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Ce a debutat în anul 1780 ca un mic atelier de �erărie este astăzi o 
companie internațională. Ceva a rămas însă neschimbat în toți acești 
ani: apropierea noastră de agricultori și de pământ. Pe ogor ne 
simțim ca acasă și suntem înrădăcinați cu ambele picioare în sol. De 
aici se naște exigența noastră de a face tot ce ne stă în putință pentru 
a ușura și e�cientiza munca câmpului, pentru a obține astfel venituri 
mai mari și a proteja solul. Reușim acest lucru cu ajutorul utilajelor 
noastre agricole din oțel special și prin produse digitale inovatoare.
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În conformitate cu politica de perfecționare continuă a companiei, în prezent toate informațiile, dimensiunile și greutățile pot să 
difere față de cele prezentate aici și, prin urmare, nu sunt obligatorii. Datele cu privire la greutate se referă întotdeauna la 
versiunile de bază. Dimensiunile sunt aproximative.
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ARAT ALINIEREA PERFECTĂ A TRUPIŢELOR - PREMISĂ  
PENTRU PRODUCTIVITATE RIDICATĂ ŞI GARANTATĂ

Datorita extinderii culturilor de porumb, în special în ultimii ani, plugurile si-au 
recâstigat importanta de utilaj de baza. Reducerea bolilor plantelor,  
combaterea mecanizata a daunatorilor datorita unei  
rezistente chimice crescute si lupta împotriva noilor  
daunatori, sunt printre cele mai importante  
caracteristici cerute unui plug, în prezent.  
Studii recente au aratat ca afânarea si aerarea  
zonei radacinilor cu ajutorul unui plug pot  
îmbunatati formarea radacinilor de rapita, spre exemplu, asigurând astfel baza 
pentru o productivitate ridicata si garantata. LEMKEN ofera pluguri corespunza-
toare fiecarui tip de sol si pentru orice tractor cu o putere mai mare de 30 kW. 
Exista pluguri purtate cu doua pâna la sapte trupite, pluguri semi-purtate cu 
cinci pâna la noua trupite si pluguri vagonet cu peste 12 trupite. 

Un aspect cheie al întregului program de pluguri îl reprezinta varietatea de 
echipamente si accesorii pentru pluguri. Exista câte un model care satisface  
cerintele fiecarui agricultor. Sistemele mecanice si hidraulice cu auto-corectie 
pentru protectia împotriva pietrelor, distantele între partile componente si cea 
fata de la sol, cât si reglarea mecanica sau hidraulica a latimii brazdei sunt doar 
câteva dintre optiunile disponibile.
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Arat

Juwel

Cilindru hidraulic pentru reglarea 
lăţimii de lucru

Roată de adăncime cu acţionare  
hidraulică

NOUA TEHNOLOGIE DE ARAT

 • Plugul Juwel se poate echipa cu cor-

mane DuraMaxx, ale căror compo-

nente sunt fabricate fără găuri și 

ștanțări. Acest lucru permite utiliza-

rea unor oțeluri deosebit de rezis-

tente la uzură, ce garantează o duri-

tate maximă și o durată de utilizare 

îndelungată.

 • Nou: Juwel 10, până la 7 brazde pen-

tru tractoare cu până la 450 CP. Ca 

versiunea onland, poate fi montat pe 

tractoare de până la patru metri lă-

țime.  

Cilindrul de amortizare din păpușa 

fixă reduce încărcarea tractorului și 

protejează componentele ansamblu-

lui la capătul de tarla transportul pe 

drum. 

Generația de pluguri Juwel îmbină în-

tr-un mod ideal siguranța în exploatare, 

confortul de operare și calitatea lucrări-

lor.

 • Mecanismul rotativ hidraulic cu limi-

tare a basculării asigură un spațiu 

liber generos între roata de susținere 

și sol. Acest lucru face ca rotația plu-

gului să fie deosebit de sigură.

 • În cazul echipării cu mecanism rotativ 

memory, înclinația plugului se poate 

seta și salva direct de pe scaunul trac-

torului. Pentru a ara prima sau ultima 

brazdă mai superficial, înclinarea se-

tată poate fi și „șuntată”. 

 • Antetrupițele cu formă speciala și po-

ziție optimizată a bărselor garantează 

că in timpul aratului, plugul nu se în-

fundă cu resturi vegetale Adăncimea 

de lucru se reglează foarte ușor și nu 

necesită unelete.
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Juwel 8 i V
Arat

SISTEM DE COMANDĂ A PLUGULUI PRIN CONEXIUNE ISOBUS

 • Pe computerul de bord, funcțiile 

operabile pot fi combinate, salvate și 

apelate în patru scenarii diferite.

 • Operarea unui tăvălug sau setarea si-

guranței la suprasarcină Hydromatic 

sunt disponibile opțional. 

Sistemul de comandă a plugului rotativ 

Juwel 8 i V cu mecanism rotativ electro-

hidraulic și reglare hidraulică a înclinării 

oferă premise optime pentru deservi-

rea prin intermediul ISOBUS.  

La plugul Juwel 8 i V, funcții precum ro-

tirea plugului, setările pentru prima 

brazda, înclinație, lățimile și adâncimile 

de lucru pot fi comandate prin interme-

diul roții de adăncime hidraulice prin-

tr-un terminal LEMKEN CCI sau prin sis-

temul ISOBUS al tractorului.

 • Ghidarea utilizatorului pe display 

este intuitivă și clară. Confortul la 

operare poate fi sporit și mai mult 

prin integrarea unor elemente de 

operare după standardul ISOBUS. 

 • Setarea lățimii de lucru comandată 

prin GPS permite aratul cu o brazdă 

perfect dreaptă, respectiv lucrul pe o 

brazdă anume 

Brazde perfect drepteOperare intuitivă
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Arat

Optiquick

Reglajul lăţimii de lucru pentru  
VariOpal

Reglajul lăţimii brăzdarului frontal 
şi a liniei de tracţiune a tractorului/
plugului pentru EurOpal

Reglajul precis al plugului reprezinta un 

factor important pentru a reduce uzura 

materialelor si consumul de combusti-

bil. Acesta este motivul pentru care 

LEMKEN a pus la punct sistemul unic 

propriu de reglaj Optiquick. Optiquick 

permite reglajul usor si eficient al latimii 

brazdei si a liniei de tractiune a tracto-

rului/ plugului, reglaje independente 

unul de celalalt. Drept urmare, se eco-

nomisesc timp si bani.

 • Plugul este reglat perfect daca linia 

de tractiune a tractorului/plugului - 

în acest caz linia între Z si PZ - trece 

prin mijlocul osiei din spate a tracto-

rului M. Z este punctul în care liniile 

de prelungire imaginare ale îmbinari-

lor articulate inferioare se întretaie. 

PZ este centrul plugului.

ARAT LA ORICE LĂŢIME DE LUCRU, FĂRĂ FORŢE LATERALE 

 • Mai întâi se regleaza latimea brazda-

rului frontal. Acest lucru se face cu 

ajutorul piulitei exterioare cu strân-

gere. Linia de tractiune a tractorului/ 

plugului nu este înca ideala, deoa-

rece linia între Z si PZ nu trece prin 

mijlocul osiei din spate. Plugul va 

trage tractorul într-o parte.

 • Fortele laterale sunt eliminate prin 

reglarea piulitei interioare cu strân-

gere, pâna ce linia de tractiune a 

tractorului/ plugului intersecteaza 

osia din spate a tractorului în punc-

tul M. Latimea brazdarului frontal ra-

mâne nemodificata în ciuda corec-

tiei punctului de tractiune.

 • Odata fixate, trupita din fata si linia 

de tractiune a tractorului/plugului 

sunt reglate automat în cazul  

modelelor Vari prevazute cu  

reglajul hidraulic al latimii de lucru.

M M

PZ
PZ

M MZ Z

PZ
PZ

Z Z
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Arat

Protecţia la suprasarcină

HydriXTandemul sistemului de resetare  
automată

Toate sistemele de protectie la supra-

sarcina LEMKEN protejeaza împotriva 

distrugerilor când punctul de tractiune 

al plugului întâlneste un obstacol. Sunt 

disponibile variantele cu bolt de forfe-

care sau cu resetare automata. Siste-

mele LEMKEN cu resetare automata  

folosesc un mecanism cu role care  

asigura o decuplare lenta cu presiuni 

de decuplare si forte de întoarcere mari 

când plugul ajunge în contact cu un 

obstacol. Plugul si tractorul sunt prote-

jate împotriva sarcinilor dinamice.

 • Tandemul mecanic al sistemului de 

resetare automata, cu grinzi si bârse 

realizate din otel pentru arcuri, asi-

gura o deviere laterala semnificativa.

FUNCŢIONARE FĂRĂ DEFECŢIUNI, ÎN ORICE CONDIŢII  
DE SOL

 • Sistemul cu resetare automata hi-

draulic HydriX asigura reglajul presiu-

nii de decuplare între 50 si 140 bari. 

Operatorul poate selecta o presiune 

de decuplare redusa în cazul unui sol 

moale, astfel încât pietrele ramân în 

sol. În cazul unor soluri dure, presiu-

nile de decuplare mari fac ca trupi-

tele sa reziste solului dur, acestea de-

plasându- se doar când intra în con-

tact cu o piatra mai mare sau cu un 

obstacol similar.

 • Sistemul de protectie cu resetare au-

tomata Hydromatic, cu fixarea parti-

lor plugului în punctul de sprijin, 

permite deplasarea orizontala si  

laterala în acelasi timp. Sistemul de 

protectie nu necesita întretinere.

Hydromatic
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Arat

Sistemul de reglare Optiquick Reglajul lăţimii de lucru

 • Reglarea înaltimii arborelui transver-

sal se poate realiza în orice conditii si, 

din acest motiv, asigura pozitia per-

fecta a îmbinarilor articulate inferi-

oare ale tractorului.

 • Arborele rotativ, scurt si solid al ca-

pului de antrenare nu este afectat de 

îmbinarile sudate si de aceea rezista 

la impact puternic si la sarcini per-

manente ridicate.

Plugurile EurOpal pentru două până la 

cinci brazde se caracterizează printr-o 

mare stabilitate, la o greutate redusă. 

Fiind ușoare, pot fi utilizate într-un mod 

deosebit de economic.

 • Sistemul de reglare centralizata al lui 

Optiquick permite reglarea indepen-

denta a latimii brazdei si a punctului 

de tractiune pentru lucrari de arat 

precise, fara forte laterale.

 • Bratele de reglare sunt însurubate în 

centrul cadrului, realizat dintr-un aliaj 

fin de fibre de otel, care confera sta-

bilitate înalta, rezistenta crescuta si 

precizie la montare.

 • Reglarea antetrupitei nu necesita 

unelte si de aceea este foarte usor 

de folosit.

TEHNOLOGIE PERFECTA PENTRU O CALITATE
ÎMBUNATATITA A MUNCII

EurOpal 5/6
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Arat

Prinderea dispozitivului VariSistemul de reglare Optiquick

VariOpal întruneste perfect toate cerin-

tele pentru arat. Performantele unui 

arat corect se bazeaza în mare masura 

pe latimea si adâncimea de lucru a  

diferitelor componente ale plugului.

 • Odata ce parametrii de baza au fost 

stabiliti prin intermediul sistemului 

de reglare Optiquick, latimea brazdei 

si punctul de tractiune sunt reglate 

automat, ori de câte ori se schimba 

latimea de lucru. Aceasta caracteris-

tica asigura performante optime de 

arat pentru orice latime de lucru, fara 

forte laterale.

 • Toate lagarele au bucse rezistente la 

uzura. Bolturile din otel calit se pot 

gresa, asigurând astfel stabilitate si 

durabilitate.

 • Placile cadrului pentru cuplarea su-

portului pivotant sunt însurubate în 

sasiu. Durabilitatea crescuta si preci-

zia asamblarii asigura o durata de 

utilizare crescuta.

PENTRU ARAT PE LĂŢIMI MICI ŞI MARI, BRAZDE LATE  
PENTRU ROŢI LATE

 • Lungimea mare a ansamblului, cu-

plarea laterala a trupitelor de cadru  

si forma bârselor asigura jocul optim, 

evitând astfel blocajele, chiar si la 

adâncimi mici de lucru.

 • Pozitia rotii de sprijin pe cadru per-

mite aratul direct pe lânga santuri, 

garduri si margini, în functie de nu-

marul de trupite si de latimea de 

lucru folosita.

VariOpal 5/6
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Arat

Diamant 16
MANIPULARE FACILĂ ȘI RENTABILITATE RIDICATĂ

Diamant 16 la capăt de brazdă

 • Antetrupițele cu formă speciala și 

poziție optimizată a bărselor garan-

tează că in timpul aratului, plugul nu 

se înfundă cu resturi vegetale. 

 • Adâncime de lucru 

cu reglare hidraulică.

 • Prin sistemul de reglare Optiline 

sunt posibile economii de carburant 

de până la 10 %.

 • Datorită amplificatorului de tracți-

une, 

este redusă patinarea și sporită încăr-

carea axei din spate a tractorului. Re-

zultă astfel o reducere a consumului 

de carburant.

 •  Arat fără perturbații în soluri pie-

troase cu siguranța la suprasarcină 

Hydromatic.

Cu plugul reversibil și tractat Diamant 

16, LEMKEN vine în întâmpinarea cerin-

țelor actuale ale fermelor mari în ter-

meni de manipulare facilă și rentabili-

tate ridicată.

 • Generația de cormane de pluguri 

DuraMaxx asigură o durată de viață 

mai îndelungată, aderențe mai re-

duse și un necesar mai redus de 

forță de tracțiune.

 • Capacitate bună de manevrare pen-

tru întoarceri ușoare și la capetele în-

guste de tarlale.

 • Disponibil în patru lățimi de lucru di-

ferite sau cu o lățime de lucru cu re-

glare hidraulică continuă.

 • Stabilitatea deosebit de ridicată co-

respunde performanțelor de tracți-

une crescătoare ale tractoarelor în 

cazul unor lățimi de lucru mai mari.
Diamant 16 cu sistem de reglare  
OptiLine

14



15



Arat

Ansamblul spate al plugului Manevră de rotire

 • Plugurile EuroTitan pot fi reconfigu-

rate rapid si usor pentru aratul în 

brazda si de suprafata. De aceea, 

acestea pot fi folosite în spatele  

tractoarelor pe senile, cu roti multi-

ple sau standard.

 • Arborele transversal poate fi reglat în 

functie de înaltime, prin deplasarea 

unui stift pentru a permite stabilirea 

sarcinii corecte pentru puntea din 

spate a tractorului.

 • Articulatia gresabila a cadrului dintre 

ansamblul fata si spate al plugului 

permite deplasarea tinând cont de 

adâncimea de lucru si de directia de 

deplasare. Acest lucru asigura regla-

rea perfecta în functie de sol, chiar si 

pe teren în panta.

 • Dupa slabirea surubului central, pot 

fi alese patru latimi de lucru diferite, 

de la 30 la 50 cm.

Producatorii de tractoare continua sa 

fabrice tractoare din ce în ce mai mari. 

Asemenea tractoare creeaza sarcini 

semnificative asupra echipamentelor 

tractate. Plugul EuroTitan, prevazut cu 

noua pâna la doisprezece trupite a fost 

proiectat spre a fi folosit împreuna cu 

unele din cele mai mari tractoare exis-

tente astazi pe piata. Otelul de înalta 

calitate si proiectarea CAD de ultima 

ora asigura perioade lungi de utilizare a 

plugului EuroTitan în cele mai mari ex-

ploatatii agricole.

 • Distanta mare dintre capul de antre-

nare si tractor permite tractorului în-

toarceri de pâna la 90 de grade pe o 

distanta de 4 metri. Acest lucru face 

ca plugul sa fie extrem de manevra-

bil în locurile de întoarcere si, daca se 

prefera, permite aratul cu tractoare 

cu roti duble.

PROIECTAT SPRE A FI UTILIZAT CU TRACTOARE DE PUTERE

EuroTitan
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Arat

Roata de sprijin din faţă, din  
interiorul cadrului plugului

Schimbarile meteo bruste si starile dife-

rite ale solului impun situatii în care 

este nevoie de reglarea cu usurinta a la-

timii de lucru, în cazul în care se doreste 

exploatarea maxima a conditiilor ecolo-

gice si economice. În versiunile cu noua 

pâna la doisprezece trupite si latimi de 

lucru de pâna la 660 cm, VariTitan asi-

gura cele mai bune rezultate în conditii 

de lucru diverse.

 • Controlul functiilor de rotire si ridi-

care prin intermediul comenzii elec-

trice a rotirii permite manevrarea si-

gura si rotirea rapida.

 • Latimea de lucru poate fi reglata 

continuu prin intermediul unui  

cilindru hidraulic cu dubla actiune  

pentru ansamblul fata si spate al  

plugului.

EFICIENŢĂ CRESCUTĂ ŞI ARAT PERFECT

 • Adâncimea de lucru precisa poate fi 

reglata în trepte fine, fara unelte, pe 

sasiu sau pe roata de sprijin din 

spate, prin intermediul unor ace. 

Acest lucru asigura adâncimi con-

stante de lucru.

 • În conditii dificile de lucru, plugul 

Titan poate lucra utilizând numai 

partea din fata , iar partea din spate a 

plugului ramâne suspendata. Plugul 

poate fi reversat în aceasta pozitie.

 • Partea din spate a plugului Titan se 

poate misca în sus, în jos sau în late-

ral. Sistemul automat patentat de 

Lemken, „Zugpunktverlagerung”, 

mentine plugul în pozitia corecta 

chiar si în conditii dificile de lucru, la 

adâncimea ceruta, fara alte ajustari .

 • Plugurile LEMKEN EuroTitan si VariTi-

tan sunt disponibile si cu un ansam-

blu de cuplare pentru tractoarele 

care nu sunt prevazute cu sistemul 

de cuplare hidraulic în trei puncte.

VariTitan

Ridicare separată a cadrului de arat 
posterior
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Arat

Date tehnice
Juwel 7 M 
(Cadru 120 x 120 x 10 mm)
Număr de trupiţe 3 3+1/4 4+1
Lăţime de lucru (cm)1 90-150 120-200 150-200
Greutate (kg)1 796 1.018/1.008 1.230
kW/CP (dela - pânăla) 51/70-74/100 59/80-96/130 66/90-118/160
Juwel 7 MV  
(Cadru 120 x 120 x 10 mm)
Număr de trupiţe 3 3+1 4 4+1
Lăţime de lucru (cm)1 90-165 3 120-220 3 120-200 150-250
Greutate (kg)1 907 1.193 3 1.166 1.448
kW/CP (dela - pânăla) 51/70-74/100 59/80-96/130 59/80-96/130 66/90-118/160
Juwel 8 M 
(Cadru 140 x 140 x 10 mm)
Număr de trupiţe 3 3+1/4 4+1/5 5+1/6 6+1
Lăţime de lucru (cm)1 90-135 120-180 150-225 180-270 210-315
Greutate (kg)1 1.098 1.329/1.314 1.545/1.530 1.761/1.746 1.977
kW/CP (dela - pânăla) 66/90-99/135 81/110-132/180 96/130-165/225 103/140-199/270 118/160-232/315
Juwel 8 M 
(Cadru 140 x 140 x 10 mm)
Număr de trupiţe 3 3+1/4 4+1/5 5+1/6 6+1
Lăţime de lucru (cm)1 90-135 120-180 150-225 180-270 210-315
Greutate (kg)1 1.098 1.329/1.314 1.545/1.530 1.761/1.746 1.977
kW/CP (dela - pânăla) 66/90-99/135 81/110-132/180 96/130-165/225 103/140-199/270 118/160-232/315
Juwel 10 M 
(Cadru 160 x 160 x 10 mm)
Număr de trupiţe 4 4+1/5 5+1/6 6+1
Lăţime de lucru (cm)1 120-240 150-300 180-360 210-350
Greutate (kg)1 1.432 1.666 1.865 2.080
kW/CP (dela - pânăla) 110/150-184/250 132/180-221/300 154/210-257/350 176/240-294/400
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Arat

Juwel 10 M V 
(Cadru 160 x 160 x 10 mm)
Număr de trupiţe 3 3+1/4 4+1/5 5+1/6 6+1
Lăţime de lucru (cm)1 108-180 120-240 135-300 162-360 189-385
Greutate (kg)1 1.433 1.669 1.907 2.197 2.458
kW/CP (dela - pânăla) 88/120-147/200 110/150-184/250 132/180-221/300 154/210-257/350 176/240-294-400
EurOpal 5  
(Cadru 110 x 110 x 8 mm)
Număr de trupiţe 2 2+1/3
Lăţime de lucru (cm)1 60-100 90-150
Greutate (kg)1 552 715/707
kW/CP (dela - pânăla) 29/40-44/60 37/50-59/80
EurOpal 6  
(armat cu Cadru 110 x 110 x 8 mm)
Număr de trupiţe  4 4+1
Lăţime de lucru (cm)1 120-200 150-250
Greutate (kg)1 870/ 907 1.070
kW/CP (dela - pânăla) 44/70-74/110 59/80-96/130
VariOpal 6  
(armat cu Cadru 110 x 110 x 8 mm)
Număr de trupiţe 3 3+1
Lăţime de lucru (cm)1 66-150 88-200
Greutate (kg)1 727 950
kW/CP (dela - pânăla) 37/50-59/80 44/60-74/100
VariOpal 6  
(armat cu Cadru 110 x 110 x 8 mm)
Număr de trupiţe 4 4+1
Lăţime de lucru (cm)1 88-200 110-250
Greutate (kg)1 1.067 1.290
kW/CP (dela - pânăla) 51/70-81/110 59/80-96/130
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Diamant 16
(Cadru 160 x 160 x 10 mm)
Număr de trupiţe 5 5+1/6 6+1/7 7+1/8 8+1
Lăţime de lucru (cm)1 165-250 198-300 231-350 264-400 297-450
Greutate (kg)1 2.584 2.834/2.830 3.080/3.076 3.326/3.322 3.572
kW/CP (dela - pânăla) 110/150 110/150 110/150 132/180 132/180
Diamant 16 V
(Cadru 160 x 160 x 10 mm)
Număr de trupiţe 5 5+1/6 6+1/7 7+1/8 8+1
Lăţime de lucru (cm)1 150-275 180-330 210-385 240-440 270-495
Greutate (kg)1 2.759 3.069/3.040 3.350/3.321 3.631/3.602 3.912
kW/CP (dela - pânăla) 110/150 110/150 110/150 132/180 132/180
EuroTitan 10
(Cadru 180 x 180 x 10 mm)
Număr de trupiţe 6+3 6+3 + 1/7+3 7+3 + 1/8+3 8+3+1
Lăţime de lucru (cm)1 297-450 330-500 363-550 396-600
Greutate (kg)1 4.593 4.842/4.810 5.059/5.027 5.276
kW/CP (dela - pânăla) 132/180 132/180 132/180 132/180
VariTitan 10
(Cadru 180 x 180 x 10 mm)
Număr de trupiţe 6+3 6+3 + 1/7+3 7+3 + 1/8+3 8+3 + 1
Lăţime de lucru (cm)1 270-495 300-550 330-605 360-660
Greutate (kg)1 5.070 5.379/5.340 5.649/5.590 5.899
kW/CP (dela - pânăla) 132/180 132/180 132/180 132/180
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RECONSOLIDARE SISTEME DE TĂVĂLUGI (PACKER)  
PENTRU SOLURI CU MACROPORI
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Prin arat pamântul este afânat, întors, restu-
rile vegetale de la suprafata sunt îngropate, 
astfel încât la suprafata ramâne pamânt 
curat. Prin afânare, în pamânt ajung aer si 
caldura (actiune pozitiva), însa astfel se dis-
trug si capilarele solului, dând nastere unor 
macropori. Acestia vor ajuta la drenaj, însa 
împiedica retinerea umiditatii necesare. Apa 
se scurge prin partea jos si se evapora la par-
tea de sus a patului germinativ. Pentru a 
evita pierderea excesiva de umiditate, ce are 
drept consecinta si o germinare ineficienta, 
solul trebuie reconsolidat imediat ce este 
posibil în urma lucrarilor de arat. 

Sistemele de tavalugi (packer) de la LEMKEN 
asigura posibilitatea reconsolidarii solurilor 
imediat în urma lucrarilor de aratura. Pe ma-
sura ce tavalugul este tras de plug, se evita 
pierderea de umiditate prin evaporare, în 
acest fel asigurându- se economie de timp si 
bani, comparativ cu situatia în care este ne-
cesara trecerea ulterioara a unui alt utilaj. În 
plus, bulgarii de pamânt de la suprafata sunt 
sfarâmati, eliminând efectuarea altor opera-
tiuni costisitoare ulterioare.
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Reconsolidare

FixPack cu tăvălug stelar FixPack în poziţie de transport

 • Pentru transport, sistemul FixPack si 

plugul sunt ridicate, se rotesc la 90° si 

apoi se blocheaza mecanic. Tavalu-

gul este apoi rabatat hidraulic, para-

lel cu plugul. Acest lucru asigura si-

guranta la transport, permitând însa, 

în acelasi timp, repozitionarea plugu-

lui pentru prima trupita.

Sistemul de tavalugi FixPack ramâne în 

permanenta cuplat la plug. Tavalugul 

ramâne cuplat la plug pe durata trans-

portului sau în locurile de întoarcere, 

economisind timp pretios. Acesta 

poate fi folosit împreuna cu pluguri 

purtate reversibile cu trei, patru si cinci 

trupite, cu o latime de lucru de pâna la 

2,5 m.

 • În functie de tipul solului si de lucra-

rea dorita, sistemul FixPack poate fi 

folosit cu tavalugi cu inele din plastic 

sau cu tavalugi stelari în vederea ob-

tinerii unei farâmitari si reconsolidari 

eficiente.

 • Presiunea sistemului FixPack poate fi 

reglata cu rapiditate si usurinta pen-

tru a fi adaptata la conditiile de sol, 

între 400 si 800 kg, prin intermediul 

unor orificii.

LEGĂTURĂ PERMANENTĂ ÎNTRE PLUG ŞI TĂVĂLUG

FixPack
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Reconsolidare

Încărcare cu presiune reglabilă  
hidraulic

Paralel cu cadrul

Dacă, în cazul întreprinderilor cu mă-

rimi din ce în ce mai mari, drumurile 

către câmp devin tot mai lungi, tăvălu-

gurile atașate fix pe plug reprezintă o 

soluție mai practică și economie de 

timp, dat fiind faptul că nu mai necesită 

transport separat. Tăvălugul integrat 

FlexPack se adaptează în plus la lățimile 

de lucru variabile ale plugurilor purtate.

 • Cadrul tăvălugului este paralel cu cel 

al plugului. În acest fel este exclusă 

tăvălugirea dublă a brazdelor arate, 

dacă plugul nu-și exploatează lăți-

mea de lucru maximă, și garantează 

o tasare uniformă a solului.

 • FlexPack poate fi utilizat încă de la 

ararea primei brazde, același lucru 

fiind valabil atât la capăt de brazdă, 

cât și în cazul aratului la limita de 

hotar.

TĂVĂLUG CU LĂȚIME DE LUCRU FLEXIBILĂ

 • Perechea de inele dispuse decalat

 • Ale tăvălugului, cu diametrul de 60 

cm și profil în V, asigură un lucru fără 

pericol de înfundare. Acestea au pe 

de o parte un bun efect de tăvălu-

gire și împiedică, pe de altă parte, o 

scufundare prea adâncă în soluri afâ-

nate.

 • Pentru o tasare bună, încărcarea cu 

presiune a FlexPack se reglează hi-

draulic.

FlexPack
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Reconsolidare

Utilaj cuplat în urma VarioPack VarioPack montat în faţă

 • Folosirea unui tavalug în urma plu-

gului asigura farâmitarea suplimen-

tara a solului cu incluziuni pietroase 

si o nivelare corespunzatoare. În 

cazul solurilor de la usoare la medii, 

zona de lucrat poate fi pregatita 

pentru semanat într-o singura tre-

cere.

 • Un dispozitiv de împingere permite 

tavalugului sa fie montat în fata. Un 

mecanism de directie simplu per-

mite o acoperire continua si rotiri 

usoare.

 • În cazul sistemelor rabatabile, sectiu-

nile separate pot urmari cu usurinta 

conturul solului asigurând o calitate 

uniforma a lucrarilor.

LEMKEN are solutia potrivita pentru 

orice tip de sol: sistem de tavalugi utili-

zat împreuna cu un utilaj atasat sau sis-

tem de tavalugi utilizat independent, 

cuplat în fata tractorului, pe un rând 

sau pe doua rânduri, cu diametrul ine-

lelor de 700 mm sau 900 mm, cu profi-

lul inelului de 30° sau 45°.

 • Datorita constructiei inelare fara 

butuc de roata individual, latimea de 

lucru a sistemului integrat VarioPack 

poate fi reglata cu usurinta prin 

adaugarea sau scoaterea de inele. 

Forma inelara, profilul inelar si me-

toda speciala de prindere asigura fia-

bilitate, durabilitate si uzura minima.

 • Tavalugul realizat din otel calit cu 

elasticitate ridicata este rezistent la 

distrugeri accidentale ce pot sa 

apara datorita tractorului.

EFICIENŢĂ RIDICATĂ PENTRU FIECARE TIP DE SOL

VarioPack
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Reconsolidare

Date tehnice
FixPack

Model Diametru inel (mm) Lăţime de lucru (cm) Greutate (kg)
Tăvălug din material sintetic cu răzuitor 500 200 376
Tăvălug din material sintetic cu răzuitor 500 250 417
Tăvălug stelar 330 200 327
Tăvălug stelar 330 250 349

FlexPack JR 4-100 JR 5-100 JR 6-100

Diametru inel (mm) 600 600 600
Lăţime de lucru 220 275 330
Greutate (kg) 430 510 590
Număr inele 16 20 24

VarioPack 110 WDP 70 (pe 2 rânduri) S 110 WDP 70 (pe 2 rânduri) 110 WDP 90 (pe 2 rânduri) 110 WEP 90 (pe 1 rând)

Diametru inel (mm) 700 700 900 900
Lăţime de lucru 100-300 250-440 162-400 100-400
Greutate (kg) 590-1.452 1.242-2.040 1.390-3.005 572-1.847
Cadru central (mm) 110 x 110 x 8 110 x 110 x 8 110 x 110 x 8 110 x 110 x 8
Număr inele 10-30 25-44 13-32 5-20
Distanţă între inele 10 10 12,5 20
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VarioPack 110 FEP 250-90 300-90 350-90 400-90

Diametru inel (mm) 900 900 900 900
Lăţime de lucru (cm) 250 300 350 400
Greutate (kg) 1.121 1.291 1.461 1.801
Număr inele 12 14 16 20
Distanţă între inele 20 20 20 20

VarioPack 110 FEP K 400-70 450-70 500-70 600-70

Diametru inel (mm) 700 700 700 700
Lăţime de lucru (cm) 400 450 500 600
Greutate (kg) 1.226 1.326 1.426 1.726
Număr inele 20 22 24 30
Distanţă între inele 20 20 21 20

VarioPack 110 FEP K 400-90 450-90 500-90 600-90

Diametru inel (mm) 900 900 900 900
Lăţime de lucru (cm) 400 450 500 600
Greutate (kg) 2.476 2.676 2.876 3.476
Număr inele 20 22 24 30
Distanţă între inele 20 20 21 20
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Tăvălugi

Tavalugii au diferite roluri în cazul dez-

miristirii si în pregatirea patului germi-

nativ, si în cazul metodelor conventio-

nale de cultivare si la semanarea în 

mulci. Acestia sunt folositi pentru a fa-

râmita, reconsolida si nivela diferite ti-

puri de soluri. LEMKEN ofera o gama 

larga de tavalugi, cu un model adaptat 

fiecarui tip de sol. Tavalugii LEMKEN 

conduc utilajul la adâncimea necesara 

si sunt echipati cu un lagar de sprijin 

solid. Sunt rezistenti la solul cu incluzi-

uni pietroase si la cel aderent si fac fata 

solurilor usoare, medii si grele.
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Descriere Tăvălug Tub

Tăvălug cu bare tubulare RSW 400 400 203 • • •

Tăvălug cu bare tubulare RSW 540 540 246 • • • • • • • •

Tăvălug cu bare tubulare RSW 600 600 372 • 1 • • • • 5 •

Tăvălug dublu DRF 400/400 tubular/neted 400/400 381 • • • • • • •

Tăvălug dublu DRR 400/400 tubular/tubular 400/400 404 • • • • • • •

Tăvălug dublu DRF 540/400 tubular/neted 540/400 451 • • 3,4 • • • •

Tăvălug dublu DRR 540/400 tubular/tubular 540/400 474 • • 3,4 • • • •

Tăvălug cu cuţite MSW 600 600 515 • • 3 • • • • •

Tăvălug cu inele din cauciuc GRW 590 590 406 551 • • • • • • 5 •

Tăvălug packer cu dinţi ZPW 550 550 406 499 • • •

Tăvălug dublu cu inele DPW 540/540 540/540 467 • 2 • 2 • • • 5 •

Tăvălug packer PPW 600/540 600/540 984 • •

Tăvălug packer PDW 600/600 600/600 984 • •

Tăvălug trapezoidal cu inele TRW 500 500 499 •

Tăvălug packer trapezoidal TPW TPW 500 500 406 656 • • • • • •

Tăvălug packer trapezoidal TPW TPW 600 600 506 683 • •

Tăvălug trapezoidal cu discuri TSW 500 500 323 458 • • • •

Tăvălug cu inele Flex FRW 540 540 387 • • • • • • • •

Tăvălug Crosskill 400 470 • •

Tăvălug spiral Nockenring 450 506 •

Tăvălug spiral cu dinţi 330/270 242 •

Tăvălug spiral tubular-cu dinţi 330/270 250 •

1 nu este pt. Gigant 10/1000 n, 1200 Heliodor
2 nu este pt. Gigant
3 nu este pt. Gigant 10S/8000 Rubin
4 nu este pt. Gigant 12S/12000 Rubin
5 doar Kristall KA

29



Reconsolidare

Tăvălug cu bare tubulare RSW 540Tăvălug cu bare tubulare RSW 400 Tăvălug cu bare tubulare RSW 600

Tăvălug dublu DRF 400/400 tubular/neted Tăvălug dublu tub/tub DRR 400 Tăvălug dublu DRF 540/400 tubular/neted
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Tăvălug dublu DRF 540/400 tubular/tubular Tăvălug cu cuţite MSW 600 Tăvălug cu inele din cauciuc GRW 590

Tăvălug dublu cu inele DPW 540 Tăvălug packer PPW 600/540 Tăvălug packer dublu PPW 600/600
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Tăvălug packer trapezoidal TPW 500 Tăvălug packer trapezoidal TPW 600

Tăvălug trapezoidal cu discuri TRW 500

Tăvălug trapezoidal cu discuri TSW 500

Tăvălug cu inele Flex FRW 540 Tăvălug packer cu dinţi ZPW 550
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Tăvălug spiral NockenringTăvălug Crosskill Tăvălug spiral cu dinţi

Tăvălug spiral tubular-cu dinţi Grapă
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PREGĂTIREA PATULUI 
GERMINATIV

UN PAT GERMINATIV PERFECT PRELUCRAT –  
UN ADEVARAT „BALDACHIN” PENTRU PLANTE

34



Un pat germinativ corect pregatit reprezinta baza unor re-
colte bogate. Solurile pregatite trebuie sa fie nivelate, tari si 
necompactate, pe întreaga latime si adâncime de lucru a 
echipamentului de pregatire a solului. Cultivatoarele  
LEMKEN pentru patul germinativ garanteaza o distributie 
optima a elementelor componente ale solului, pentru a asi-
gura echilibru între un drenaj corect si o hidratare optima. 
Tavalugii posteriori asigura consolidarea optima, fara com-
pactare. Acesta este un factor cheie în eficienta germinarii 
culturilor.

 Echipamentele eficiente, care pregatesc un pat germinativ 
perfect, la un cost de functionare minim, maresc profitabili-
tatea afacerii. În plus fata de grapele rotative Zirkon actio-
nate de la priza de putere, combinatoarele de pregatire a 
patului germinativ neactionate electric au de asemenea un 
rol semnificativ în cadrul pregatirii secundare a solului,  
pentru cereale, rapita si alte plante cultivate în rânduri. 
Combinatoarele de pregatire a patului germinativ Sys-
tem-Kompaktor si System- Korund oferite de LEMKEN îm-
preuna cu accesoriile optionale satisfac toate cerintele agri-
cultorilor pentru o pregatire perfecta a patului germinativ.
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Pregătirea patului germinativ

Screper înclinat la modelul Zirkon 8 Transmisie cu schimbător de trepte

 • Zirkon 8 poate fi combinat cu sema-

natorile în rânduri Saphir sau Solitair. 

Ca accesoriu optional este disponibil 

un sistem de cuplare în trei puncte 

pentru fixarea altor combinatii de 

echipamente.

 • Zirkon 8 poate fi configurat spre a fi 

montat în fata sau în spatele tracto-

rului.

 • Transmisia DUAL-Shift (optionala) 

permite selectarea turatiei rotorului 

de la 330 la 400 rpm prin intermediul 

unui schimbator de viteze simplu. 

Fara a fi necesara schimbarea dinti-

lor, directia acestora de rotatie poate 

fi modificata prin schimbarea trans-

misiei de la pozitia „grip” (blocare) la 

pozitia „drag” (tragere) în conformi-

tate cu conditiile de lucru.

Zirkon 8 este noul model de grapa ro-

tativa pentru tractoare cu puteri de 60 

la 175 CP. Caracteristica speciala a Zirkon 

8 este reprezentata de design-ul modu-

lar cu diferite accesorii optionale, pen-

tru adaptarea la conditiile de lucru.

 • Noul screper înclinat creste rezis-

tenta totala, asigura mai mult spatiu 

pentru lagare si rotor si ajuta la cade-

rea noroiului. ••Baza (8 mm) si partea 

superioara (6 mm) sunt sudate ferm, 

pentru a garanta o durata lunga de 

functionare.

 • Dotare standard: dinti fixati cu bol-

turi cu o lungime de 300 mm; dotare 

optionala: dinti cu schimbare rapida 

cu o lungime de 320 mm.

 • Înaltimea barei de nivelare optionale 

poate fi reglata din lateral, cu 

usurinta si centralizat, cu ajutorul 

unei chei.

GRAPĂ ROTATIVĂ ADAPTABILĂ PENTRU O PREGĂTIRE
OPTIMĂ A SOLULUI

Zirkon 8
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Pregătirea patului germinativ

Zirkon 12 este indicata pentru sarcina 

maxima constanta, atât la lucrarile solu-

lui conventionale, cât si la cele de con-

servare. Organele active ale Zirkon 12 

pregatesc un pat germinativ optim în 

aproape toate conditiile de sol. Modul 

de pregatire a patului germinativ poate 

fi ales individual, prin alegerea combi-

natiei adecvate între viteza de depla-

sare, turatia prizei de putere si reglajul 

transmisiei grapei rotative.

 • Roata dintata sudata a transmisiei, 

din otel calit, cu pereti grosi asigura 

buna functionare a tuturor angrena-

jelor, arborilor si lagarelor. Iar buna 

functionare a acestora asigura o du-

rata lunga de functionare a utilajului.

GRAPĂ ROTATIVĂ PENTRU SARCINĂ MAXIMĂ
CONSTANTĂ, PENTRU TOATE LUCRĂRILE SOLULUI

 • Transmisia DUAL-Shift permite regla-

jul simplu al vitezei de rotatie a dinti-

lor, de la 330 la 440 rpm ale rotorului. 

În plus, directia de rotatie a dintilor 

poate fi modificata prin schimbarea 

transmisiei din pozitia „grip” în pozi-

tia „drag”. Ca atare, echipamentul se 

poate adapta cu usurinta la toate 

conditiile de lucru.

 • Cuțitele cu înlocuire rapidă cu o lun-

gime de 330 mm sunt disponibile 

acum și ca variantă DuraMaxx, ga-

rantând astfel o durată de viață 

lungă. Sistemul de schimbare rapida 

asigura înlocuirea usoara a dintilor, 

fara a fi necesare alte scule (opțiune).

 • Pentru modelele cu mașină de pliere, 

cadrele oscilante situate central per-

mit adaptarea optima la conturul so-

lului.

Zirkon 12

Modificarea direcţiei de rotaţieSchimbarea cu rapiditate a dinţilor
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Pregătirea patului germinativ

Corindon în variantă de execuție 
scurtă, compactă

Modul de lucru al șinei multiple

 • Pentru a obtine o afânare eficienta, 

sunt disponibile diverse tipuri de 

dinti; de exemplu, pentru pregatirea 

patului germinativ de adâncime sunt 

recomandate „marathon” sau 

„gamma” (sageata), iar pentru prega-

tirea patului germinativ de nivelare 

se recomanda dintii tip „duck foot” 

(laba de gâsca).

 • Mărunțitoarele pe cremalieră, cu rul-

menți cu bile care nu necesită între-

ținere, asigură o ghidare exactă în 

adâncime, precum și un efect de fă-

râmițare și nivelare optime.

Combinatorul pentru pregatirea patului 

germinativ Korund este caracterizat 

prin nivelarea, afânarea si defrisarea efi-

ciente si printr-un grad ridicat de aco-

perire a suprafetelor. Datorita diferitelor 

optiuni în alegerea dintilor, acest utilaj 

si-a demonstrat performantele în spe-

cial în cazul culturilor mari de cartof sau 

porumb.

 • Design-ul sau compact asigura o po-

zitie favorabila a centrului de greu-

tate, permitând astfel utilizarea unor 

tractoare cu putere mai mica de ridi-

care. Datorita greutatii sale reduse, 

echipamentul poate fi folosit în cazul 

unor latimi mari de lucru, fiind mon-

tat cu sistemul de cuplare în trei 

puncte al tractorului.

 • Bratele de sprijin flexibile, realizate 

din otel masiv pentru arcuri, pot ab-

sorbi sarcini mari de impact si pot 

proteja astfel tractorul si echipamen-

tul.

O ALTERNATIVĂ VIABILĂ PENTRU PREGĂTIREA SOLULUI

Korund
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Pregătirea patului germinativ

Dispunerea tuturor dispozitivelorReglajul hidraulic al barei de  
nivelare

Kompaktor este echipamentul ideal 

pentru pregatirea unui pat germinativ 

reconsolidat în mod corect, cu adân-

cime uniforma. Acesta lucru asigura po-

sibilitatea unui semanat uniform, în par-

ticular pentru seminte mici, ca de 

exemplu cele de sfecla de zahar si ra-

pita, obtinându-se astfel randamente 

ridicate.

 • Numeroasele combinatii de dispozi-

tive si tavalugi asigura o cultivare op-

tima si reconsolidarea patului germi-

nativ.

 • Se pot alege dinti tip „duck foot” 

(laba de gâsca) sau „gamma” (sa-

geata) si tavalugi în functie de condi-

tiile de lucru.

COMBINATOR DE PREGĂTIRE A PATULUI GERMINATIV CU 
REZULTATE OPTIME DUPĂ DOAR O SINGURĂ TRECERE

 • Dispunerea sectiunilor dintilor sub 

forma de paralelogram asigura o ori-

entare precisa si astfel o adâncime 

de lucru uniforma.

 • Patrunderea pamântului în tavalugi 

este controlata prin intermediul 

barei de nivelare reglabila hidraulic, 

în functie de modificarea conditiilor 

de sol. Bara de nivelare cea mai din 

fata niveleaza suprafata de lucru.

System-Kompaktor
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Pregătirea patului germinativ

Zirkon 8 purtat, rigid

Model 8/250 8/300 8/350 8/400
Lăţime de lucru (cm) 250 300 350 400
Greutate (kg)1 701 785 946 1.015
kW/PS 44/60-103/140 55/75-118/160 62/85-125/170 66/90-129/175
Rpm ale prizei de putere (minˉ¹) 1.000 1.000 1.000 1.000
Turaţia rotorului (minˉ¹) la 1.000 minˉ¹ 300/400 300/400 300/400 300/400

Zirkon 12 purtat, rigid

Model 12/300 12/350 12/400 12/450
Lăţime de lucru (cm) 300 350 400 450
Greutate (kg)1 922 1.035 1.149 1.261
kW/PS 66/90-154/210 77/105-165/225 88/120-176/240 88/120-176/240
Rpm ale prizei de putere (minˉ¹) 1.000 1.000 1.000 1.000
Turaţia rotorului (minˉ¹) la 1.000 minˉ¹ 230/330/440 230/330/440 230/330/440 230/330/440

Zirkon 12 rabatare hidraulică

Model 12/400 K 12/450 K 12/500K 12/600 K
Lăţime de lucru (cm) 400 450 500 600
Greutate (kg)1 1.762 1.896 2.066 2.452
kW/PS 88/120-199/270 99/135-199/270 121/165-221/300 132/180-235/320
Rpm ale prizei de putere (minˉ¹) 1.000 1.000 1.000 1.000
Turaţia rotorului (minˉ¹) la 1.000 minˉ¹ 230/330/440 230/330/440 230/330/440 230/330/440

Zirkon 12 semi-purtat, rabatare hidraulică

Model 12/400 KA 12/450 KA 12/500 KA 12/600 KA
Lăţime de lucru (cm) 400 450 500 600
Greutate (kg)1 3.531 3.734 3.923 4.447
kW/PS 88/120-199/270 99/135-199/270 121/165-221/300 132/180-235/320
Rpm ale prizei de putere (minˉ¹) 1.000 1.000 1.000 1.000
Turaţia rotorului (minˉ¹) la 1.000 minˉ¹ 230/330/440 230/330/440 230/330/440 230/330/440

Date tehnice
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Pregătirea patului germinativ

Korund 8 purtat, rigid purtat, rabatare hidraulică

Model 300 450 K 600 K 750 K 900 K
Lăţime de lucru (cm) 300 450 600 750 900
Greutate (kg) ab 872 1.410 1.952 2.860 3.268
kW/PS 48/65-85/115 70/95-107/145 77/105-129/175 92/125-158/215 107/145-180/245
Număr + lăţimea secţiunilor grapei 2 x 150 cm 3 x 150 cm 4 x 150 cm 5 x 150 cm 6 x 150 cm

System-Kompaktor purtat, rigid purtat, rabatare hidraulică
Model 300 S 400 S 400 K 500 K 600 K
Lăţime de lucru (cm) 300 400 400 500 600
Greutate (kg)2 1.430 1.650 1.850 2.103 2.703
kW/PS 55/75-85/115 70/95-114/155 70/95-114/155 107/145-158/215 121/165-180/245
Număr + lăţimea secţiunilor grapei 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 semi-purtat, rabatare hidraulică

Model 500 KA 600 KA
Lăţime de lucru (cm) 500 600
Greutate (kg)2 3.670 4.270
kW/PS 100/136-158/215 114/155-180/245
Număr + lăţimea secţiunilor grapei 2 x 150, 1 x 200 cm 4 x 150 cm

System-Kompaktor tractat, rabatare hidraulică

Model Gigant 10/800 Gigant 10/1000 Gigant 12/1200
Lăţime de lucru (cm) 800 1000 1.200
Greutate (kg) 2.630 2.830 4.740
kW/PS 158/215-232/315 202/275-346/470 246/335-404/550
Număr + lăţimea secţiunilor grapei 4 x 200 cm 4 x 150, 2 x 200 cm 6 x 200

1 greutate fără tăvălug
2 greutatea include şi tăvălugul Crosskill
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DEZMIRIŞTIRE O GAMA EXTINSĂ DE PRODUSE PENTRU  
DEZMIRIŞTIRE ŞI CULTIVARE PRIMARĂ PENTRU 
SEMĂNAREA ÎN MULCI
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În numeroase locuri, scopul dezmiristirii s-a schimbat în ultimii ani. Desi 
dezmiristirea era în trecut o lucrare ce preceda aratul, în prezent, numerosi 
agricultori utilizeaza echipamente eficiente pentru dezmiristire, combinate 
cu semanatori în rânduri, ca modalitate de obtinere a unor recolte eficiente 
din punct de vedere al costurilor.

Combinele de recoltat moderne combinate cu hedere mari trebuie sa pre-
lucreze cantitati mari de paie. Deseori, grapa nu le poate marunti corespun-
zator, sau nu le poate distribui pe întreaga latime de lucru. Cu toate acestea, 
aceste cantitati mari de resturi organice si plante cu crestere spontana tre-
buie sa fie uniform încorporate în cazul în care recolta urmatoare urmeaza 
sa fie obtinuta fara lucrari de arat. Prima dezmiristire trebuie sa distruga 

reteaua capilara a solului, cu scopul de a preveni pierderea de umiditate a 
solului, cât mai curând posibil dupa recoltare. În cazul în care cultura ur-
meaza sa fie semanata în mulci, solul va trebui din nou cultivat, dupa apari-
tia buruienilor si a plantelor cu crestere spontana. Aceasta operatie se va re-
aliza la o adâncime mai mare pentru a elimina compactarea, iar paiele to-
cate se vor amesteca cu solul.

LEMKEN ofera o gama larga de grape cu discuri compacte si cultivatoare 
pentru a satisface cerintele prezentate mai sus. Cultivarea primara, pentru 
distrugerea retelei capilare si pentru favorizarea germinarii semintelor, se 
poate realiza cu grapele cu discuri compacte Heliodor si Rubin. Cultivatoa-
rele Smaragd, Kristall sau Karat pot fi folosite pentru lucrari la adâncimi mai 
mari pentru a elimina compactarea si pentru a amesteca paiele tocate.
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Dezmiriştire

Reglaj hidraulic al adâncimii de 
lucru

Discuri la nivelul urmei tractorului,
reglabile separat

 • Heliodor este un echipament usor, 

astfel încât utilajele atasate cu latimi 

de la 2,50 la 7 metri pot fi manipulate 

folosind sistemul de cuplare în trei 

puncte montat pe tractor.

 • Daca este necesar, varianta purtata 

cu latimea de 3 pâna la 4 metri si va-

rianta semi-purtata a grapei Heliodor 

cu latimea de 4 pâna la 6 metri poate 

fi combinata cu semanatoarea pneu-

matica Solitair.

 • Pentru exploatatii agricole mari, sis-

temul de transport Gigant permite 

latimi de lucru de la 8 la 16 metri, ce 

asigura o pregatire rapida a patului 

germinativ.

Grapa cu discuri compacte Heliodor 

poate fi folosita pentru dezmiristire la 

adâncime mica, în soluri usoare si 

medii, si pentru pregatirea patului ger-

minativ înainte de semanarea în mulci 

sau în urma lucrarilor de arat. Prin ur-

mare, grapa Heliodor poate fi folosita 

deopotriva pentru sistemul de semanat 

conventional si cel în mulci. Vitezele 

mari de lucru si puterea necesara re-

dusa asigura lucrari de arat de calitate 

ridicata.

 • Cu elementele sale robuste cu arc la-

melar, grapa Heliodor functioneaza 

continuu si fara blocaje si nu este 

afectata de prezenta pietrelor în sol.

 • Discurile concave, cu diametrul de 

510 mm, sunt protejate împotriva pa-

trunderii noroiului, a prafului si a apei 

de rulmentii oblici cu bile, prevazuti 

cu un inel special de etansare cu la-

birint.

COMPACT, MULTILATERAL ŞI UȘOR DE TRAS

Heliodor 9
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Dezmiriştire

Grapă pentru paie

Pliere și extindere automateDistribuție longitudinală optimă a 
resturilor vegetale rămase după recoltă

Firma LEMKEN oferă acum pentru mo-

delele de grape cu discuri tractate o 

grebla pentru paie cu autoreglare, cu 

ajutorul căreia resturile vegetale rămase 

de pe urma recoltei sunt distribuite pe 

suprafața prelucrată îuniform.

 • La descărcarea grapei cu discuri 

scurte, grapa pentru paie pivotează 

hidraulic în poziția de lucru corectă.

 • În timpul trecerii, paiele împrăștiate 

neuniform pe ogor sunt strânse.

 • Atunci când în sistemul hidraulic 

este atinsă o presiune presetată, 

grapa se deschide automat și elibe-

rează cantitatea de paie colectată în-

tr-un mod uniform și controlat.

 • Grapa poate fi declanșată manual, 

pentru a distribui uniform paiele 

transportate înainte de capătul  

tarlalei. 

SIMPLU, CONTROLAT ȘI UNIFORM

 • La ridicare, grapa se pliază și se ex-

tinde automat împreună cu utilajul, 

asigurând astfel suficient spațiu liber 

pentru tractor. Proțapul de tracțiune 

al utilajului tractat cu semicuplă nu 

trebuie prelungit.  
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Dezmiriştire

Grapa cu discuri compacte Rubin 10 

permite o amestecare intensa si uni-

forma a resturilor organice si a solului la 

o adâncime de aproximativ 14 cm. Gre-

utatea sa mare asigura patrunderea în 

sol chiar si în conditii grele, si, prin ur-

mare, reduce pierderea de umiditate 

prin evaporare. Acest lucru face ca 

echipamentul Rubin 10 sa fie potrivit 

pentru dezmiristire la adâncime mica si 

viteze mari de lucru cu un nivel de sigu-

ranta ridicat.

 • Distribuția simetrică a discurilor de la 

discurile goale zimțate din fiecare rând 

asigură chiar și în timpul mersului în 

pantă un parcurs în linie dreaptă precis, 

fără tracțiune laterală, în condiții de eco-

nomie de carburant.

 • Discurile mediane sunt decalate pentru 

a evita înfundarea și a garanta o prelu-

crare uniformă și pe întreaga suprafață. 

Această dispunere unică este înregis-

trată pentru a fi patentată.

AFÂNAREA SUPERFICIALĂ, EFECTUATĂ RAPID ŞI INTENS

 • Discurile DuraMaxx cu diametrul de 

645 mm asigură timpi maximi de utili-

zare și de oprire în condițiile unor cos-

turi de întreținere reduse.

 • Pentru depunerea controlată a fluxului 

de pământ, în spatele celor două rân-

duri de discuri este montată o grapă de 

deflectare sau de nivelare cu reglaj fin și 

reglaj de confort.  

 • Conceptul cu roată de remorcare pentru 

aparatele atașabile permite utilizarea 

unor valțuri grele, asigurând un compor-

tament sigur de deplasare pe stradă și 

pe ogor.

 • Roțile de susținere pentru aparate semi-

remorcate pliabile garantează o adân-

cime de lucru uniformă și o deplasare 

exactă în pantă chiar și în condiții de sol 

schimbătoare.

Rubin 10

Siguranță la suprasarcină stabilăFără tracțiune laterală, cu dispu-
nere simetrică a discurilor
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Dezmiriştire

Amestecare și mărunțire intensivă

între discuri. Acest lucru împiedică în-

fundarea, la fel ca în cazul discurilor 

centrale ușor decalate.

 • Viteza de deplasare ridicată cu pati-

nare redusă se traduce într-un consum 

de combustibil redus și un randament 

ridicat pe suprafață.

 • O greblă de impact amplasată în spa-

tele primului rând de discuri amestecă 

și mărunțește intensiv, o greblă de ni-

velare amplasată după cel de-al doilea 

rând distribuie solul optim și-l nive-

lează perfect.

 • În versiunea purtată, Rubin 12 poate fi 

echipată cu un dispozitiv Unirad, care 

încarcă puntea față în stare ridicată. 

Pentru aceasta se folosește un sistem 

semicuplă nou, care necesită o unitate 

de comandă suplimentară.

 • Acum disponibil și cu lățimea de lucru 

de până la 7 metri.

Cu Rubin 12, LEMKEN introduce pe piață o 

grapă cu discuri compacte care poate 

lucra, cu o adâncime de lucru de până la 

20 cm, ca și un cultivator la aceeași adân-

cime. Rubin 12 se pretează de aceea atât 

pentru prelucrarea miriștilor, cât și pentru 

prelucrarea solului de bază, chiar și în cele 

mai dificile condiții de sol.

 • Două rânduri de discuri fără miez cres-

tate cu diametrul de 736 mm ames-

tecă și mărunțesc intensiv.

 • Lucru fără deviere laterală, chiar și la vi-

teze de deplasare ridicate, grație unei 

dispuneri simetrice a discurilor pe 

rând.

 • Înclinarea discurilor la 20° față de sol și 

oblicitate de 14° sau 16° față de direcția 

de deplasare, pentru intrarea optimă la 

lucrări pe toată suprafață, începând cu 

o adâncime de lucru de 7 cm.

 • Lamele speciale curbate și spiralate asi-

gură un spațiu de lucru liber maxim 

GRAPĂ CU DISCURI SCURTE, CU ACȚIUNE ÎN ADÂNCIME

Rubin 12

Rubin 12 în stoverul de porumbv
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Dezmiriştire

Fier de plug cu aripă TriMix Schimbarea cuţitelor TriMix cu cuţite
DuoMix

 • Cutitele si discurile de nivelare con-

cave sunt astfel dispuse încât sa asi-

gure functionarea fara blocaje si fara 

a da nastere nedoritului „efect de 

creasta”.

 • Daca se modifica adâncimea de 

lucru a cultivatorului compact Kris-

tall, discurile concave se adapteaza la 

noua adâncime de lucru fara a fi ne-

cesar un reglaj suplimentar.

 • Pentru solurile usoare, cultivatorul 

compact Kristall poate fi echipat si 

cu cutitele DuoMix care, spre deose-

bire de cutitele TriMix, sunt preva-

zute cu aripi drepte.

 • Kristall poate fi echipat optional si cu 

sistemul inovator LEMKEN de schim-

bare rapida care permite reglarea 

fara unelte a cutitelor conform cu ce-

rintele de lucru.

Noul cultivator Kristall combina avanta-

jele consacrate ale cultivatorului cu 

doua cadre cu beneficiile aduse de cul-

tivatorului pe trei sau mai multe rân-

duri.

 • Cutite cu aripa TriMix cu latimea de 

47 cm prevazute cu placi curbe de 

ghidare pe aripi asigura un grad ex-

trem de ridicat de amestecare, com-

parativ cu formele anterioare ale 

acestora.

 • Forma scurta compacta a cadrului 

asigura un control mai eficient decât 

cel al cultivatoarelor cu cadre multi-

ple si necesita o putere de ridicare 

mai mica.

 • Puterea redusa de ridicare necesara 

permite montarea la tractor a siste-

mului de cuplare în trei puncte asi-

gurând o latime de lucru de pâna la 

6 metri.

LUCRĂRI DE ÎNALTĂ CALITATE ŞI O FORMĂ COMPACTĂ

Kristall
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Dezmiriştire

Modul de funcţionare al cilindrului hidraulic

Cultivatorul Karat 9 este indicat pentru 

lucrari ale solului de la adâncime re-

dusa, la o dezmiristire initiala dupa re-

coltare, precum si pentru amestecarea 

intensa la adâncime mai mare pentru a 

încorpora ulterior si paiele.

 • Folosind sistemul performant Quick 

de schimbare a uneltelor, cutitele 

pot fi schimbate rapid si usor fara 

unelte, astfel încât cultivatorul poate 

fi adaptat la diferitele cerinte de cul-

tivare a solului cu amestecare la 

adâncime mare si mica.

 • Cultivatorul Karat 9 montat pe trac-

tor este prevazut cu un sistem de re-

glaj al adâncimii la care accesul se 

face cu usurinta pentru a regla adân-

cimea de lucru între 5 si 30 cm, fara a 

folosi unelte. Cultivatorul Karat 

semi-purtat este dotat standard cu 

sistem de reglaj hidraulic al adânci-

mii de lucru.

LUCRĂRI INTENSIVE LA DEZMIRIŞTIRE LA ADÂNCIME  
MARE ŞI MICĂ

 • La schimbarea adâncimii de lucru, 

sistemul automat de reglare a discu-

rilor asigura compensarea noii adân-

cimi de lucru de catre discurile con-

cave care nu necesita întretinere, fara 

nici un alt reglaj suplimentar.

 • Cilindrul hidraulic asigura transferul 

greutatii de la cultivator la puntea 

din spate a tractorului, marind astfel 

puterea de tractiune a tractorului si 

reducând consumul de combustibil.

 • În varianta semi-purtata, osia este in-

tegrata în sasiul cultivatorului pentru 

a asigura o mai buna manevrabili-

tate.

 • Sistemul de protectie la suprasarcina 

(optional) cu resetare automata care 

nu necesita întretinere permite de-

plasarea în sus si în jos a cutitelor 

atunci când acestea întâlnesc un ob-

stacol.

Karat 9
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Karat 12
Dezmiriştire

Variante de brăzdare standard și cu 
scut

 • Grație distribuției favorabile a greu-

tății, pot fi utilizate și tăvălugi grei, 

pentru a se obține o bună reconsoli-

dare.

 • Cultivatorul Karat 12 este echipat 

standard cu siguranțe la suprasarcină 

automate, care nu necesită întreți-

nere. Înălțimea de manevrare de 20 

cm și forțele de declanșare de peste 

550 kg asigură stabilitatea cuțitelor în 

sol.

 • Prin intermediul reglajului hidraulic 

al adâncimii, în timpul lucrului se 

poate regla adâncimea de lucru con-

tinuu și confortabil prin tăvălugi.

 • Opțional, cultivatorul Karat 12 poate 

fi echipat și cu un amplificator de 

tracțiune hidraulic și cu sistemul 

electronic de reglare a adâncimii de 

lucru ContourTrack.

Pentru prelucrarea la suprafață și mai la 

adâncime inclusiv a solurilor grele, 

firma LEMKEN a dezvoltat cultivatorul 

KARAT 12. În funcție de forma brăzdaru-

lui, cele patru rânduri de cuțite produc 

efectul de afânare și amestecare dorit.

 • Cele opt variante de brăzdare cu dis-

pozitiv de înlocuire rapidă oferă 

combinația de unelte corectă pentru 

toate condițiile de utilizare.

 • Nivelare optimă prin discurile goale. 

Discurile și cozile formează o unitate, 

astfel încât la o adâncime de lucru 

modificată discurile nu trebuie re-

glate.

 • Prin șasiul integrat central între cu-

țite și discurile goale, cultivatorul 

Karat 12 este extrem de compact, 

stabil și agil.

PRELUCRAREA SOLULUI PÂNĂ LA O ADÂNCIME DE 30 CM 
PRIN METODA FĂRĂ PLUG PROCEDURA DE COMANDĂ

Variante de brăzdare cu plăcuțe de 
vidia
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ContourTrack
Dezmiriştire

Contourtrack pe o culmeContourtrack într-o depresiune

Agricultorii din regiunile deluroase se 

confruntă frecvent cu următoarea pro-

blemă: cultivatoarele tractate sapă prea 

superficial în depresiuni, dar prea adânc 

pe culmi. Reglarea manuală este dificilă 

pentru operator și implică o dexteritate 

ridicată. Prin intermediul pivotului aflat 

în spatele câmpului de lucru și al unui 

cilindru hidraulic suplimentar, LEMKEN 

a găsit acum soluția pentru cultivatorul 

său tractat Karat cu amplificator de 

tracțiune.

 • Poziția unității de tăvălugi/discuri 

goale este comandată prin interme-

diul pivotului și a unui sistem hidrau-

lic, astfel încât unitatea de tăvălugi/

discuri goale urmărește conturul te-

renului.

 • Printr-un semnal de măsurare al am-

belor roți de palpare și un sistem de 

reglare electronic, are loc comanda-

rea continuă a cilindrului hidraulic și 

se asigură o adâncime de lucru con-

stantă.

SISTEM AUTOMAT DE REGLARE A ADÂNCIMII DE LUCRU 
PE TEREN DENIVELAT

 • Forțele de susținere reziduale, rezul-

tate prin pătrunderea cuțitelor și gre-

utatea utilajului, sunt transmise inte-

gral asupra tractorului.

 • Adâncimea de lucru dorită trebuie 

setată doar o singură dată înainte de 

lucru.

 • Combinația dintre amplificatorul de 

tracțiune și adaptarea optimă la 

teren garantează un rezultat al lucru-

lui perfect, în condițiile unui consum 

de carburant redus. 
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Dezmiriştire

Topas/Dolomit/Labrador

Adaptabilul dezmiristitor Topas este un utilaj eficient în 

toate privintele pentru numeroase exploatatii agricole. 

Agricultorii care nu folosesc plugul la lucrarile solului îi 

pretuiesc utilitatea, atunci când folosesc cutitele sale cu 

aripi interschimbabile, în varianta purtat în fata, sau cu-

titele tip dalta, în varianta purtat în spate, pentru afâ-

nare de adâncime fara amestecare.

 • Topas poate fi purtat în fata sau în spate pe tractor si 

poate fi folosit în tandem cu o grapa de putere.

 • Design-ul compact asigura o pozitie optima a cen-

trului de greutate.

 • Dispunerea simetrica a cutitelor, în numar de la 5 la 9, 
asigura un control eficient al utilajului atasat. Cutitele 
exterioare sunt continuu reglabile.

Extrem de adaptabilul utilaj Dolomit pentru afânare 

prealabila este indicat pentru operatiunile de afânare a 

solului pe toata suprafata, în special în fata combinatii-

lor grapa de putere /semanatoare. Acest lucru permite 

semanarea în mulci printr-o singura trecere.

 • Dimensiune extrem de redusa, doar 50 cm, cu dis-

tanta optima la punctul de cuplare.

 • Adâncimea de lucru poate fi reglata în timpul lucru-

lui independent de orice reglaj realizat la utilajele 

purtate cu care functioneaza în tandem.

 • Cutitele cu aripi monobloc cu latimea de 60 cm cu 

vârfuri calite afâneaza solul de-a lungul întregii latimi 

de lucru..

Fiabilul dislocator de carari tehnologice Labrador este 

utilajul cel mai indicat pentru afânarea cararilor tehno-

logice sau pentru maruntirea solului compactat.

 • Afânarea optima si drenajul de straturilor impermea-

bile se realizeaza folosind doua sau trei ancore la 

adâncimi de lucru de pâna la 65 cm.

 • Picioarele pot fi reglate pentru orice latime a urmei 

tractorului pentru cararea tehnologica.

TOPAS – DEZMIRIŞTITOR DOLOMIT – PENTRU AFÂNARE PREALABILĂ DISLOCATOR DE CĂRĂRI TEHNOLOGICE LABRADOR
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Dezmiriştire

Gigant Heliodor pentru randament
maxim pe suprafață

Gigant System-Kompaktor în  
acțiune

Cele doua sisteme purtate, Gigant 10 si 

Gigant 12 asigura posibilitatea de a uti-

liza diferite utilaje LEMKEN pe o singura 

osie. Ambele sisteme de transport sunt 

prevazute cu doua sisteme hidraulice 

de cuplare în trei puncte pentru a fi 

montate la grapele cu discuri com-

pacte Heliodor sau Rubin, la cultivato-

rul cu discuri Smaragd, sau la combina-

tia pentru pregatire a patului germina-

tiv System-Kompaktor, în functie de 

tipul de lucrare ce va fi realizata. 

Aceasta adaptabilitate economiseste 

cheltuielile de investitii pentru sasiu, 

sistemele de frânare si sistemele hi-

draulice de rabatare ale utilajelor ata-

sate. De asemenea, asigura posibilitatea 

de folosire individuala a utilajelor ata-

sate, fara sistemul purtat cu tractoare 

standard mai mici.

TOTUL ÎNTR-UN SINGUR SISTEM

 • Cele doua sisteme de cuplare în trei 

puncte si unitatile de lucru individu-

ale ofera urmarirea precisa a contu-

rului solului, fapt ce asigura o adân-

cime uniforma de cultivare si un 

consum redus de combustibil.

 • Pe suprafata cultivata nu ramân ur-

mele de roti, deoarece rotile siste-

mului purtat Gigant ruleaza în partea 

din fata a utilajelor atasate.

 • Transportul rutier al sistemului Gi-

gant 10 se realizeaza simplu si sigur, 

acesta având o latime de transport 

de 3 m în toate combinatiile de uti-

laje.

Gigant
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Dezmiriştire

Date tehnice
Heliodor 9 purtat, rigid purtat, rabatare hidraulică

Model 9/250 9/300 9/350 9/400 9/400 K 9/500 K 9/600 K 9/700 K
Lăţime de lucru (cm) 250 300 350 400 400 500 600 700
Greutate (kg)¹ 672 805 912 1.020 1.727 1.848 2.110 2.460
kW/CP (de la până la) 46/63-74/100 55/75-88/120 65/88-103/140 74/100-118/160 74/100-118/160 92/125-147/200 110/150-176/240 128/206-175/280
Discuri (număr/Ø mm) 20/510 24/510 28/510 32/510 32/510 40/510 48/510 56/510

Heliodor 9 semi-purtat, rabatare hidraulică tractat, rabatare hidraulică
Model 9/400 KA 9/500 KA 9/600 KA 9/700 KA Gigant 10/900 Gigant 10/1000 Gigant 10/1200 Gigant 12/1600
Lăţime de lucru (cm) 400 500 600 700 800 1.000 1.200 1.600
Greutate (kg)¹ 2.829 3.151 3.362 3.582 4.650 5.296 6.452 10.746
kW/CP (de la până la) 74/100-118/160 92/125-147/200 110/150-176/240 128/206-175/280 174/235-118/320 184/250-294/400 221/300-353/480 345/470-445/605
Discuri (număr/Ø mm) 32/510 40/510 48/510 56/510 64/510 80/510 96/510 128/510

Rubin 10 purtat, rigid, einklappbare äußere Hohlscheiben purtat, rabatare hidraulică

Model 10/250 U 10/300 U 10/350 U 10/400 U 10/400 KU 10/450 KU 10/500 KU
Lăţime de lucru (cm) 250 300 350 400 400 450 500
Greutate (kg)¹ 1.480 1.630 1.760 1.890 2.740 2.961 3.161
kW/CP (de la până la) 64/87-92/125 78/105-111/150 91/123-130/175 104/140-148/200 104/140-148/200 117/158-167/225 130/175-185/250
Discuri (număr/Ø mm) 20/620 24/620 28/620 32/620 32/620 36/620 40/620

Rubin 10 semi-purtat, rabatare hidraulică tractat, rabatare hidraulică
Model 10/400 KUA 10/450 KUA 10/500 KUA 10/600 KUA 10/700 KUA Gigant 10 S/800 Gigant 12 S/1000 Gigant 12 S/1200
Lăţime de lucru (cm) 400 450 500 600 700 800 1.000 1.200
Greutate (kg)¹ 3.350 3.550 3.850 4.600 5.450 9.966 10.936 12.382
kW/CP (de la până la) 104/140-148/200 117/158-167/225 130/175-185/250 156/210-222/300 182/245-259/350 206/280-294/400 257/350-368/500 309/420-441/600
Discuri (număr/Ø mm) 32/620 36/620 40/620 48/620 56/620 64/620 80/620 96/620
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Rubin 12 purtat, rigid semi-purtat, rabatare hidraulică
Model 12/300 U 12/350 U 12/400 U 12/400 KUA 12/500 KUA 12/600 KUA 12/700 KUA 9/700 K
Lăţime de lucru (cm) 300 350 400 400 500 600 700 700
Greutate (kg)¹ 2.046 2.141 2.616 4.402 5.284 5.732 6.630 2.460
kW/CP (de la până la) 99/135-177/240 116/158-206/280 132/180-235/320 132/180-235/320 165/225-294/400 199/270-353/480 231/315-410/560 128/206-175/280
Discuri (număr/Ø mm) 18/736 18/736 22/736 22/736 30/736 34/736 42/736 56/510

Kristall 9 semi-purtat, rabatare hidraulică purtat, rabatare hidraulică
Model 9/300 9/350 9/400 9/400 K 9/500 K 9/600 K
Lăţime de lucru (cm) 300 350 400 400 500 600
Greutate (kg)¹ 772 871 990 1.445 1.543 1.861
kW/CP (de la până la) 66/90-99/135 77/105-116/158 88/120-132/180 88/120-132/180 110/150-165/225 132/180-199/270
Gheare/perechi de discuri 7/3 7/3 9/4 9/4 11/5  13/6
Kristall 9 semi-purtat, rabatare hidraulică
Model 9/400 KA 9/500 KA 9/600 KA
Lăţime de lucru (cm) 400 500 600
Greutate (kg)¹ 3.030 3.128 3.446
kW/CP (de la până la) 88/120-132/180 110/150-165/225 132/180-199/270
Gheare/perechi de discuri 9/4 11/5 13/6
Karat 9 purtat, rigid purtat, rabatare hidraulică
Model 9/300 9/350 9/400 9/400 K 9/500 K
Lăţime de lucru (cm) 300 350 400 400 500
Greutate (kg)¹ 850 950 1.050 1.665 1.855
kW/CP (de la până la) 77/105-110/150 90/122-129/175 103/140-147/200 103/140-147/200 129/175-184/250
Gheare/perechi de discuri 11/3 12/3+1 St. 14/4 14/4 17/5 
Karat 9 semi-purtat, rabatare hidraulică cuplare ușoară semiremorcă pentru transport
Model 9/400 KA 9/500 KA 9/600 KA 9/700 KA 9/400 KTA 9/500 KTA 9/400 KUTA
Lăţime de lucru (cm) 400 500 600 700 400 500 400
Greutate (kg)¹ 3.747 4.157 4.557 5.067 3.165 3.355 3.625
kW/CP (de la până la) 103/140-176/240 129/175-221/300 154/210-265/360 180/245-309/420 103/140-147/200 129/175-184/250 103/140-147/200
Gheare/perechi de discuri 14/4 + 1 St. 18/6 21/7 25/8 14/4 17/5 14/4
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Dezmiriştire

¹ greutate fără tăvălug
² Gigant 10/100 şi 12/1200 Smaragd disponibile doar cu dispozitivul mecanic Non-Stop de protecţie la suprasarcină

Karat 12 semi-purtat, rabatare hidraulică
Model 12/400 KA 12/500 KA 12/600 KA 12/700 KA
Lăţime de lucru (cm) 400 500 600 700
Greutate (kg)¹ 5.300 5.800 6.300 6.800
kW/CP (de la până la) 132/120-252/340 165/224-315/425 198/270-378/510 231/314-441/595
Gheare/perechi de discuri 17/4 21/5 25/6 29/7
Smaragd 9 tractat, rabatare hidraulică
Model Gigant 10/800 Gigant 10/1000 ² Gigant 12/1200 ²
Lăţime de lucru (cm) 800 1.000 1.200
Greutate (kg)¹ 5.419 6.975 9.355
kW/CP (de la până la) 147/200-265/360 184/250-331/450 221/300-397/540
Gheare/perechi de discuri 18/8 +1 St. 22/10 + 1 St. 26/12 + 1 St.
Topas 140 purtat, rigid
Model 140-5 140-7 140-9
Lăţime de lucru (cm) 250 300 400
Greutate (kg) 381 415 540
kW/CP (de la până la) 51/70-99/135 66/90-110/150 74/100-125/170
Număr de gheare 5 7 9
Dolomit 9 purtat, rigid Labrador 160 purtat, rigid
Model 9/300 9/400 160
max. Arbeitstiefe (cm) 35 35 65
Greutate (kg) 430 550 485
kW/CP (de la până la) 59/80-125/170 74/100-147/200 55/75-129/175
Lăţime de lucru 75 75 100-225
Număr de gheare 4 6 2
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SEMĂNAT SEMĂNAT DE PRECIZIE
PENTRU REZULTATE SIGURE
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Exploatatiile agricole moderne necesita echipamente de în-
alta performanta, o combinatie adaptabila de diferitele functii 
atunci când se foloseste un utilaj atasat si un transport pe dru-
murile publice simplu si rapid. Iar toate acestea fara a compro-
mite consolidarea solului si semanarea corecte. Cea mai im-
portanta caracteristica a unei semanatori în rânduri moderne 
este functionarea fara probleme, atât la lucrarile conventio-
nale, cât si la cele de conservare. 

Metoda de cultivare va fi aleasa în functie de culturile anteri-
oare, de tipul de sol, de conditiile climatice si de conditiile de 
recoltare. Semanatoarele în rânduri LEMKEN raspund oricarei 
cerinte de prelucrare a solului fara probleme si de semanat 
precis, atât la lucrarile conventionale, cât si la cele de conser-
vare. Semanatoarele în rânduri LEMKEN pot fi combinate cu 
utilaje de cultivare adecvate pentru a optimiza performantele 
de ansamblu ale lucrarilor de semanat. În functie de model, 
acestea pot fi purtate, tractate sau semi-purtate. Latimile de 
lucru de la 2,5 la 12 metri asigura flexibilitate pentru utilizarea 
eficienta, în toate tipurile de exploatatii agricole. Buncarele cu 
capacitate de 650 la 5.800 litri asigura transportul volumului 
de seminte proportional cu latimea de semanare.
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Azurit
Semănat

Selectare de precizie

ridicate fără a influența negativ pre-

cizia de semănare. Doi senzori optici 

asigură controlul dispozitivului de 

selectare.

 •  Semănarea de rânduri unice  

permite crearea unor alei agricole cu 

o lățime de 87,5 cm, astfel fiind posi-

bilă utilizarea de anvelope care nu 

afectează solul în cadrul lucrărilor de 

întreținere.

 •  Agregatul de compactare a rânduri-

lor prin sistemul de tăvălugi asigură 

poziția stabilă a agregatelor de se-

mănat de tip paralelogram.

Semănătoarea de precisie Azurit 9 se 

poate livra în mai multe variante, cu 4, 6 

sau 8 rânduri, având o distanță între 

rânduri de 75 cm. Aceasta reunește 

avantajele unui buncăr central pentru 

semințe cu un dispozitiv de selectare 

poziționat exact deasupra unității de 

semănare. Unitatea de semănare inova-

tivă DeltaRow asigură o suprafață cu 70 

% mai mare pentru creștere față de un 

rând convențional. 

 • Buncărul cu o capacitate de 600 de 

litri poate fi descărcat simplu și ușor 

prin acționarea butonului de start, 

poziționat direct deasupra recipien-

tului.

 •  Discurile perforate montate simetric 

garantează semănarea exactă în zig-

zag. Agregatul de încorporat îngră-

șăminte este poziționat central în 

partea de jos. Datorită unor viteze de 

rotație scăzute a discurilor perforate 

se pot atinge viteze de deplasare 

ROBUSTĂ ȘI COMPACTĂ CU FORȚĂ MAXIMĂ

Mecanism hidraulic  
de reglare brăzdar
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DeltaRow
Semănat

75 cm

D = 14,8 cm

100 %A = 172 cm2

D = 19,3 cm

12,5 cm

29,6 cm

14,8 cm

19,3 cm

170 %A = 292 cm2

75 cm

Recoltare cu heder de prașitoare 
conventionale

Utilizare ideală a îngrășământului 
starter

Prin noul concept LEMKEN DeltaRow 

plantele sunt semănate pe două rân-

duri la o distanță de 75 cm între rânduri 

și alternativ în zig-zag. Datorită suprafe-

ței de creștere optime se asigură un 

acces mai bun la substanțe nutritive, 

apă și la lumină. Solul favorizează for-

marea rădăcinilor, contribuind la o mai 

bună dezvoltare a plantelor.

 • Îngrășământul starter poate fi utilizat 

în mod optim, întrucât rădăcinile au 

acces la banda cu îngrășământ.

 • Datorită unei formări mai intense a 

rădăcinilor, pe suprafețele cu risc de 

eroziune conceptul prezintă mai 

multe avantaje decât rândurile unice. 

În special în caz de stres hidric, se 

asigură o rezistență sporită a efecti-

vului de plante.

MAI MULT SPAȚIU –  
MAI MULTE POSIBILITĂȚI –  
MAI MULT RANDAMENT

 • Închiderea mai rapidă a rândurilor în 

cadrul dezvoltării plantelor tinere re-

duce evaporarea și datorită unei ca-

pacități îmbunătățite de reprimare a 

dezvoltării buruienilor, contribuie la 

economisirea de îngrășământ.

 • Întrucât distanța între rânduri este de 

12,5 cm, recoltarea se poate realiza fie 

cu ajutorul unei combine, fie cu ma-

șina de treierat sau cu utilaje de re-

coltare care depind sau nu depind 

de rânduri.
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Semănat

Solitair 12 SW

Comandă prin intermediul termina-
lului CCI-1200

Interfață standard în trei puncte 

Însămânțarea bob cu bob are loc într-o 

fereastră de timp scurtă. Din acest 

motiv, soluțiile care oferă o ultra-perfor-

manță sunt extrem de binevenite. Pen-

tru semănătoarea bob cu bob Azurit, 

firma LEMKEN are în gama de produse 

semănătoarea tractată Solitair 12 SW 

pentru administrare de ingrăsămite chi-

mice, pentru utilizarea pe suprafețe cu 

structuri mari. 

 • Rezervorul de 5.800 litri permite apli-

carea a până la 60 hectare.

 • Semănătoarea Solitair 12 SW se poate 

încărca ușor cu încărcătorul telesco-

pic, Big Bag sau cu un snec de încăr-

care, ceea ce oferă o flexibilitate ma-

ximă. 

PERFORMANȚĂ ZILNICĂ RIDICATĂ LA O DOZARE DE ÎNCRE-
DERE

 • Doi arbori de semănat cu câte patru 

roți cu cupe sunt antrenate și reglate 

de un electromotor performant. 

Aceștia realizează o bună dozare a 

cantității de fertilizator dorite chiar și 

la viteze de deplasare mari. La cerere, 

poate fi integrat și un dispozitiv elec-

trohidraulic pentru un tronson par-

țial.

 • Semănătoarea Solitair 12 SW este 

echipată în serie cu ISOBUS. La utili-

zarea unui terminal CCI-1200, pe dis-

play pot fi afișate și comandate si-

multan ambele utilaje, respectiv 

Azurit și 

Solitair 12 SW.
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Semănat

Solitair 23

Solitair 23 cu apucător de pneuri 
frontal

Utilizare flexibilă

Cu rezervorul frontal Solitair 23, firma 

LEMKEN își extinde gama de utilaje 

pneumatice pentru semănat. Rezervo-

rul este adecvat atât pentru semințe, 

cât și pentru ingrăsăminte chimice, pu-

tând fi astfel utilizat complet flexibil la 

semănare. 

 • Este posibilă utilizarea pentru fertili-

zare localizată cu semănătoarea bob 

cu bob Azurit și folosirea ca rezervor 

pentru semințe în combinație cu 

șina de semănat OptiDisc 25. 

 • Solitair 23 este conceput ca rezervor 

de injecție. Opțional, rezervorul 

poate fi echipat cu un sistem pneu-

matic, astfel încât semințele sau ferti-

lizatorul până la 500 kg pe hectar să 

poată fi dozate optim și în cazul unor 

căi de transport lungi și la viteze de 

deplasare ridicate.

EXTENSIE FLEXIBILĂ PENTRU ÎMPRĂȘTIEREA DE SEMINȚE 
SAU FERTILIZATOR

 • Dispozitivul electric pentru un tron-

soane parțiale previne suprapunerile, 

ceea ce se traduce printr-o econo-

mie de costuri pentru fertilizator și 

semințe.

 • În ciuda capacității mari de 1.900 litri, 

rezervorul din plastic Solitair 23 în 

designul de familie are o înălțime re-

dusă, pentru ca șoferul să aibă întot-

deauna o privire de ansamblu. 

 • Opțional, rezervorul Solitair 23 poate 

fi echipat cu un apucător de pneuri 

frontal sau cu greutăți modulare. 
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Semănat

Decalaj hidraulic al centrului de 
greutate

Bară hexagonală de distribuţie a
seminţelor

 • Bara hexagonala de distributie a se-

mintelor cu dispozitiv de schimbare 

rapida face ca schimbarea rotii de se-

manat sa se realizeze cu usurinta, asi-

gurând o dozare optima pentru o 

gama extinsa de tipuri de seminte.

 • Sistemul de comanda standard 

Easytronic permite comanda si mo-

nitorizarea cu usurinta a functiei „ca-

rare tehnologica”.

 • Disponibil fie spre a fi montat direct 

la cultivator, fie sub forma Saphir 

Auto- Load pentru cuplare prin siste-

mul de cuplare în trei puncte, Saphir 

7 are o capacitate a buncarului cu-

prinsa între 650 si 1.100 litri.

Semanatoarea mecanica Saphir 7 ofera 

exploatatilor agricole de dimensiuni 

mijlocii o semanatoare fiabila, de înalta 

performanta, ce satisface cerinte de 

lucru ridicate în perioadele aglomerate. 

Saphir 7 este adaptabila si poate fi folo-

sita în tandem cu alte utilaje atasate, 

precum grapa de putere Zirkon, pentru 

a obtine o eficienta optima de functio-

nare.

 • Roata de sprijin cu dinti, transmisia 

cardanica ce nu necesita întretinere 

si transmisia în baie de ulei reglabila 

continuu garanteaza dozarea precisa 

si simpla a semintelor. Este posibila 

reglarea precisa a debitului de distri-

butie de la 0,5 la 500 kg/ha. Functio-

narea uniforma a barei de distributie 

asigura o distributie precisa a semin-

telor pe rânduri.

SEMANAT MECANIC CU PERFORMANTE RIDICATE ÎN
ORICE CONDITII DE LUCRU

Saphir 7
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Semănat

Roata de antrenareArborele acţionat electric al dispozi-
tivului de distribuţie a seminţelor

Saphir 8 este identica cu semanatoarea 

mecanica în rânduri Saphir 7, cu dife-

renta ca arborele dispozitivului de dis-

tributie a semintelor este actionat elec-

tric, comanda debitului de distributie 

fiind asigurata din cabina.

 • Arborele dispozitivului de distributie 

a semintelor, actionat electric, asi-

gura dozarea precisa a unei game 

largi de tipuri de seminte, de 0,5 la 

500 kg/ha. Doza de seminte este 

usor de stabilit printr-o singura pro-

cedura de calibrare.

 • Motorul electric si calculatorul se afla 

amplasate, în siguranta, în partea din 

fata a semanatorii. În urma calibrarii 

initiale, doza de seminte poate fi sta-

bilita cu usurinta, prin simpla apasare 

a unui buton de pe cutia de co-

manda Solitronic din cabina tracto-

rului.

DOZARE VARIABILA PRECISA A SEMINTELOR, CU AJUTORUL ARBORELUI 
ACTIONAT ELECTRIC AL DISPOZITIVULUI DE DISTRIBUTIE A SEMINTELOR

 • Solitronic comanda rotatia arborelui 

actionat electric al dispozitivului de 

distributie a semintelor. În plus, 

acesta emite un semnal de avertizare 

atunci când nivelul de seminte este 

scazut, afiseaza viteza de deplasare si 

informatiile privind suprafata sema-

nata. Sistemul de diagnosticare pen-

tru depanare si compatibilitatea din-

tre ISOBUS completeaza echipamen-

tul standard. O interfata CANBUS 

este disponibila ca accesoriu optio-

nal.

 • La Saphir 8, roata de sprijin cu dinti 

este înlocuita cu o roata de antre-

nare cu pneu. Deoarece nu este ne-

cesar transferul cuplului motor, acest 

lucru asigura o masurare precisa a vi-

tezei si a distantei parcurse.

Saphir 8
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Semănat

Roata cu dinţi în funcţiune Suflantă acţionată hidraulic

 • Suflanta cu reglaj continuu actionata 

hidraulic asigura un debit constant 

de aer pentru alimentarea cu se-

minte, asigurând dozare si semanat 

uniform.

 • Sistemul electronic de comanda 

Easytronic, existent în dotarea stan-

dard, monitorizeaza performantele la 

hectar si face ca introducerea numa-

rului de carari tehnologice sa se faca 

cu usurinta.

Solitair 8 are configuratia optima pen-

tru exploatatiile agricole de marime 

medie care au nevoie de semanatori 

pneumatice precise, pentru lucrari ale 

solului conventionale si de conservare, 

la costuri reduse. Cu latimi de lucru de 

3, 3,5 si 4 metri, aceasta poate fi folosita 

în tandem cu numeroase utilaje atasate 

pentru lucrari ale solului, alimentate 

electric sau nealimentate, fapt ce o face 

extrem de adaptabila.

 • Sistemul de dozare este actionat me-

canic de un ax cardanic ce nu nece-

sita întretinere si de o cutie de viteze 

cu reglare continua. Acest lucru asi-

gura o miscare usoara a rotilor cu al-

veole în dozator si o distributie pre-

cisa a semintelor în rând.

 • Buncarul pentru seminte are o capa-

citate de pâna la 1850 litri, o pozitie 

frontala a centrului de greutate si o 

deschidere mare pentru umplere 

usoara.

SEMĂNĂTOARE PNEUMATICĂ PENTRU EXPLOATAŢII
AGRICOLE DE MĂRIME EDIE

Solitair 8
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Semănat

Brăzdar Double DiscDistribuitor de seminţe

Semanatoare pneumatica Solitair este 

disponibila în versiune purtata rigida 

sau rabatabila sau în versiune semi-pur-

tata rabatabila, cu latimi de lucru de la 3 

la 6 metri. Posibilitatea de a fi utilizata 

singura sau în tandem cu o gama larga 

de utilaje atasate de prelucrare a solului 

creeaza un echipament adaptabil, ce 

poate fi folosit în numeroase conditii 

de lucru.

 • Sistemul Solitronic asigura toate 

functiile de comanda si monitorizare 

pentru arborele actionat electric al 

dispozitivului de distributie a semin-

telor. Afisajul usor de citit ofera indi-

catii utile pentru operator.

 • Distribuitoarele de seminte sunt dis-

puse în afara buncarului de seminte, 

imediat deasupra brazdarului. Tubu-

rile de seminte dintre distribuitor si 

brazdar sunt cât de scurte posibil si 

de lungime egala, pentru a asigura o 

distributie precisa a semintelor.

SEMĂNĂTOARE PNEUMATICĂ ADAPTABILĂ

 • Brazdarele Double Disc cu roti de 

adâncime cu pneu aplica semintele 

cu precizie, la o adâncime uniforma, 

chiar si în soluri variabile. Adâncimea 

corecta este pastrata chiar si la viteze 

mari de înaintare.

Solitair 9
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Semănat

Performanţe maxime în cazul 
lucrărilor minime

Solitair 12 în poziţia de transport

Prin Solitair 12, LEMKEN ofera semana-

tori pneumatice tractate cu latimi de 

lucru de 8 pâna la 12 metri, a caror utili-

zare duce la obtinerea unor perfor-

mante maxime în câmp si a unei efici-

ente maxime a costurilor.

 • Buncarul de mare capacitate de 

5.800 litri permite lucrari de lunga 

durata fara întrerupere si reduce tim-

pii morti.

 • Anvelopele de dimensiuni mari pro-

tejeaza solul si asigura un transport 

în conditii de siguranta.

 • Barele de distributie a semintelor din 

dozator sunt actionate de un motor 

electric cu performante ridicate, au-

tomatizat. Dozatoarele asigura un 

debit de distributie uniform si o dis-

tributie laterala adecvata.

PERFORMANŢE MAXIME LA SEMĂNAT ÎN CÂMP

 • Bara brazdarului Solitair 12 are doua 

sectiuni. Sistemul hidraulic inovativ 

asigura urmarirea conturului solului, 

caracteristica importanta în special 

în cazul latimilor mari de lucru. Pur-

tate pe patru cilindri hidraulici, secti-

unile brazdarului pot sta în pozitia 

flotant independent de componen-

tele principale rabatabile ale sema-

natorii.

Solitair 12
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Semănat

Solitair 25 KA

Monitorizare opțională a conductei 
de semințe

 • Noua suflantă este integrată în bun-

căr și se compune dintr-o roată din 

oțel inoxidabil și o carcasă din alumi-

niu. Astfel se generează un volum 

suficient de aer, iar poluarea fonică 

rămâne redusă.

 • Opțional, mașina poate fi dotată cu 

un sistem de cântărire și melc de 

umplere care facilitează reumplerea 

și reduc timpii de așteptare

 • Sistemul cu discuri duble sub formă 

de paralelogram cu rolă de ghidare 

în adâncime este disponibil în vari-

antă mecanică (cu o presiune a brăz-

darului de până la 45 kg) și hidraulică 

(cu o presiune a brăzdaruluide până 

la 70 kg)

Semănătoarea pneumatică Solitair 25 

KA a fost concepută pentru suprafețe 

cu cerințe schimbătoare. Aparatul 

poate fi combinat cu diferite utilaje de 

prelucrare a solului și șine de semănat, 

pentru o utilizare maximă.

 • Conceptul nou dezvoltat de dozare 

și distribuție oferă posibilitatea de 

utilizare a buncărului pentru semințe 

sau pentru îngrășământ, asigurând 

astfel un spectru larg de utilizări.

 • Patru unități electrice de dozare ga-

rantează rate exacte de aplicare de 

0,5 până la 500 kg/ha. Această per-

formanță se atinge datorită fluxului 

uniform de semințe, acesta fiind ga-

rantat prin combinarea volumului 

camerei și a numărului de rotații.

PROCEDURI DE COMANDĂ DIVERSE

Sistem intuitiv de comandă  
MegaDrill
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Semănat

OptiDisc 25

Distribuitor peste șina de semănat

 • Distribuire transversală uniformă 

chiar și la cărările tehnologice, prin 

distribuitor direct peste șina de se-

mănat și un control al rândurilor ne-

semănate ce funcționează fără retur 

a semințelor.

Prin șina de semănat solo OptiDisc 25, 

firma LEMKEN pune la dispoziție o 

nouă variantă pentru semănat. Șina de 

semănat se poate combina cu rezervo-

rul frontal Solitair 23 și cu o grapă rota-

tivă, formând un ansamblu agil și com-

pact, la care greutățile sunt distribuite 

ideal și în cazul tractoarelor mai mici.

 • Brăzdarul cu discuri duble OptiDisc 

consacrat, condus în paralelogram, 

permite reglarea independentă a 

adâncimii de însămânțare și a presiu-

nii brăzdarului. În acest fel, semințele 

sunt depuse întotdeauna la adânci-

mea corectă.

 • Presiune de brăzdare a noii șine de 

semănat poate fi reglată din cabina 

tractorului mecanic (până la 45 kg) 

sau hidraulic, la alegere, până la  

70 kg.

UTILIZARE COMPACTĂ ȘI FLEXIBILĂ

Agil și compact
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Semănat

SeedHub

Acționare hidraulică a suflanteiDistribuție transversală optimă

 • Datorită tastei de calibrare de pe re-

zervorul de semințe, procesul de ca-

librare poate fi efectuat confortabil la 

aparat

 • Întotdeauna cantitatea de semințe 

dorită, grație celor doi arbori de do-

zare, în echiparea standard

 • Utilajul SeedHub este disponibil cu 

un rezervor cu capacitatea de 200 și 

500 litri.

Cu utilajul agricol SeedHub, firma LEM-

KEN aduce pe piață o semănătoare 

pentru culturi intercalate, ce poate fi 

combinată cu diferite aparate pentru 

prelucrarea solului. Astfel, deja din faza 

de prelucrare a miriștilor, poate fi însă-

mânțată cultura intercalată, economi-

sindu-se astfel timp de lucru și costuri. 

 • Însămânțare exactă pe tronsoanele 

parțiale individuale prin intermediul 

suflantei și tablelor deflectoare chiar 

și în condiții de vânt puternic. 

 • Viteza și turația suflantei pot fi con-

trolate confortabil prin intermediul 

terminalului de operare

 • Reglajul cantității de însămânțat este 

posibil în timpul lucrărilor pe câmp, 

electronic din cabina tractorului 

 

 

COMBINĂ PRELUCRAREA MIRIȘTILOR CU SEMĂNATUL
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Semănat

Brăzdarul OptiDisc cu discuri duble 
mecanic de pâna la 45 kg presiune pe 
brazdar

Brăzdarul OptiDisc cu discuri duble  
hidraulic de pâna la 70 kg presiune pe 
brazdar

Atunci când vorbim de lucrarile de se-

manat cu semanatori moderne, perfor-

mantele ridicate ale acestora devin si 

mai importante. Ne asteptam ca aces-

tea sa lucreze fara compromisuri, sa asi-

gure o reconsolidare adecvata a solului 

si un semanat realizat corect. De ase-

menea, combinatia utilizata pentru se-

manat trebuie sa fie usor adaptabila, 

atât în cazul semanarii în mulci, cât si în 

cazul aratului si semanatului conventio-

nal.

 • Buncarul de capacitate mare este 

usor de umplut si îndeplineste toate 

cerintele pentru obtinerea unor per-

formante ridicate.

 • Cu cele doua rânduri de discuri cres-

tate tubulare, adâncimea de lucru 

poate fi reglata hidraulic.

RAPIDITATE ÎN PRELUCRAREA SOLULUI

 • Ghearele de nivelare prinse cu arc 

sunt esentiale pentru nivelarea tere-

nului arat. Rola de tasare cu pneu de 

dimensiune mare, cu profil AS re-

duce puterea de tragere si asigura o 

reconsolidare adecvata si transportul 

în conditii de siguranta.

 • Noile brazdare cu dublu disc Opti- 

Disc, ce nu necesita întretinere, echi-

pate cu roti de adâncime cu pneu, 

împiedica blocajele si asigura o însa-

mântare uniforma si o adâncime  

corecta, chiar si la viteze mari de  

înaintare.

Compact-Solitair 9 H
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Semănat

Uneltele Compact-Solitair HD Rezervorul Compact-Solitair HD

răzorului de sămânță.

 • Brăzdarele cu discuri duble OptiDisc, 

care nu necesită întreținere, cu rolă de 

urmărire pentru ghidaj în adâncime, la 

o distanță între rânduri de 167 mm, ga-

rantează o plasare precisă a sămânței 

la o înălțime de acoperire constantă

 • Prin dispunerea uneltelor și amplasa-

rea îngrășământului între două brazde 

însămânțate, toate plantele sunt fertili-

zate în mod optim, evitându-se arsu-

rile chimice la nivelul rădăcinilor plan-

telor - premisa perfectă pentru o creș-

tere susținută.

 • Deservirea confortabilă a tuturor func-

țiilor sistemului de comandă a utilajului 

Solitronic prin intermediul terminalului 

grafic LVT 50 LEMKEN sau printr-un ter-

minal ISOBUS (opțional).

 • Pentru pre-compactarea brazdelor în-

sămânțate, LEMKEN oferă o rolă de tă-

vălug trapezoidală integrată.

În special în cazul cerealelor de vară în re-

giunile cu perioade scurte de vegetație 

se pot obține creșteri considerabile ale 

profiturilor prin combinații de semanat cu 

fertilizare localizată. Deopotrivă în cazul 

comenzii convenționale și al celei cu con-

servare se obține astfel o dezvoltare ra-

pidă a plantelor tinere.

 • Rezervorul variabil divizat găzduiește 

atât sămânța, cât și îngrășământul.

 • Pentru pregătirea răzorului de sămânță 

se utilizează uneltele grapei scurte cu 

discuri Heliodor.

 • Brăzdarele cu discuri duble pentru îm-

prăștierea îngrășământului, cu diame-

trul de 400 mm, plasează cu precizie 

îngrășământul la adâncimea de lucru 

dorită. În acest sens, forța de presare a 

brăzdarului poate fi mărită până la 200 

kilograme.

 • Roțile voluminoase ale rolei de tăvălug 

cu anvelope asigură o tasare optimă a 

COMPACT-SOLITAIR CU FERTILIZARE SIMULTANA

Compact-Solitair 9 HD
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Semănat

Reconfigurare rapidă pentru  
plantarea porumbului

Compact-Solitair K K în varianta cu lățime de lucru de 6 metri

Pentru un semanat eficient și în cele 

mai dificile condiții, combinația de se-

manat Compact-Solitair cu grapa circu-

lară Zirkon reprezintă prima alegere.

 • Pentru cea mai bună prelucrare posi-

bilă a solului pot fi setați individual 

parametri decisivi cum ar fi adânci-

mea de lucru, turația rotorului, pozi-

ția cuțitelor și viteza de avans.

 • Grapa circulară Zirkon oferă garanția 

unui răzor de sămânță optim în prac-

tic toate condițiile de sol, procedurile 

de semanat convenționale și conser-

vatoare.

 • Rola de tăvălugire cu anvelope asi-

gură menținerea precisă a adâncimii 

de lucru a grapei circulare.

SEMANAT CU INTENSITATE ADAPTATA

 • Prin intermediul unei interfețe stan-

dardizate pentru pivot, șina de însă-

mânțare poate fi decuplată, fiind po-

sibilă atașarea unui utilaj de plantat 

porumb. Utilizarea alternativă deo-

potrivă în semanata cerealelor și a 

porumbului permite o exploatare 

optimă a combinației de semanat.

 • Disponibilitate cu lățimi de lucru de 

trei, patru și șase metri.

Compact-Solitair 9 Z și K K
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Semănat

Saphir 7 purtat, rigid purtat, rigid
Model 7/250 7/300 7/400 7/250 AutoLoad 7/300 AutoLoad 7/400 AutoLoad
Lăţime de lucru (cm) 250 300 400 250 300 400
Număr de rânduri 20/17 24/20 32/27 20/17 24/20 32/27
Distanţă între rânduri (mm) 125 125 125 125 125 125
Greutate proprie (kg) 838 927 1.136 810 900 1.070
Capacitate buncăr (l) 650 800 1.050 650 800 1.050

Saphir 8 purtat, rigid purtat, rigid
Model 8/300 8/400 8/300 AutoLoad 8/400 AutoLoad
Lăţime de lucru (cm) 300 400 300 400
Număr de rânduri 24/20 32/27 24/20 32/27
Distanţă între rânduri (mm) 125/150 125/150 125/150 125/150
Greutate proprie (kg)1 927/867 1.136/1.061 900/840 1.070/995
Capacitate buncăr (l) 800 1.050 800 1.050
Solitair 8 purtat, rigid
Model 8/300 8/350 8/400
Lăţime de lucru (cm) 300 350 400
Număr de rânduri 24/20 28/23 32/27
Distanţă între rânduri (mm) 125/150 125/150 125/150
Greutate proprie (kg) 1 910/850 964/896 1.018/943
Capacitate buncăr (l) 1.100 1.100 1.850
Solitair 9 purtat, rigid purtat, rabatare hidraulică
Model 9/300 9/350 9/400 9/400 K 9/450 K 9/500 K 9/600K
Lăţime de lucru (cm) 300 350 400 400 450 500 600
Număr de rânduri 24/20 28/23 32/27 32/27 36/30 40/34 48/40
Distanţă între rânduri (mm) 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150
Greutate proprie (kg) 1 1.041/981 1.104/1.035 1.158/1.083 1.202/1.127 1.274/1.184 1.354/1.264 1.514/1.394
Capacitate buncăr (l) 1.100 1.100 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
Solitair 9 semi-purtat, rabatare hidraulică Solitair 12 tractat, rabatare hidraulică
Model 9/400 KA 9/450 KA 9/500 KA 9/600 KA 12/800 K 12/900 K 12/1000 K 12/1200 K
Lăţime de lucru (cm) 400 450 500 600 800 900 1.000 1.200
Număr de rânduri 32/27 36/30 40/34 48/40 64/54 72/60 80/68 96/80
Distanţă între rânduri (mm) 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150
Greutate proprie (kg) 1 1.274/1.199 1.364/1.274 1.504/1.414 1.684/1.564 4.545/4.395 4.725/4.545 4.905/4.725 5.315/5.075
Capacitate buncăr (l) 2.300 2.300 2.300 2.300 5.800 5.800 5.800 5.800

Date tehnice
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Semănat

1 distanţă între rânduri 125 mm/150 mm 2 distanţă între rânduri 125 mm/167 mm

Solitair 25 KA semi-purtat, rabatare hidraulică
Model 25/400 KA 25/450 KA 25/500 KA 25/600 KA
Lăţime de lucru (cm) 400 450 500 600
Număr de rânduri 32/27 36/30 40/34 48/40
Distanţă între rânduri (mm) 125/150 125/150 125/150 125/150
Greutate proprie (kg)1 2.067/1.992 2.198/2.108 2.315/2.225 2.578/2.458
Capacitate buncăr (l) 3.000 3.000 3.000 3.000
Compact - Solitair 9 H tractat, rigid tractat, rabatare hidraulică
Model 9/300 H 9/400 H 9/600 HK
Lăţime de lucru (cm) 300 400 600
kW/CP 88/120-147/200 103/140-176/240 132/180-221/300
Discuri (număr) 24 32 48
Număr de rânduri 2 24/18 32/24 48/36
Distanţă între rânduri (mm) 125/167 125/167 125/167
Greutate proprie (kg)2 3.503/3.431 4.039/3.943 8.821/8.677
Capacitate buncăr (l) 3.500 3.500 4.500
Compact - Solitair 9 Z și K K tractat, rigid tractat, rabatare hidraulică
Model 9/300 Z 9/400 Z 9/600 K K
Lăţime de lucru (cm) 300 400 600
kW/CP 88/120-147/200 103/140-176/240 147/200-232/315
până la o turație a arborelui cardanic (minˉ¹) 1.000 1.000 1.000
Turația rotorului (minˉ¹) la 1.000 minˉ1 330/440 330/440 330/440
Număr de rânduri 2 24/18 32/24 48/36
Distanţă între rânduri (mm) 125/167 125/167 125/167
Greutate proprie (kg)2 3.644/3.572 4.231/4.135 9.444/9.298
Capacitate buncăr (l) 3.500 3.500 4.500
Compact - Solitair 9 HD tractat, rigid tractat, rabatare hidraulică
Model 9/400 HD 9/600 K HD
Lăţime de lucru (cm) 400 600
kW/CP (dela - pânăla) 103/140-140/240 132/180-221/300
Discuri (număr) 32 48
Număr de rînduri brăzdare seminţe/brăzdare îngrăşământ 24/12 36/18
Distanţă între rânduri brăzdare seminţe/brăzdare îngrăşământ (mm) 167/334 167/334
Greutate proprie (kg) 4.283 9.485
Capacitate buncăr (l) 3.500 (compartimente ajustabile) 5.000 (compartimente ajustabile)
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OptiDisc
Model OptiDisc 25/400 OptiDisc 25/400 OptiDisc 25/450 OptiDisc 25/450
Lăţime de lucru (cm) 400 400 450 450
Număr de rânduri 32 27 36 30
Distanţă între rânduri (mm) 125 150 125 150
Greutate proprie (kg) 1.165 1.080 1.245 1.155

Solitair 23
Model Solitair 23/1900
Greutate proprie (kg)1 740
Capacitate buncăr (l) 1.900
Solitair 12 SW
Model Solitair 12/5800
Greutate proprie (kg) 1 2.980
Capacitate buncăr (l) 5.800
Azurit 9
Model Azurit 9/4.75 Azurit 9/6.75 K Azurit 9/8.75 K Azurit 9/4.75 D Azurit 9/6.75 K D Azurit 9/8.75 K D
Lăţime de lucru (cm) 300 450 600 300 450 600
Reihenanzahl bei 
Reihenabstand 75 cm

4 6 8 4 6 8

Capacitate buncăr (ca. l) 600 600 600 600 600 600
Greutate proprie (kg) 1.000 1.900 2.300 1.175 2.150 2.600
SeedHub
Model SeedHub 5/200 SeedHub 5/500
Greutate proprie (kg) 1 60 116
Capacitate buncăr (l) 200 500

Semănat

1 distanţă între rânduri 125 mm/150 mm 2 distanţă între rânduri 125 mm/167 mm
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PROTECŢIA PLANTELOR PERFORMANŢE RIDICATE OBŢINUTE CU  
NATURALEŢE – TEHNOLOGIA DE PULVERIZARE 
DE LA LEMKEN
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Agricultura moderna se bazeaza pe sisteme de productie eficiente. Cantita-
tile de însamântat sunt mentinute la un nivel minim astfel încât, aplicate în-
tr-un mod si într-o perioada propice, sa asigure un randament economic 
maxim. Soiurile de plante utilizate sunt hotarâtoare, dar la fel sunt si echipa-
mentele alese pentru fiecare lucrare în parte. Protectia plantelor reprezinta 
unul dintre cei mai importanti factori ce conduc la o productie agricola de 
calitate. Prin urmare, se poate afirma ca, în prezent, aparatele de erbicidat 
reprezinta cele mai importante echipamente utilizate în exploatatiile agri-
cole. Aparatul de erbicidat trebuie sa fie usor de utilizat si sa aplice precis si 

eficient pesticide si îngrasaminte lichide. Debitul trebuie sa fie suficient pen-
tru a permite aplicarea în timp util. Utilajul trebuie sa fie astfel proiectat 
încât sa contribuie la optimizarea cantitatii de produse chimice ce ajung la 
locul potrivit, si sa asigure deopotriva economia de pesticide si protectia 
mediului. LEMKEN ofera aparatul de erbicidat adecvat pentru fiecare lucrare 
a solului în parte. Fiecare model este proiectat sa fie usor de utilizat si precis 
în lucrarea pentru care va fi folosit. Volumul bazinelor variaza de la 900 la 
6.000 litri, iar latimea lancilor de la 12 la 39 metri. 
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Protecţia plantelor

Sirius 10 cu lance HE Sirius 10 cu lance pliată RA

 • Sirius 10 este operat cu computerul 

EcoSpray de la LEMKEN. Sirius 12 este 

echipat în serie cu ISOBUS. Noul con-

cept de operare MegaSpray simpli-

fică comanda funcțiilor complexe 

printr-un meniu cu design intuitiv. 

Pentru Sirius 12, firma LEMKEN pune 

la dispoziție terminalele de operare 

CCI-50, CCI-800 sau CCI-1200. În plus, 

sunt disponibile diferite elemente de 

operare suplimentare.

Noul aparat de erbicidat Sirius este ideal 

pentru utilizarea pe suprafete agricole 

mari. Forma monobloc face ca, în vari-

anta purtata, sa poata fi folosite bazine 

cu capacitati mari. 

 • Sistemul de cuplare superior Quic-

kConnect permite atasarea sigura si 

rapida a aparatelor de erbicidat Sirius 

la tractor.

 • Bazinele din gama Sirius au capacita-

tea de la 900 la 1.900 de litri. Un de-

flector integrat asigura atât un grad ri-

dicat de siguranta în timpul conduce-

rii pe drumurile publice, cât si curata-

rea simpla a sistemului.

 • Lancea HorizontalExtend (HE) cu  

rabatare este disponibila în latimi de 

lucru de la 12 la 15 de metri.

 • Noul control proactiv al tijei de stro-

pire ABC  (AdaptiveBalancingControl) 

asigură o distanță optimă față de su-

prafața țintă.  

SIRIUS - UȘOR DE UTILIZAT, PERFORMANT, PRECIS

Sirius
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Protecţia plantelor

Rezervor frontal Gemini cu un volum 
de 1.100 l

Cadru portant special, variantă de
execuție plată

Gemini

 • Pentru umplere externă este dispo-

nibil un racord de umplere de 2´ ,́ cu 

protecție împotriva refluxului. În 

zona de aspirație există un ventil se-

lector manual pentru comutarea 

între recipientul principal și recipien-

tul pentru apă curată, în cazul 

Gemini 7

 • O formă constructivă compactă și 

clară face ca utilajul să fie foarte ușor 

de manevrat pe drumuri înguste și 

pe teren deluros, în ciuda volumului 

rezervorului. Construcţia inferioră 

netedă și cadrul portant special pro-

tejează plantele și asigură o gardă 

înaltă la sol.

Cu ajutorul rezervorului frontal Gemini, 

volumul maşinii de erbicidat tractate Si-

rius poate fi mărit până la 3.000 de litri. 

Acest lucru înseamnă un randament 

mai ridicat pe suprafață și o încărcare 

mai echilibrată a tractorului.

 • În sistemul hidraulic frontal al tracto-

rului poate fi transportat un volum 

de până la 1.000 litri de apă, respectiv 

fertilizator lichid și 100 litri de apă cu-

rată. Acesta asigură o suprafață de 

acoperire cu minimum 50 % mai 

mare per ciclu de lucru.

 • Cu ajutorul pompei antrenate hi-

draulic, în cazul Gemini 7 se poate 

opera mecanismul de amestecare și 

dispozitivul de curățare interioară a 

rezervorului. Prin intermediul unui 

ventil selector electric opțional, pe 

Sirius se poate aspira direct din re-

zervorul frontal.

GEMINI - DESIGN PERFECT, BINE STRUCTURAT, PUTERNIC
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Protecţia plantelor

Cuplă scurtă pentru stabilitate  
direcțională ridicată

Poziţie sigură, chiar şi pentru duze 
lungi

datorită volumului mare a rezervorului 

de amestec, umezire fără pulverizare a 

marginilor, precum și duze puternice de 

curățare a canistrelor și de amestecare.

 • Rezervorul cu pereți nedeți pe interior 

și formă optimizată garantează curăța-

rea perfectă pe interior, îndepărtând 

eficient rezidurile.

 • Profilele de tip Z unice și rezistente la 

torsiune, 

 • Cu o lățime de lucru între 15 și 30 de 

metri și prelungire optimizată datorită 

profilelor de susținere, barbotare a so-

lutiei in rampă este dotare de serie.

 • Comanda utilajului de erbicidat Pri-

mus 10 se efectuează prin intermediul 

unui terminal CCI.50 cu S-Box pentru 

ghidarea segmentelor de rampă. 

LEMKEN oferă ca terminal de utilizare 

pentru Primus 12: CCI.50, CCI.800 sau 

CCI.1200. În plus, vă stă la dispoziție o 

serie de elemente suplimentare.

Pulverizatoarele LEMKEN Primus cu o ca-

pacitate a rezervorului de la 2400 până la 

4400 litri oferă componente de o calitate 

superioară, accentul fiind pus în mod 

conștient pe caracteristicile esențiale, 

necesare în vederea pulverizării. Acesta 

reunește avantajele unei protectiei plan-

telor profesionale și eficacitatea econo-

mică.

 • Aparatul de erbicidat tractat compact 

cu latime de transport si înaltime re-

duse asigura deplasarea usoara si în 

conditii de siguranta între câmpuri, 

chiar si în spatii închise. Axul de re-

glare permite adaptarea la toate ce-

rințele.

 • Proțapul de urmărire permite cupla-

rea la tractor la cupla de remorcare 

sau la bara de tracțiune, cu o selecție 

mare de ocheți de tracțiune. Opțio-

nal este disponibil un racord de arti-

culație inferioară de protecție. 

 • Încorporare rapidă și sigură a soluților 

PRIMUS – COMPACT, UȘOR DE MANEVRAT, ECONOMIC

Primus
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Protecţia plantelor

Urme preciseFormă constructivă compactă  
pentru manevrabilitate optimă

Dotarea standard generoasa si numeroase 
alte accesorii optionale fac ca Albatros sa 
reprezinte prima alegere pentru exploata-
tiile agricole de mari dimensiuni din în-
treaga lume. Fie ca aveti nevoie de un apa-
rat de erbicidat de dimensiune mare, dar 
simplu, fie de un utilaj extrem de sofisticat 
care foloseste cele mai noi tehnologii de 
pulverizare, Albatros poate fi configurat 
pentru a satisface toate cerintele dumnea-
voastra.

• Design-ul compact si centrul de greu-
tate coborât, realizate prin încorporarea 
bazinului cu apa curata în bazinul prin-
cipal, asigura o stabilitate buna si trans-
portul pe drumurile publice în conditii 
de siguranta.

 • Ca accesoriu optional, bara de tractiune 
universala, cu comanda directiei, este 
usor de adaptat la tipul cârligului de re-
morcare al tractorului.

 • Încorporarea rapidă și sigură a soluților 
datorită volumului mare al bazinului de 
amestec. Duze rabatabile de curățare a 
rezervorului pentru o curățare rapidă și 
eficientă a rezervoarelor de mare 

ALBATROS- INDIVIDUAL, CU PRECIZIE DE PULVERIZARE, FĂRĂ 
ABATERI DE LA TRAIECTORIE

capacitate, precum și duze de ameste-
care produse în serie.

• Bazinul inovator din plastic armat cu 
fibra de sticla cu pereti interiori netezi si 
bazin cu apa curata integrat este dispo-
nibil cu capacitatile de la 4.000 la 6.000 
de litri. Forma optimizată a rezervorului 
garantează o curățare perfectă pe inte-
rior, îndepărtând eficient rezidurile și 
asigurând o repartizare ideală a greută-
ții, independent de gradul de umplere.

 • Lancea robusta cu profil Z este disponi-
bila pentru latimi de lucru de la 15 la 39 
de metri. Furtunurile sunt dispuse inge-
nios prin profilul cadrului, barbotare a 
soluției pe rampă este dotare standard.

 • Pulverizatorul Albatros 10 este operat 
prin intermediul terminalului CCI-50 
cu sistem pentru tronson parțial.  
LEMKEN oferă ca terminal de utilizare 
pentru Albatros 12: CCI.50, CCI.800 sau 
CCI.1200. În plus, vă stă la dispoziție o 
serie de elemente suplimentare.

Albatros
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Protecţia plantelor

Centru de greutate coborât Rezervor de clătire integrat opțio-
nal, cu centru electronic de comandă

individuală a duzelor „Eltec Pro” reac-

ționează imediat.

 • Proţapul maşinii de erbicidat Vega, 

opţional articulat şi prevăzut cu sus-

pensie, poate fi livrat cu cuplare sus 

sau jos, în funcţie de dorinţă. În func-

ție de dorința clientului, axa este ri-

gidă, cu suspensie mecanică sau 

pneumatică. Sunt posibile dimensi-

uni de ecartament cuprinse între 1,50 

m și 2,25 m.

 • Mașina de erbicidat Vega 12 este dis-

ponibilă doar cu tehnologie bus. 

Noul sistem de comandă MegaSpray 

simplifică modul de comandă a 

funcțiilor complexe datorită unui 

meniu intuitiv. LEMKEN oferă ca ter-

minal de utilizare pentru Vega 12: 

CCI.50, CCI.800 sau CCI.1200. În plus, 

vă stă la dispoziție o serie de ele-

mente suplimentare.

Prin conceptul său elaborat până la cel 

mai mic detaliu, Vega îndeplinește ce-

rințele de protecție a plantelor la cel 

mai înalt nivel.

 • Datorită formei sale constructive a 

rampei pliabilă în partea din spate, 

mașina are o gardă la sol mai înaltă și 

un centru de greutate mai coborât.

 • Noul control proactiv al rampei de 

stropire ABC  (AdaptiveBalancin-

gControl) asigură o distanță optimă 

față de suprafața țintă.

 • Rezervorul de clătire și panoul elec-

tronic de comandă sunt integrate ex-

cepțional în recipientul modern din 

plastic. 

 • O conductă de circulare integrată în 

braţele din țeavă de aluminiu asigură 

un circuit permanent al amestecului 

pulverizat fără secțiuni de conducte 

inactive. Funcția de comutare 

VEGA - ELEGANT, INOVATOR, PRECIZIE DE NEEGALAT

Vega
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Protecţia plantelor

Date tehnice
Sirius 10
Model 900 1300 1600 1900
Capacitate bazin (val. aprox. l) 950 1.370 1.680 2.000
Greutate proprie cu lance (val. aprox. kg) 1.240 mit 15 1.255 mit 15 1.435 mit 21/17 1.450 mit 21/17
Debit minim al pompei (l/min) (150) 200 (250) (150) 200 (250) (150) 200 (250) (150) 200 (250)
Lăţimi de lucru (m) 12-24 12-24 12-30 12-30
Tipuri de lăncii HE/RA HE/RA HE/RA HE/RA
Sirius 12
Model 900 1300 1600 1900
Capacitate bazin (val. aprox. l) 950 1370 1680 2000
Greutate proprie cu lance (val. aprox. kg) 1.240 mit 15 1.255 mit 15 1.490 mit RA 21/17-7 1.500 mit RA 21/17-7
Debit minim al pompei (l/min) (150) 200 (250) (150) 200 (250) (150) 200 (250) (150) 200 (250)
Lăţimi de lucru (m) 15-24 15-24 15-30 15-30
Tipuri de lăncii RA RA RA RA
Primus 10/12
Model 2500 3500 4500
Capacitate bazin (val. aprox. l) 2.400 3.300 4.400
Greutate proprie cu lance (val. aprox. kg) 3530 mit FS 15/00-7 B27 3600 mit FS 27/18-9 B27 3720 mit FS 27/18-9 B27 
Debit minim al pompei (l/min) 260 260 2x200
Lăţimi de lucru (m) 15-30 15-30 15-30
Tipuri de lăncii FS FS FS
Albatros 10/12
Model 4000 5000 6000
Capacitate bazin (val. aprox. l) 4000 5000 6200
Greutate proprie cu lance (val. aprox. kg) 4690 mit FS27/18-9 B27 5020 mit FS33/21-9 B33 5820 mit FS36/24-9 B36
Debit minim al pompei (l/min) 2x250 2x250 2x250
Lăţimi de lucru (m) 15-33 15-39 15-39
Tipuri de lăncii FS FS FS
Vega 12
Model 3000 4000 5000
Capacitate bazin (val. aprox. l) 3150 4200 5250
Greutate proprie cu lance (val. aprox. kg) 3.100 3.250 3.300
Debit minim al pompei (l/min) 2x200 (2x260) 2x200 (2x260) 2x200 (2x260)
Lăţimi de lucru (m) 15-30 15-30 15-30
Tipuri de lăncii RA RA RA
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CREAȚI-VĂ MAI MULT SPAȚIU DE MANEVRĂ!
 
Agricultura devine tot mai complexă. În calitate de agricultor, sunteți pus 
permanent în fața unor provocări noi și trebuie să petreceți mai mult timp la 
birou decât pe câmp. Când ați avut ultima oară pământ sub tălpi? Este 
nevoie de mii de piese pentru a avea o activitate de pro�tabilă, iar digitaliza-
rea este doar una dintre ele. 

De peste zece ani, dezvoltăm sisteme electronice pionier pentru mașini 
agricole, menite să vă ajute în activitatea dumneavoastră. Acestea fac ca 
semănatul, fertilizarea și irigarea să �e mult mai bine direcționate și aduc o 
economie de resurse valoroase. Tehnologiile noastre digitale și produsele 
aferente sunt cuprinse sub marca iQ blue.

Punctul forte pe care îl avem în activitatea noastră de inovare este apropie-
rea de dumneavoastră, agricultorii. Gândim și dezvoltăm produse din 
perspectiva dumneavoastră. Ne punem întrebarea, cum se poate obține o 
producție mai mare pe hectar, cum vă putem face munca mai e�cientă, mai 
confortabilă și mai simplă, sporind în același timp sustenabilitatea ecologică. 
De ce? Foarte simplu:

MOTIVAȚIA NOASTRĂ:  
SUCCESUL DUMNEAVOASTRĂ!
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Clara

 • Prin ritmul măsurătorilor la interval 

de jumătate de oră, sunt înregistrate 

modificările și este creată o bază de 

date cuprinzătoare.

 • Prin structura sa intuitivă și clară, 

aplicația SmartFarm oferă o privire 

de ansamblu asupra datelor, perma-

nent și independent de locație. Pen-

tru o privire de ansamblu integrală, 

pot fi asociate într-o aplicație mai 

multe stații, poziționate în locații di-

ferite.

 • Tehnologiile de transfer de date de 

ultimă generație în spectrul de joasă 

tensiune, cu o performanță ridicată a 

bateriilor, fac posibilă colectare de 

date pe parcursul mai multor ani.

Stația meteorologică iQblue Clara îi 

sprijină pe agricultori să ia deciziile 

agricole corecte. Măsoară direct pe 

câmp temperatura din aer, din stoc și 

din sol și înregistrează precipitațiile.  

Aplicația gratuită aferentă determină 

punctul de rouă și umiditatea frunzelor. 

Aceste date sunt combinate cu datele 

stațiilor de măsurare din apropiere.  

Pe baza acestor informații cuprinză-

toare, utilizatorul poate deriva măsurile 

necesare pentru câmpul său la mo-

mentul respectiv. Prin semănarea, apli-

carea substanțelor protectoare și fertili-

zatoare la momentul optim, se prote-

jează resursele într-un mod durabil.  

 • Metodele de măsurare științifice cal-

culează pe baza condițiilor meteoro-

logice actuale riscul de boli specifice 

plantelor din cămp. 

ÎNREGISTRAREA INTELIGENTĂ A DATELOR DE MĂSURARE

Înregistrarea precisă și transmiterea tuturor datelor meteorologice relevante 
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STATUS QUO

Mai multe informații la      

iqblue.lemken.com

SOLUȚIE AUTONOMĂ PENTRU 
MANAGEMENTUL DATELOR

agrirouter:  Platformă pentru schimbul de date

›  Fără stocare de durată a datelor
›  Fără transmiterea datelor către terți

NEXT Machine Management:   
Instrument de bază pentru plani�car-
ea și documentarea lucrărilor agricole

John: agricultor inteligent 
›  Dorește să simpli�ce procesele 

de muncă

CONFORT
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iQblue

4.

 

2. 3.1. CONFORT CONFORTCONFORT

EVALU-
AREADATELOR 

John: face economie de timp, 
lucrează e�cient și este mulțu-
mit în toate privințele.

ECONOMIE DE TIMP:   
documentație automată

O MAI MARE TRANSPAR-
ENȚĂ:  
evaluarea și vizualizarea 
datelor

O MAI MARE EFICIENȚĂ:  
Veri�carea și optimizarea  
proceselor

PLANIFI-
CAREA SAR-
CINILOR

›  Selectarea loviturilor, resurse-
lor, hărților de aplicare

›  Transmiterea datelor către 
mașină

ÎNREGISTRA-
REA
DATELOR

 ›  Înregistrarea datelor mașinii, 
de ex. poziția GPS, viteza, ratele 
de aplicare

›  Transmiterea datelor prin 
agrirouter înapoi către NEXT 
Machine Management

CONECTARE PRIN  
AGRIROUTER

›  Conectare între software  
și mașină printr-un cont agrir-
outer 

›  De�nirea unor reguli individu-
ale pentru schimbul de date
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Parteneri de vânzăriParteneri de vânzări

Franz Jakoby
Mob.: +40 722 536 001
f.jakoby@lemken.com

Marian Gheorghe 
Mob +40 724 52 46 14
m.gheorghe@lemken.com

Daniel Poiana
Mob.: +40 737 505 113
d.poiana@lemken.com
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Parteneri de vânzări
A Österreich
LEMKEN Austria GmbH
Phone +43 295 22 02 21
hollabrunn@lemken.com

Andreas Halbmayr (A-West) 
Mob +43 664 88 38 67 37 
a.halbmayr@lemken.com

Herbert Bittenauer (A-East)
Mob +43 664 8 21 57 38
h.bittenauer@lemken.com

Reinhold Kogler (A-South)
Mob +43 664 8 21 57 36
kogler@lemken.com

� Australien
LEMKEN Australia and
New Zealand Pty Ltd
Cameron West 
Phone + 61 410 445 952
c.west@lemken.com

az  Aserbaidschan
„4S“ LLC
Elkhan Alakbarov
Phone +994 (50) 220 3070
elkhan.alakbarov@ssss.az

B Belgien
LEMKEN Belgium BVBA
Stijn Vercauteren (Flanders)
Mob + 32 474 97 46 22
vercauteren@lemken.com

Francois Dumonceau (Wallonia)
Mob + 32 468 16 58 51
f.dumonceau@lemken.com

� Bulgarien
LEMKEN BULGARIA Ltd.
Nikolay Kolev
Mob +359 878 91 13 33
n.kolev@lemken.com

� Bosnien-Herzegowina
LEMKEN Adria d.o.o. 
Milan Slavkovic
Mob +381 69 78 03 45
slavkovic@lemken.com

� Weißrussland
Polymya Agro Ltd
Gennady Kravchenko
Phone +375 2 96 70 47 78
polymya@polymya.by
www.polymya-agro.by

� Kanada
LEMKEN CANADA INC.
Laurent Letzter
Mob + 1 450 2 52 86 59
canada@lemken.com
www.lemken.ca 

� Schweiz
LEMKEN Niederlassung Schweiz
Andreas Rutsch (CH-East)
Mob +41 796 06 00 05
a.rutsch@lemken.com

Karl Bühler (CH-West)
Mob +41 7 98 24 32 80
k.buehler@lemken.com

� China
LEMKEN Agricultural 
Machinery Co. Ltd. 
Peter Zhao
Phone +86 532 55 67 95 88
Mob +86 139 11 51 30 34
p.zhao@lemken.com

� Zypern
Kakkis agrifuture products ltd 
Philippos Kakkis
Phone +357 24 72 44 28 
Mob +357 99 62 20 53 
info@kakkisagrifuture.com
www.kakkisagrifuture.com

� Tschechische Republik
LEMKEN CZECH, s.r.o.
Ing. Miloš Novák 
Mob +420 725 77 55 88
novak@lemken.com

D Deutschland
LEMKEN GmbH & Co. KG
Norbert Reimer-Thiemann
Phone +49 28 02 81-191
Mob +49 172 2 93 12 00
n.reimer-thiemann@lemken.com

� Dänemark
LEMKEN Skandinavien ApS
Nis Peter Albrechtsen
Mob +45 30 52 52 57
albrechtsen@lemken.com

E Spanien
LEMKEN IBERIA S.L
José Antonio Pita París (E-West)
Mob +34 673 56 62 59
pita@lemken.com

Alberto Piñero Panadero (E-East)
Mob +34 673 56 62 55
pinero@lemken.com

� Estland
Konekesko Eesti AS
Meelis Suurmann
Phone +372 53 34 52 88
meelis.suurmann@kesko.ee

� Äthiopien
Kaleb Services Farmers House
Michael Tesfaye
Phone +251 11 4 39 14 59
Mob +251 920 49 79 38
michael@kalebservice.com
www.kalebservice.com

F Frankreich
LEMKEN France SARL
Jean-Christophe Regnier
Phone +33 2 38 61 11 12
france@lemken.com

� Finnland
Turun Konekeskus Oy
Tuomas Kajantola
Phone +358 5 03 01 18 02
tuomas.kajantola@turunkonekeskus.fi
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Parteneri de vânzări
� Großbritannien
LEMKEN UK Ltd.
Phone +44 1379 85 54 49
uksales@lemken.com
www.lemken.com
Paul Creasy
Mob +44 78 60 45 57 11
p.creasy@lemken.com

� Georgien
NOBLEX LTD
Gagunashvili
Phone +995 32 2 47 30 03
Mob +995 599 65 57 57
michael.gagunashvili@noblex.ge
www.agrosphere.ge

� Griechenland
Tsikos OE 
Ellinokratis Tsikos
Phone +30 238 2 02 51 75
tsikosellinokratis@hotmail.gr

Stasinos S. A 
Stergios Stasinos 
Phone +30 2 32 40 2 25 08 
info@stasinos.com.gr 
www.stasinos.com.gr
Kouimtzis S.A.
Phone +30 23 10 79 69 70
info@kouimtzis.gr
www.kouimtzis.gr

H Ungarn
LEMKEN HUNGARIA Kft.
Phone +36 29 53 72 00
office-ungarn@lemken.com
Balazs Poczik (H-West)
Mob +36 30 7 48 53 80
poczik@lemken.com
Péter Szrnka (H-East)
Mob +36 30 8 52 57 87
p.szrnka@lemken.com

� Kroatien
Slavko Kralj
Phone +386 2 5 69 13 14 
Mob +386 41 68 23 14
s.kralj@lemken.com

I Italien
LEMKEN ITALIA s.r.l.
Giovanni Ravelli
Mob +39 335 8 12 11 11
ravelli@lemken.com

� Indien
LEMKEN India Agro 
Equipment Pvt Ltd.
Sanjay Kapoor
Phone +91 71 04 30 54 01
Mob +91 96 07 74 04 44
s.kapoor@lemken.com
www.lemken.in

 Iran
Azhar Saba Co.
Mohamed Khoram
Phone +98 513 6 67 75 00-505
azharsabaco@yahoo.ca
www.azharsaba.com

� Irland
LEMKEN UK Ltd.
Derek Delahunty
Mob +353 86 0 20 38 86
d.delahunty@lemken.com
www.lemken.com

J Japan
LMJ Co. Ltd.
Naoto Toyabe
Phone +81 133 27 64 64
Mob +81 80 18 89 40 03
toyabe@lemken.com
www.lemken-japan.com

� Kirgistan
TOO Agroleasing
Viktor Zhuravlev
Phone +7 716 3 85 06 28
Mob +7 705 7 49 44 66
v.zhuravlev@lemken.kz
www.lemken.kz


 Kasachstan
TOO LEMKEN KAZ
Viktor Zhuravlev
Phone +7 716 38 5 06 28
Mob +7 705 749 44 66
v.zhuravlev@lemken.kz
www.lemken.kz

L Luxemburg
Agri-Center S.A.
Roger Thiesen
Phone +352 23 63 75 00
Mob +352 621 32 60 61
r.thiesen@wowey.eu
www.agri-center.lu

Servatius & Ehlenz SARL
Phone +352 6 21 82 16 05
Mob +352 621 82 16 02 
info@se-eh.lu
www.servatius-ehlenz.de

	 Litauen
UAB Konekesko Lietuva
Vilius Sventkauskas
Phone +370 37 30 22 82
Mob +370 61 84 10 21
vilius.sventkauskas@kesko.lt
www.konekesko.lt

� Lettland
Konekesko Latvia SIA
Aivars Metla-Rozentāls
Phone +371 63 00 17 29
Mob +371 26 47 71 81
aivars.metla-rozentals@kesko.lv 
www.konekesko.lv

� Mexiko
ANSA • Agroservicios del Norte
Luis F. Morales Reyes 
Phone +52 87 17 15 24 66
Mob +52 87 17 27 90 49
lfmorales@ansamex.com
www.ansamex.com
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Parteneri de vânzări
� Mongolei
Ammac GmbH 
Marie Gottschalk
Phone +49 3841 2 23 28 10
info@ammac.de 
gottschalk@ammac.de 
www.ammac.de

� Myanmar
Octagon-CLAAS
Thant Lwin
Phone: +95 92 55 11 21 66
thant.lwin@ois-claas.com

N Norwegen
Norwegian Agro Machinery AS
Thorleif Bjornstad
Mob +47 905 83 0 48
thbj@na-machinery.no

� Niederlande
LEMKEN Nederland B. V.
Hans Hoogland (NL-North)
Mob +31 653 52 71 35
hoogland@lemken.com

Stijn Vercauteren (NL-South)
Mob +32 474 97 46 22 
vercauteren@lemken.com

� Neuseeland
LEMKEN Australia and
New Zealand Pty Ltd
Cameron West 
Phone + 61 410 445 952
c.west@lemken.com

P Portugal
LEMKEN IBERIA S.L
José Antonio Pita París
Mob +34 673 56 62 59
pita@lemken.com

� Polen
LEMKEN Polska Sp.z o.o.
Phone +48 91 5 63 76 46
k.mrula@lemken.com.pl
lemken.com.pl
Krzysztof Mrula (PL-West)
Mob +48 601 98 49 18
k.mrula@lemken.com.pl

Mikolaj Szembek (PL-North)
Mob +48 601 62 62 15
m.szembek@lemken.com.pl

Michal Adamowicz (PL-South)
Mob +48 601 80 25 11 
m.adamowicz@lemken.com.pl

Marek Zielinski (PL-East)
Mob +48 722 09 78 77 
m.zielinski@lemken.com.pl

� Chile
Sargent Agricola
Carlos Cuevas
Phone +56 2 25 10 30 49
ccuevas@sargentchile.cl
www.sargent.biz

� Rumänien
LEMKEN ROMANIA SRL
Franz Jakoby (RO-West)
Mob +40 722 53 60 01
f.jakoby@lemken.com
Daniel Poiana (RO-East)
Mob +40 737 50 51 13
d.poiana@lemken.com
Marian Gheorghe (RO-South)
Mob +40 724 52 46 14
m.gheorghe@lemken.com

� Russland
OOO LEMKEN-RUS
Alexander Ladygin
Phone +7 484 31 5 70 00
Mob +7 919 0 31 08 49
a.ladygin@lemken.ru
www.lemken.ru

S Schweden
LEMKEN Skandinavien ApS
Mats Jönsson
Phone +46 414 44 06 00
Mob +46 70 6 55 01 10
m.jonsson@lemken.com

� Slowakische Republik
LEMKEN SLOVAKIA s.r.o.
Robert Pecko
Phone +421 335 35 37 98
Mob +421 905 78 77 96
pecko@lemken.com

� Slowenien
Slavko Kralj
Phone +386 2 5 69 13 14 
Mob +386 41 68 23 14
s.kralj@lemken.com

� Senegal
AGRIPRO Afrique de l´Ouest
Assane Toure
Phone +221 33 8 67 55 33
Mob +221 77 5 55 05 55
www.agriproafrica.com

� Serbien
LEMKEN Adria d.o.o.
Milan Slavkovic
Phone +381 21 40 29 40
Mob +381 69 78 03 45
slavkovic@lemken.com

  Turkmenistan
ERDEM Economic Society
Sary Atayev
Phone +993 12 28 27 08
sary.atayev@turkmenagro.com
www.turkmenagro.com

 Türkei
ÖNDER ÇİFTÇİ PROJESİ
Halil Erişgen
Phone +90 28 22 62 46 71
Mob +90 53 85 76 92 01
halilerisgen@hotmail.com  

� Ukraine/Moldawien
LEMKEN-Ukraina
Artem Kalashnik
Phone +38 044 5 93 27 72
Mob +38 067 2 16 86 95
a.kalashnik@lemken.com.ua
lemken.com.ua

� Vereinigte Staaten von Amerika
LEMKEN GmbH & Co. KG
Jim Balstad
Mob +1 701 2 05 10 52
balstad@lemken.com

� Usbekistan
JV Lemken Chirchiq LLC
Alischer Khudayberdiev
Phone +998 71 2 68 03 46
Mob +998 90 3 51 35 36 
a.khudayberdiev@lemkenchirchiq.uz

� Südafrika
LEMKEN South Africa pty. Ltd.
Karel Munnik
Mob +27 82 4 12 25 77 
k.munnik@lemken.com
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Două simboluri foarte deosebite pentru două calități foarte deosebite. 
Dural și DuraMaxx

Începând de acum, piesele noastre de uzură sunt grupate în două game complet diferite.  
Pe de o parte Dural, calitatea LEMKEN consacrată, și pe de altă parte DuraMaxx, calitatea maximă de 
la LEMKEN. Când ceva este deosebit de bun, acest lucru trebuie să se și vadă cu ușurință.
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LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Germany
Phone +49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com



G
A

M
A

 D
E PRO

D
U

SE

GAMA DE PRODUSE
NOUTĂȚI

LEM
KEN

 . 11/19 . 175 0612/ro 



MISIUNEA NOASTRĂ:  
SUCCESUL  
DUMNEAVOASTRĂ! 

MOTIVAȚIA  
NOASTRĂ:  
SUCCESUL  
DUMNEAVOASTRĂ! 



Numai cei care înțeleg agricultura sunt capabili să producă utilaje 
agricole care să ofere performanțe excepționale la prelucrarea solului.  
Acest lucru este dovedit în mod convingător prin numeroasele 
inovații pe care le-am introdus cu succes pentru cultivarea blândă a 
solului, dezmiriștire și semănatul cu mare precizie. Ne dezvoltăm 
utilajele în urma unei colaborări apropiate cu oamenii care lucrează 
cu acestea: agricultorii.  
Numai în acest fel vom putea furniza și în viitor tehnologie agricolă 
care convinge prin calitatea proverbială LEMKEN.

3



În conformitate cu politica de perfecționare continuă a companiei, în prezent toate informațiile, dimensiunile și greutățile pot să 
difere față de cele prezentate aici și, prin urmare, nu sunt obligatorii. Datele cu privire la greutate se referă întotdeauna la 
versiunile de bază. Dimensiunile sunt aproximative.
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Cuprins

ARAT
6 Juwel 10

DEZMIRIȘTIRE
8 Koralin

CROP CARE
10 Orion
12 Nova

iQblue
14 NEXT Machine Management

BLOC ELEKTRONIC 
16 Terminal de ISOBUS CCI-800
17 AUX control unit CCI A3

SEMĂNAT
18 Saphir 9
19 Solitair 9 FL
20 SeedHub
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Arat

Juwel 10

Variantă OF la utilizarea Onland

Prin modelul Juwel 10, LEMKEN își pre-

zintă acum cel mai puternic plug purtat 

reversibil cu până la șapte trupițe, care 

a fost special conceput pentru trac-

toare mari și cele mai dificile condiții de 

lucru. fiind disponib pentru tracoare 

pînă la 450 CP, în funcție de numărul de 

trupițe și dotări, acesta poate înlocui 

chiar și un plug semi-purtat mai scump. 

Cadrul de 160 x 160 mm, precum și axul 

de reversare cu diametrul de 130 mm 

fac din Juwel 10 un model puternic, ca-

pabil să gestioneze chiar și cele mai di-

ficile condiții. 

 • În versiunea Onland, Juwel 10 poate 

fi utilizat la tractoare cu lățime de 

până la patru metri, cu pneuri largi 

sau pe șenile.

 • Cilindrul de amortizare din capul de 

antrenare micșorează sarcinile asu-

pra tractorului și protejează compo-

nentele utilajului la capetele de tarla 

și pe șosea. 

 • La deplasarea pe șosea, îmbinarea 

articulată superioară nu trebuie de-

cuplată, asigurându-se astfel un nivel 

ridicat de confort la operare și o si-

guranță sporită, deoarece operatorul 

nu mai este nevoit să facă manevre 

între tractor și plug.  

 

 

 

 

 

 

 

CEL MAI PUTERNIC PLUG PURTAT REVERSIBIL PENTRU  
CELE MAI DURE CONDIȚII DE UTILIZARE

Utilizare cu VarioPack
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Arat

Juwel 10

Amortizare pentru turnul de  
reversare

Mecanism rotativ Memory

 • Pentru o reconsolidare ideală, mode-

lul Juwel 10 poate fi combinat cu sis-

temul Packer FlexPack integrat care 

se adaptează automat la lățimea de 

lucru a plugului. 

 • Juwel 10 se livrează la distanțe între 

trupițe de 90, 100 și 120 cm, cu 3 până 

la 7 trupițe pentru tractoare de până 

la 450 CP.

 • În versiunea OF, modelul Juwel 10 

poate fi folosit atât în brazdă, cât și 

Onland. Aceasta înseamnă că poate 

fi folosit și cu anvelope largi, care 

protejează solul sau cu tractoare pe 

șenile. 

 • Pivotarea sistemului Onland este 

construită astfel încât să mențină în-

totdeauna o distanță suficientă până 

la prima brazdă. 

 • În cazul în care suprafață solului este 

umedă și tracțiunea redusă, Juwel 10 

OF poate fi trecut rapid și ușor la arat 

în brazdă.

 • Juwel 10 este dotat opțional cu un 

mecanism rotativ Memory pentru 

reglarea înclinării hidraulice din ca-

bina tractorului.  
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Dezmiriştire

Koralin

Combinație din discuri și gheare

În vederea combaterii mecanizate a dă-

unătorilor, sporirea restricțiilor în pri-

vința protecției chimice a plantelor ne-

cesită echipamente cu noi combinații 

de unelte care completează lanțurile de 

proces existente și asigură nivelurile de 

producție în domeniul agricol. 

Pentru o dezmiriștire crenelate și încor-

porarea culturii secundare, LEMKEN in-

troduce un nou cultivator ușor Koralin, 

care deschide noi drumuri cu mecanis-

mele sale de rulare.

 • Nouă combinație de organe de lucru 

din două rânduri de discuri și gheare 

tip labă de gâscă

 • Combaterea fiabilă a dăunătorilor, 

chiar și în zone cu efective mari de 

resturi vegetale sau dacă resturi nu 

sunt lăsate

 • Uzură redusă chiar și în condiții us-

cate, prin utilizarea a două rânduri de 

discuri verticale 

 • Spargerea eficientă a solului prin in-

termediul discurilor, permițând astfel 

o penetrare ușoară a dinților și o 

continuă funcționare fără blocaje 

 • Durata de viață de până la trei ori 

mai mare a cuțitelor prin discuri cre-

nelate

 • Tehnologie dovedită a discurilor de 

la grapele cu discuri scurte Heliodor. 

Cu un diametru de 510 milimetri, 

acestea creează un profil subteran 

brut, ceea ce împiedică formarea 

unei tălpi de către cuțite. 

 • Asigurarea drenării apelor de supra-

față prin perforarea orientată a bazei 

tălpii

 • În condiții de sol mediu până la difi-

cil, discurile îmbunătățesc structura 

de mărunțire a solului în timpul pre-

gătirii patului germinativ.  

SUPERFICIAL CU GHEARE SI DISCURI

organe de lucru tip labă de gâscă cu 
suprapunere
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Dezmiriştire

Koralin

Greblă cu mai multe rânduri pentru 
combaterea dăunătorilor

Dezmiriștire superficială

 • Pentru o durată de viață mai mare, se 

poate livra și cu organe de lucru sor-

maitate cu carburi metalice, care 

reduc la minimum costurile de uzură 

și intervalele de întreținere în timpul 

sezonului de vârf

 • Ghidare precisă a adâncimii cultiva-

torului superficial prin intermediul 

roților de sprijin a le utilajului. Pentru 

o combatere mai eficientă a dăună-

torilor, tăvălugul poate fi înlocuit cu 

o greblă cu mai multe rânduri. 

 • Lățimile de lucru de 6,6, 8,4 și 12,4 

metri asigură randament maxim al 

suprafeței.

 • Organe de lucru tip labă de gâscă cu 

lățimi de 35 centimetri sunt dispuși 

simetric în trei rânduri, la o distanță 

de 30 centimetri și se suprapun între 

ei cu 2,5 centimetri. 

 • Fixarea organelor de lucru pe cadrul 

principal prin intermediul unui ele-

ment elastic, rezistent la suprasar-

cină, care asigură stabilitatea laterală 

și verticală necesară și operarea pe 

termen lung pe întreaga suprafață

 • Adaptarea optimă pentru tăierea 

multiplă a suprafeței cu adâncime de 

lucru ușor crescută.  

La adâncimi de lucru de doi până la 

maximum zece centimetri, organele 

de lucru tip labă de gâscă secțio-

nează rădăcinile buruienilor sau cul-

turilor secundare orizontal, precum 

un cuțit.  
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Crop Care

Orion

 • De asemenea, este disponibilă o sus-

pensie mecanică sau pneumatică a 

axului, precum și o direcție a brațului 

cu urmărire complet automatizată.

 • Controlul dispozitivului LEMKEN Me-

gaSpray permite operarea atât pe 

dispozitiv prin intermediul termina-

lului Opus, cât și cu terminalul ISO-

BUS respectiv în cabină.

 • Datorită indicatorului electronic de 

nivel, operatorul vizualizează în per-

manență conținutul rezervorului.  

Rezervorul de apă limpede are un 

volum de 620 litri. 

 • Proțapul cuplajului inferior are sus-

pensie permanentă și garantează o 

deplasare liniștită. În funcție de volu-

mul rezervorului, Orion este echipat 

cu un ax telescopic sau o axă cu 

flanșă cu care se pot realiza diferite 

ecartamente.  

 

Mașinile de erbicidat cu volume ale re-

zervoarelor cuprinse între 4.000 și 6.000 

de litri sunt foarte solicitate în rândul 

agricultorilor și contractorilor din do-

meniul agricol. Avantajele constau mai 

ales în operarea simplă, performanțele 

foarte bune de spălare și o ghidare a 

lancie, care menține distanța optimă 

față de plante. 

Prin intermediul echipamentului Orion, 

LEMKEN introduce o nouă mașină de 

erbicidat tractată în acest segment, cu 

o tijă de aluminiu cu lățimi de lucru de 

24 până la 39 de metri și numeroase ca-

racteristici care permit configurarea in-

dividuală, în conformitate cu cerințele 

clienților. 

 • Lancie robustă și, în același timp, 

ușoară din aluminiu se rabatează la-

teral. Ghidajul proactiv al lancie 

AdaptiveBalancingControl (ABC) de 

la LEMKEN asigură o poziție optimă a 

lancie.  

Acest lucru permite brațelor lanciei 

să se adapteze direct la modificările 

efectivului de plante.

 • Rezervorul de barbotare de 55 litri 

asigură o umezire a marginilor fără 

pulverizare. Racordul de aspirare și 

de clătire pentru un „Sistem închis 

de transfer (CTS)” sunt opționale.  

În capacul fixat etanș, recipientele 

goale pot fi poziționate stabil, astfel 

încât lichidul rezidual să se poată 

scurge complet și apoi să se efectu-

eze clătirea. 

 

 

NOUA MAȘINĂ DE ERBICIDAT TRACTATĂ CU LANCIE DE ALUMINIU RABATATĂ LATERAL
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Crop Care

Orion
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Crop Care

Nova
ECHIPAMENT AUTOPROPULSAT CU GHIDARE TIJĂ PROACTIVĂ ȘI TRACȚIUNE INTEGRALĂ 

 • Recipientul de barbotare de 55 litri 

asigură o umezire a marginilor fără 

pulverizare și este pregătit pentru un 

„Sistem închis de transfer (CTS)”. Pen-

tru o bună ergonomie, acesta poate 

fi reglat pe înălțime. Un afișaj color 

atașat facilitează operarea ușoară a 

sistemului hidraulic.

 • Un agitator cu injector reglat electric 

cu comutare dependentă de nivel 

menține omogen amestecul rezer-

vorului. Lichidul rezidual se colec-

tează într-un bazin coborât, care 

poate fi golit complet.

 • Datorită tracțiunii integrale, puntea 

spate urmărește cu precizie puntea 

față. Acest lucru protejează plantele, 

precum și garda mare la sol de 1,20 

metri. Pentru culturi deosebit de 

mari, echipamentul Nova este dispo-

nibil și cu un șasiu hidraulic cu re-

glare continuă până la 1,60 metri.

 • O suspensie independentă cu acțio-

nare hidropneumatică asigură o de-

plasare deosebit de liniștită și men-

ține suplimentar tija în echilibru în 

caz de denivelări.

 • Lancia din aluminiu este robustă și 

ușoară. AdaptiveBalancingControl 

(ABC) de la LEMKEN cu ghidare auto-

mată, proactivă a lanciei asigură o 

poziție optimă a rampei și distanța 

corectă la suprafața țintă. Până la 

cinci senzori determină reglarea bra-

țelor individuale ale rampei direct 

față de modificările din efectivul de 

plante sau din teren.

Echipamentele autopropulsate Nova 

completează programul de erbicidare a 

companiei LEMKEN. Având o cabină 

spațioasă, un șasiu universal reglabil și 

un nou ghidaj automat proactiv al lan-

ciei, echipamentul autopropulsat cu ca-

pacități de 4.800 și 7.200 litri și lățimi de 

lucru de 24 - 39 metri poate îndeplini 

cele mai înalte standarde de confort și 

eficiență.  

Toate elementele de comandă sunt 

amplasate pe cotiera ergonomică de la 

scaunul operatorului. Un joystick inova-

tor cu numeroase taste funcționale 

care pot fi atribuite în mod liber și care 

permit ocuparea individuală pentru fie-

care cerință îi asigură operatorului o uti-

lizare facilă.  

Tehnologia aplicației este controlată 

prin sistemul deja consacrat LEMKEN 

MegaSpray pe terminalul CCI-800 sau 

CCI-1200. Acesta conține controlul lăți-

milor și ieșirilor, un sistem GPS de ur-

mărire și gestionarea comenzilor. 

 • Izolarea fonică a cabinei protejează 

auzul, elimină starea nervoasă și îm-

bunătățește astfel concentrarea ope-

ratorului. La cerere, pentru Nova se 

poate livra un sistem de filtrare a ae-

rului în trei trepte pentru cea mai 

bună protecție respiratorie, în con-

formitate cu categoria 4. Există astfel 

o suprapresiune permanentă în ca-

bină, care împiedică orice penetrare 

a vaporilor. 

 • La șasiul Nova axele telescopice asi-

gură ecartamente flexibile de la 1,8 la 

2,3 metri. La cerere se poate livra un 

reglaj hidraulic al ecartamentului. Se 

pot folosi anvelope cu lățimea de 

300 până la 650 milimetri.
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Crop Care

Nova
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STATUS QUO

Mai multe informații la      

iqblue.lemken.com

SOLUȚIE AUTONOMĂ PENTRU 
MANAGEMENTUL DATELOR

agrirouter:  Platformă pentru schimbul de date

›  Fără stocare de durată a datelor
›  Fără transmiterea datelor către terți

NEXT Machine Management:   
Instrument de bază pentru plani�car-
ea și documentarea lucrărilor agricole

John: agricultor inteligent 
›  Dorește să simpli�ce procesele 

de muncă

CONFORT
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iQblue

4.

 

2. 3.1. CONFORT CONFORTCONFORT

EVALU-
AREADATELOR 

John: face economie de timp, 
lucrează e�cient și este mulțu-
mit în toate privințele.

ECONOMIE DE TIMP:   
documentație automată

O MAI MARE TRANSPAR-
ENȚĂ:  
evaluarea și vizualizarea 
datelor

O MAI MARE EFICIENȚĂ:  
Veri�carea și optimizarea  
proceselor

PLANIFI-
CAREA SAR-
CINILOR

›  Selectarea loviturilor, resurse-
lor, hărților de aplicare

›  Transmiterea datelor către 
mașină

ÎNREGISTRA-
REA
DATELOR

 ›  Înregistrarea datelor mașinii, 
de ex. poziția GPS, viteza, ratele 
de aplicare

›  Transmiterea datelor prin 
agrirouter înapoi către NEXT 
Machine Management

CONECTARE PRIN  
AGRIROUTER

›  Conectare între software  
și mașină printr-un cont agrir-
outer 

›  De�nirea unor reguli individu-
ale pentru schimbul de date
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Bloc electronic

Terminal de ISOBUS CCI-800

Prin intermediul CCI-800, LEMKEN 

adaugă un ecran cu ecran lat de 8” la 

familia de produse a terminalelor ISO-

BUS. Acest lucru permite operarea in-

dependentă de producător a mașinilor 

ISOBUS. Datorită designului compact al 

CCI-800, acesta poate fi integrat optim 

în cabina tractorului.

 • Cea mai bună imagine prin interme-

diul unei aplicații principale și a două 

aplicații suplimentare în zona de afi-

șare MiniView

 • Un mâner integrat asigură o pozițio-

nare sigură și o operare ergonomică 

a aplicației principale

 • Multi Touch și navigarea inovatoare 

în meniu oferă o operare la nivel de 

smartphone

 • Comutarea integrată a lățimilor parți-

ale din până la 4 console, fiecare cu 

câte 254 de lățimi parțiale, pentru cu-

plarea și decuplarea precisă a semă-

nătoarelor, masinilor de erbicidat etc.

 • Asistența la reglare explică pas cu 

pas sarcini mai complexe, cum ar fi 

alegerea timpului corect de întârzi-

ere pentru controlul automat al lăți-

mii de lucru (SectionControl).

NOUL TERMINAL ISOBUS UȘOR DE MANEVRAT
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Bloc electronic

AUX control unit CCI A3
OPERARE PUR ȘI SIMPLU REVOLUȚIONARĂ DATORITĂ 
ECRANULUI TACTIL ȘI FEEDBACK-ULUI PRIN VIBRAȚII 

 • CCI A3 se livrează cu trei cadre dife-

rite, fiecare cadru are un număr și o 

dispunere diferită a tastelor. 

 • La apăsarea unei taste, operatorul 

primește un feedback atât prin vibra-

ții, cât și acustic. 

LEMKEN CCI A3 asigură operarea și mai 

ușoară și mai intuitivă a dispozitivelor 

ISOBUS. Ecranul tactil cu feedback prin 

vibrații îi permit operatorului să se 

poată concentra pe operarea corectă a 

echipamentului. 

 • Simbolurile funcțiilor de la echipa-

mentul corespunzător sunt afișate 

direct pe ecranul joystick-ului, evi-

tând astfel o funcționare incorectă.

 • Alocarea la alegere a simbolurilor pe 

CCI A3 permite funcționarea optimi-

zată ergonomic cu respectivul dis-

pozitiv ISOBUS.
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Semănat

Saphir 9

Design nou

După modelele recent modernizate 

ale semănătorilor Solitair 23, Solitair 25 

și semănătoarea de precizie Azurit, și 

semănătoarea mecanică Saphir pri-

mește acum un nou design. Pe lângă 

aspectul nou, manevrabilitatea și con-

fortul în operare au fost îmbunătățite 

semnificativ.

 • Sistem practic de dozare și depozi-

tare cu brăzdare cu dublu disc și roți 

de adăncime si tasare

 • Noul model Saphir 9 dispune de 

control electronic EcoDrill, care este 

operat prin terminalul LET-40 cu afi-

șaj tactil. 

 • Buncăr de semințe nou în formă cu 

capac de plastic mai bun echipat cu 

sistem mai bun de închidere

 • Umplere ușoară cu BigBags datorită 

noului capac de rezervor cu deschi-

dere extra largă 

 • Confort și siguranță îmbunătățite 

printr-un nou design al parapetului, 

punții de transfer și al balustradei

 • Panourile laterale sunt înlocuite de 

noul panou protejat

 • Modelul Saphir 9 poate fi echipat cu 

marcaje de preemergență și greblele 

de la modelul Solitair 25. Grebla 

compactă poate fi ridicată rapid și 

ușor reglată la o varietate mare de 

condiții.

PLASAREA PERFECTĂ A SEMINȚELOR ÎNTR-UN NOU DE-
SIGN

Comandă semănătoare EcoDrill cu 
terminalul de operare LET-40
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Semănat

Solitair 9 FL

Acces îmbunătățit la proba de  
calibrare

Suflantă deosebit de silențioasă

TEHNOLOGIE DOVEDITĂ ȘI MODERNIZATĂ INTELIGENT

 • Avans îmbunătățit și accesibilitate 

mai bună a dozajului și jgheab de ca-

librare prin parapetul rabatabil

 • Modelul Solitair 8/9 poate fi echipat 

cu marcaje de preemergență și gre-

blele de la modelul Solitair 25. Grapa 

compactă poate fi ridicată rapid și 

ușor ajustată la o varietate mare de 

condiții.

Semănătoarea pneumatică Solitair 8/9 

va fi în curând disponibilă într-un nou 

design, precum Solitair 23, Solitair 25 și 

semănătoarea de precizie Azurit. Pe 

lângă aspectul nou au fost, desigur, 

semnificativ îmbunătățite și manevrabi-

litatea și confortul în operare.

 • Sistem practic de dozare și depozi-

tare cu brăzdare cu dublu disc și roți 

de adăncime și tasare 

 • Buncăr de semințe nou și modern, 

cu capac de plastic cu deschidere 

largă, pentru umplerea ușoară cu Bi-

gBags

 • Suflanta practică, deosebit de liniș-

tită de la Solitair 25 cu un consum de 

ulei foarte redus. 

 • Cu butonul de calibrare integrat, 

proba de calibrare poate fi efectuată 

direct pe mașină fără a fi necesară 

deplasarea tractor
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Semănat

SeedHub

 • Datorită butonului de calibrare de la 

buncărul de semințe, procesul de ca-

librare poate fi realizat confortabil pe 

dispozitiv

 • În permanență cantitatea corectă de 

semănat prin doi arbori de dozare în 

echipament standard

 • SeedHub este disponibil cu rezer-

voare având volume de 200 și 500 

litri

Cu SeedHub, LEMKEN oferă o 

semănătoare pentru culturi secundare 

care poate fi combinată cu diferite 

echipamente de prelucrare a solului. 

Astfel, culturile secundare pot fi semă-

nate în timpul dezmiriștirii, economi-

sind astfel timp și costuri de lucru. 

 • Aplicare exactă a semințelor la lăți-

mile parțiale prin intermediul suflan-

tei și deflectoarelor chiar și pe vânt 

puternic 

 • Viteza și turația suflantei pot fi con-

trolate în mod convenabil prin inter-

mediul terminalului de operare

 • Reglarea electronică a cantității de 

însămânțare este posibilă în timpul 

lucrărilor de câmp din cabina tracto-

rului 

 

DEZMIRIȘTIRE ȘI SEMĂNAT COMBINATE

Acționare hidraulică a suflanteiDistribuție laterală optimă
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În conformitate cu politica de perfecționare continuă a companiei, în prezent 
toate informațiile, dimensiunile și greutățile pot să difere față de cele 
prezentate aici și, prin urmare, nu sunt obligatorii.  
Datele cu privire la greutate se referă întotdeauna la versiunile de bază.  
Dimensiunile sunt aproximative.
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