Juwel – a függesztett ekék új generációja
A biztonságosabb használat és kényelmesebb beállítás, valamint a kiváló
minıségő munka jelentik az új Juwel eke lényeges ismérveit, amelyet a
LEMKEN a sikeres Opal sorozat utódjaként fejlesztett ki. A fordítómő
teljesen új, elektrohidraulikus vezérlésével az eke dılésszöge elıször
állítható be közvetlenül a traktorról, és fixálható. Minden Juwel eke az új
„DuraMaxx“ ekefej generációval is felszerelhetı, akárcsak a
“Hydromatic“ automatikus ekefej biztosítással is. Újdonság a Juwel ekén a
csillapítással felszerelt, hidraulikusan állítható támkerék is. Ezzel a
munkamélység, nagy munkasebesség mellett és kötött talajoknál is
mindössze egy kettıs mőködéső hidraulika munkahengerrel módosítható.

DuraMaxx hibrid ekefej – biztonságos és kedvezı
árfekvéső használat minden talajon
A fém és mőanyag pálcákkal is szerelhetı új, LEMKEN DuraMaxx hibrid
ekefejeknél a felhasználó az ekefej minden egyes pálcáját a használattól
függıen, tetszés szerint acélból vagy mőanyagból választhatja meg, és
így az ekefejet optimálisan, és szerszám nélkül hozzáigazíthatja a
mindenkori talajviszonyokhoz. A DuraMaxx ekefej koncepciót jellemzı
pálcák és a pálcák kitámasztása közötti nagyobb szabad térnek
köszönhetıen az új ekefej kukorica szármaradványban történı
szántásnál is eltömıdés nélkül dolgozik.

Karat – féligfüggesztett intenzív grubber
Alapkivitelben- vontatás rásegítıvel
A LEMKEN valamennyi Karat, féligfüggesztett intenzív grubbert mostantól
négy méteres munkaszélességtıl alapkivitelben hidraulikus vontatás
rásegítıvel szállít, amely biztosítja, hogy a grubberrıl a súly átkerüljön a
traktor hátsó tengelyére. Ez fokozza a traktor vonóerejét, és ugyanolyan
minıségő munkavégzés mellett csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.

Kristall – új grubber generáció, kompakt konstrukció
és kiváló minıségő munka
Az újfajta Kristall grubbernél a LEMKEN egyesítette a két gerendelyes
munkagép bevált elınyeit a három, vagy több gerendelyes grubberek
elınyeivel. Kevesebb kapa, és hatékonyabb szerszámok biztosítják azt,
hogy a függesztett munkagép rendkívül könnyen vontatható, és a
tarló megmunkálásnál is optimális minıségő a munka. Ezt az újonnan
kifejlesztett, 47 cm széles TriMix kések teszik lehetıvé, amelyek a talajt
teljes felületen átvágják. A szárnyas késeknél a hajlított terelı lemezek
jóval intenzívebb keverést biztosítanak, mint az eddig kínált kapaformák.
A rövid és kompakt konstrukciónak köszönhetıen kicsi az emelıerı igény,
és kisebb traktorok nagyobb munkaszélességekben is biztosan
képesek kiemelni és szállítani az új grubbert. Így három méteres
munkaszélességnél elegendı egy 100 LE-s traktor ahhoz, hogy a Kristall
grubberrel kiválóan megmunkáljuk a tarlót.

Zirkon 8 – a moduláris forgóborona a felszereltség
széles választékát kínálja
A 60 és 175 LE-s traktorokhoz szánt új Zirkon 8 különlegessége a
moduláris koncepció. Például a csavar rögzítéső késes ujjak mellett,
gyorscserélıs rendszerrel ellátott ujjak is választhatók. Az egyszerő,
cserélhetı fogaskerekes szöghajtómővel, vagy a DLG által díjazott
DUAL-Shift kapcsolómővel is választható. A központilag állítható
simítólemez szintén elérhetı. Az új Zirkon 8 a Zirkon 7-et váltja fel, és
azonnal, minden munkaszélességben és felszereltséggel szállítható.

Compact-Solitair – az univerzálisan használható,
forgóboronás talajmővelı vetıgép kombináció
A forgóboronás, felcsukható Compact-Solitair KK 9/600 talajmővelı
vetıgép kombináció mindenféle alkalmazási körülmény mellett rendkívül
univerzálisan használható egységnek bizonyult. A hagyományos, és a
konzerváló talajmővelı eljárásoknál is teljes mértékben kihasználható a
forgóborona elınye, és egy munkamenetben optimális magágyat készít
gyakorlatilag minden, de fıként a kötött és erısen váltakozó talajokban.
Az optimális talajmőveléshez a forgóborona munkamélysége a traktor
vezetıülésébıl hidraulikusan állítható. A két darab, három méter széles
forgóborona tag jól bevált, központi, lengı felszerelése biztosítja, hogy
tökéletesen követ mindenféle talajfelszínt, és könnyen vontatható.

Albatros – vontatott permetezıgép, funkcionális
design a nagyobb kényelem és gazdaságosság
érdekében
A mőszaki átalakítás keretében a sikeres Albatros sorozatnál a vontatott
permetezıgép kezelhetıségét és stabilitását ismét jelentısen javították.
Például a szívó és nyomó armatúrák területén az új, egykaros kezeléssel
az Albatros sorozat minden permetezési funkciója logikusan és
áttekinthetıen állítható. A permetezıszer tartály biztonságos
megközelíthetıségérıl gondoskodó, integrált, nyitható felület szintén növeli
a felhasználó kényelmét. A keret magasságának állítására szolgáló új
szánvezetéssel a keret minimális magassága változtatható, a különbözı
gumi és kerékméretekhez igazítható. Az Albatros sorozat mőszaki
átalakítását az új tengelykoncepció, és az újonnan kialakított fıtartály teszi
teljessé, amelyet kívül és belül egyaránt sima, tisztítás-barát felülettel láttak
el. A funkcionális módosításokkal, javításokkal együtt az Albatros
megjelenését is az aktuális LEMKEN design-hoz igazították: kék tartály,
ezüstszürke keret vés váz valamint piros felnik.

Sirius – a függesztett permetezıgép sorozatott tették
Kompletté
Az Agritechnica 2009-re a LEMKEN kibıvítette szántóföldi permetezıinek
sikeres Sirius sorozatát az 1.600 és 1.900 liter befogadóképességő, nagy
tartállyal, míg a kisebb változatokat 900 és 1.300 literes tartállyal. A
mőszaki szempontból igényes Sírius sorozat rendkívül kényelmes
kezelést tesz lehetıvé a kijuttatásnál alkalmazott egykezes kezeléssel, és
rendkívüli funkcionalitást a tagok alapkiviteli nyomásmentesítésével. A
Sirius traktora történı gyors és biztonságos felszerelését az
alapkivitelhez tartozó, innovatív QuickConnect rendszer biztosítja. Az új,
hidraulikusan nyitható, 12 és 15 méteres HorizontalExtend keret egészíti
ki lefelé a munkaszélességeket.

VariExtend – a hajszálpontos permetezés érdekében
fokozat nélkül állítható permetezıkeret
A VariExtend, fokozatmentesen állítható kerettel gyakorlatilag minden
kívánt munkaszélesség a három tag párhuzamos eltolásával
szimmetrikusan, vagy akár aszimmetrikusan is beállítható. Így a DLG
által ezüstéremmel kitüntetett keret kiválóan alkalmas a különbözı
sortávolságú, termesztett kultúrákban való használatra. A VariExtend
keret számára a szántóföldön található akadályok sem jelentenek
problémát, hiszen ezek mellett, az eltolásos funkciónak köszönhetıen,
a mővelı nyom elhagyása nélkül elhalad. És a permetezı fúvókák
tagoktól független vezérlése a munkaszélesség egyidejő, akár
aszimmetrikus változtatásával változatos tagkoncepciót tesz lehetıvé.

A professzionális növénytermesztés specialistájaként LEMKEN több mint
1.000 dolgozójával szerte a világon és 250 millió Eurót meghaladó
forgalmával Európa vezetı vállalataihoz tartozik. 1780-ban
kovácsmőhelyként alapították, a családi vállalkozás a német Alpenben
található eredeti, valamint hetzerathi és meppeni székhelyen kiváló
minıségő és nagy teljesítményő mezıgazdasági gépeket gyárt a
talajmővelés, vetés és növényvédelem számára. A vásárlóknak leginkább
hasznára váló innovációk jellemzik gondolkodásunkat és tetteinket.
További információkat a LEMKEN-rıl kérjen elérhetıségeinken.
Elérhetıségünk.
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