ApS
Rainer Sy
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Tel +49 2802 81-383
Fax +49 2802 81-330
Mob +49 172 7023872

Mail r.sy@lemken.com
Web www.lemken.com

sk Słowacja

LEMKEN SLOVAKIA s.r.o.
Robert Pecko
Nitrianska cesta 5
91701 Trnava
Tel +421 335 353798
Fax +421 335 353799
Mob +421 905 787796
Mail pecko@lemken.com

Web www.enka.com.tr

ua Ukraina
LEMKEN-Ukraina
Alla S. Bulgakova
ul. Zabolotnogo, 150-A, of 112
03680, Kiev
Tel +38 044 593 2772
Fax +38 044 259 2772
Mob +38 044 5615405
Mail a_bulgakova@lemken.com.ua
Web www.lemken.com.ua

slo Słowenia
Slavko Kralj
Cresnjevci 215
9250 Gornja Radgona
Tel +386 2 5691314
Fax +386 2 5698319
Mob +386 41 682314
Mail s.kralj@lemken.com

usa Stany Zjednoczon
LEMKEN USA INC
Jim Balstad
1920 Queensbury Street
West Fargo, ND 58078
Tel +1 701-630-9154
Fax +1 701-205-1052
Mail balstad@lemken.com
Web www.lemken.com

srb Serbia
RES-Trade
Milan Slavkovic
Çernogoriä Bul. Vojvode Stepe 22
21000 Novi Sad
Tel +381 21 480 3333
Fax +381 21 480 3370
Mob +381 62 480101
Mail milan.slavkovic@res-trade.rs
Web www.res-trade.co.yu

uz Usbekistan
LEMKEN GmbH & Co. KG
Repräsentanz Usbekistan
Dilmurod Nizamutdinov		
H. Alimdjan Platz 13 a, off. 11
100000 Tashkent
Mob +998 903707550
Mail d.nizamutdinov@lemken.com

tmn Turkmenistan

Turkmen Agro
Sary Atayev
1944 Trudstr. 101
744015 Ashgabat
Tel +993 650 80717
Fax +993 12 282712
Mob +993 12282708
Mail sary.atayev@turkmenagro.com
Web www.turkmenagro.com

za Republika Południowej Afryki
LEMKEN South Africa pty. Ltd.
Karel Munnik
Mob +27 82 412 2577
Fax +27 86 267 5721
Mail munnik@lemken.com
Web www.lemken.com

tr Turcja
ENKA Pazarlama Ihracat Ithalat A.S
Ahmet Yenisehirli
Istasyon Mah. Araplar Cad. No:6
34940 Tuzla / Istanbul
Tel +90 216 446 6464
Fax +90 216 446 6148
Mob +90 532 2915867
Mail ahmetyenisehirli@enka.com.tr
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Używaj oryginalnych części zamiennych firmy LEMKEN!
Dokładne w montażu, nieskomplikowane, wydajne i
bezpieczne

Wyobraź sobie: potrzebujesz części zamiennej do maszyny. Nie ma miejsca
na kompromis. Oryginalne części zamienne LEMKEN dają maszynom rolniczym to, co najlepsze. Części zamienne
LEMKEN – zawsze i wszędzie. Niezawodność maszyn rolniczych jest bardzo ważna. Zużywalność elementów
maszyn jest nie do uniknięcia. Odpowiedź firmy LEMKEN: optymalne pod
względem technicznym innowacyjne
materiały, które gwarantują maksymalną trwałość użytkową. Są one stosowanie zarówno podczas produkcji
maszyn, jak i części zamiennych.

Używamy specjalnie hartowanej stali
wyprodukowanej na potrzeby firmy
LEMKEN. Rezultatem jest uzyskanie
szczególnie wysokiej odporności naszych komponentów na zużycie, dzięki
czemu można je wymieniać rzadziej niż
części oferowane przez konkurencję.
Jednak istnieją inne powody, dla których warto używać naszych części. Niespotykana dokładność montażu oraz
łatwość, skuteczność i bezpieczeństwo
instalacji – to niektóre z przykładów.
Uzyskanie tego stało się możliwe dzięki
technologii trójwymiarowego pomiaru
opracowanego przez firmę LEMKEN,
która pozwala na kontrolę nie tylko
każdej części, ale także maszyn obróbkowych używanych do ich produkcji.
Wszystkie te elementy gwarantują wysoką jakość wykonania.

zostaną dostarczone przez lokalnego
dealera. Możesz również złożyć zamówienie bezpośrednio u jednego z wielu
dystrybutorów LEMKEN, który z chęcią
udzieli wszelkich informacji.
Aby zapewnić najszybsze przywrócenie sprawności maszyny, możesz bezpłatnie pobrać instrukcje montażu oraz
podręczniki obsługi z naszej witryny.

Oto doskonała jakość
usług!

Łatwa klasyfikacja
Która część tu pasuje? Firma LEMKEN
ułatwia dobór części zamiennych.
Każda oryginalna część zużywalna jest
oznaczona z tyłu unikalnym znakiem,
dzięki czemu nawet znacznie zużyte
części mogą zostać prawidłowo zidentyfikowane, ułatwiając tym samym ich
zamawianie. Niezależnie od tego, które
części zamienne są potrzebne – oryginalne części firmy LEMKEN charakteryzują się najwyższą jakością.

Doskonałość usług: 24 godziny
7 dni w tygodniu.

„Dziś liczy się skuteczność usług.
Ale w rzeczywistości rozwiązanie problemu może trwać długo.
Firma LEMKEN to miły wyjątek
od tej reguły. Wiem to z doświadczenia. W zeszłym roku po
raz pierwszy miałem problem z
moim dziesięcioletnim kultywatorem. Już po dwóch godzinach
technik firmy LEMKEN udzielił mi
pomocy. Oto doskonała jakość
usług!”
Christoph Herberg, Bücken

Możesz zawsze liczyć na dział obsługi
klienta firmy LEMKEN. Części zamienne
możesz zamawiać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny dziennie za pośrednictwem naszej witryny internetowej
www.lemken.com; zamówione części
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