PNEUMAATTINEN KYLVÖKONE
COMPACT-SOLITAIR

Tarkkuutta suurella nopeudella
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Sadon muodostus voidaan optimoida
ainoastaan, jos kylvökone tehokkaasti
suoriutuu alla mainituista tehtävistä.
Tehtävistä suoriutuminen on erityisen
tärkeää, kun pellon pinnalla on paljon
kasvijätteitä:

•• Muokkausväline sekoittaa kasvi-

jät-teet tasaisesti maahan ja tasoittaa kylvökerroksen ilman tukosriskiä.

•• Kylvövantaat asettavat siemenen

tarkasti haluttuun syvyyteen kynne-tyillä ja kevytmuokatuilla pelloilla.

•• Tiivistyspyörä tiivistää maan sieminien ympärillä, erityisesti kuivissa
olosuhteissa.

•• Maan muokkausvarusteen ja

sie-menvantaiden nopeudet ovat
ihan-teellisesti yhteen sovitetut,
varmistaen hyvän kylvöalustan
muokkauksen sekä kylvövantaiden
pehmeän toiminnan.

Ominaista nykyaikaiselle viljelykselle
on aktiivitilojen koon kasvu. Tämän
seurauksena tarve on kasvanut
suuri-tehoisimmista, joustavuutta
tarjoavista kylvökoneista, joiden
siemenen kylvötarkuudesta ei tarvitse
tinkiä.

Uudenaikaisen kylvökoneen pitää
pystyä toimimaan sekä minimimuokatuilla että tavanomaisesti muokatuilla
pelloilla. Suuri päivittäinen teho
saavutetaan suurella ajonopeudella,
suurella säiliötilavuudella ja helpolla
sekä tehokkaalla maantiekuljetuksella.
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Compact-Solitair
Monipuolinen varusteyhdistelmä
Luotettavaa
tasausta

Optimoitu kylvöalustan
muokkaus

Hydraulisesti säädettävä tasauslata ja
tasauslautaset (1), varmistaa kaikkien
pyöränjälkien luotettavan tasauksen.
Tätä varustetta suosittelemme kynnetyille pelloille.

Järjestelmään kuuluvat muokkaimet,
kuten Heliodor lautasmuokkain tai
Zirkon tasojyrsin (2) mahdollistavat
ihanteellisen sovituksen kaikkiin
peltoolosuhteisiin samalla kun muokkausteho voidaan valita olosuhteiden
mukaan.
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Tarkka
lannoitusjärjestelmä

Paras mahdollinen
uudelleen tiivistys

HD-malleissa käytössä oleva lannoitevantaan kisko (3) on asennettu rataskiekkojyrän eteen. Kaksoislautasvantaat sijoittavat lannoitteen tarkasti haluttuun syvyyteen kahden siemenrivin
väliin enimmillään 150 kg:n vannaspainotuksella.

Kuljetuspyörästönä toimimisen lisäksi
jyräpyörästö (4) varmistaa ihanteellisen kylvöalustan uudelleen tiivistyksen.

Tarkka kylvö

Huoltovapaat OptiDisc kaksoiskiekkovantaat kylvösyvyyden ohjauspyörillä
(6) takaavat tarkan ja tasaisen siemenen asetuksen ja luo edellytykset
runsaalle kasvulle.

Lisätiivistystä tarjoaa lisävarusteena
saatava kylvörivikohtainen trapetsikiekkojyrä (5).
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Compact-Solitair H/HD
Kylvöä suurella nopeudella
Compact-Solitair H/HD-mallissa on
muokkausvarusteena LEMKEN
Heliodor lautasmuokkain.

•• Heliodor koostuu kahdesta rivistä

kulutusta kestävistä, hammastetuista ja kuperista 5 mm paksuista ja
halkaisijaltaan 465 mm lautasista,
erilliskiinnityksellä, jotta ne seuraisivat pellon pinnan muotoja mahdollisimman hyvin.

•• Lautasten kulma, suhteessa

ajosuuntaan ja pystyasentoon on
ihanteellinen ja varmistaa tehokkaan ja tasaisen sekoituksen.
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Compact-Solitair HD asettaa uudet
standardit samanaikaiselle kylvämiselle ja lannoitukselle. Erityisesti
kesäviljoissa ja alueilla, joissa on lyhyet
kasvukaudet, voidaan viljely-yhdistelmällä, jossa on asetettu lannoitus,
saavuttaa merkittävä sadonkasvu.

••

Muutettavissa oleva kaksiosainen
tankki poimii sekä siemenet että
lannoitteet.

•• Lannoite sekä siemenet levitetään
erillisinä, Solitronicin määrääminä
annoksina.

Työkalujen käytöllä ja varastoimalla
lannoitetta kahden kylvörivin väliin,
voidaan kaikki kasvit optimaalisesti
lannoittaa ja kasvijuurten palaminen
estää luotettavasti – paras edellytys
nopealle kasvulla.

•• Jopa nykyajan lannoitelajit, kuten

CULTAN, edellyttävät samanaikaista
siementen ja lannoitteiden kohdistamista, jotta lopputulos olisi tarkka.

Luja muokkauslau-tasen
kiinnitys
Lautaset on kiinnitetty runkoon
omal-la jousiteräsvarrella.

•• Jousiteräsvarret tarjoavat selkeästi

tukevamman lautasen ajosuuntaisen kiinnityksen kuin tavallisesti
käytettävät kumijousi-kiinnitykset.
Samanaikaisesti jousi-teräsvarret
toimivat automaattisina ylikuormitussuojina.

••

Huoltovapaat, korkealuokkaiset kartiorullalaakerit vähentävät luotettavasti lautasiin kohdistuvaa kuormitusta.

•• Oikean ja jatkuvan lautasten toiminnan varmistamiseksi on laakereissa
lisäksi tiivistysrengas. Lautasvarren
laakeripesän erikoismuotoilu toimii
lisäsuojuksena.

Korkeussuunnassa säädettävät kuperat lautaset
Uloimman lautasen korkeutta voidaan
säätää yksilöllisesti harjan muodostumisen estämiseksi kun ajetaan pellon
sivua edestakaisin.

•• Lisävarusteena saatavilla rajoitinle-

vyillä varmistetaan kevyitä maita
muokattaessa, että maa pysyy muokattavalla alueella.

•• Kiinteissä Compact-Solitair kylvökoneissa, uloimmat lautaset voidaan
taittaa sisään kuljetuksen ajaksi.
Tämä varmistaa, että 3 metrin
koneen kuljetusleveys alittaa 3 m
kuljetuksen aikana.

Tarkka kylvösyvyys

Lannoitteen vannaspalkki on sijoitettu jyräpyörästön eteen. Lannoite
asetetaan tarkasti haluttuun syvyyteen kahden siemenkylvörivin väliin
kaksoiskiekkovantaiden (400 mm Ø)
avulla. Vannaspaino on enimmillään
150 kg.

•• Lannoitteen asettelusyvyyttä voidaan hienosäätää tappien avulla.

•• Yksittäisissä lannoitevantaissa on vakiona automaattinen laukaisujärjestelmä, joka suojaa vantaita kiviltä
ym.

•• Kun kylvetään vain siementä, hyd-

raulisesti säädettävä lannoitevannaspalkki voidaan nostaa ylös vantaiden suojaamiseksi kulutukselta.
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Compact-Solitair Z ja Compact-Solitair KK:
Hienosäädettyä kylvötehoa

Maan muokkausta tasojyrsimellä
3, 4 tai 6 metriä leveään Compact-Solitair kylvökoneeseen voidaan
liittää Zirkon-tasojyrsin kylvön tehos-tamiseksi myös erittäin vaativissa
olo-suhteissa.

••
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•• Erilaisille menetelmille soveltuva

muokkaustapa helpoista vaikeisiin
olosuhteisiin.

•• Tasojyrsin tarjoaa etuja vaihtele-vissa pelto-olosuhteissa.

Tasojyrsin näyttää kykynsä sekä
ta-vanomaisesti tai kevytmuokatulla
alustalla.

Täydellinen tasoitus

Jatkuvasti lisää kylvötehoa

LEMKEN Zirkon tasojyrsimen käyttösäädöt on helppo tehdä ja sen myötä
saavutetaan optimoitu kylvöalusta.

•• Riippumatta siitä, halutaanko kylvöalusta muokata nopeasti ja pääasiassa matalaan tai syvempään ja
tehokkaammin: käyttösäädöt, kuten työsyvyys, roottorinopeus, piikkien asento ja ajonopeus voidaan
säätää yksilöllisesti optimaalisen
muokkauksen varmistamiseksi.

•• 2-nopeuksinen vaihteisto käsisää-

döllä ja pyörimissuunnan vaihdolla.

•• Tämä mahdollistaa optimoidun kylvöalustan muokkauksen lähes kaikissa pelto-olosuhteissa, erityisesti
jäykillä ja voimakkaasti vaihtelevilla
mailla.

Piirimuokkaimen syvyysasetus suoritetaan portaattomasti mekaanisesti tai
vaihtoehtoisesti hydraulisesti.

•• Jyrsimen hydraulinen suunnikkaisnosto

•• Pyöräjälkien kuohkeuttajia ja oh-

jauslevyjä voidaan käyttää pellon
pinnan tasoittamiseen tasojyrsimen
edessä.

9

Täydellinen sovitus kaikkiin olosuhteisiin

Täydellinen maan pinnan
seuranta
Taitettavassa Compact-Solitair koneissa
muokkausvarustus, jyräpyörästö ja vannasyksikön lohko on ripustettu keskellä
olevaan heiluriakseliin.

•• Tämä mahdollistaa ihanteellisen

pellon pinnan seurannan sekä
tasaisen painon jakautumisen myös
suurilla työleveyksillä.

Suurikokoinen
jyräpyörästö
LEMKEN Compact-Solitair’issa on
omassa luokassaan suurin jyräpyörästön 1 064 mm halkaisija. Tämä vuorostaan tarkoittaa, että koko kyl-vöalusta
voidaan uudelleen tiivistää tasaisesti.

••

420/65 R 20 rengasvarustus mahdollistaa rengaspaineen laskemisen jopa
0,8 baar’iin täydellä kuormalla.

••

Tämän lisäksi yksittäisten pyörien
ajosuuntainen asennuspoikkeama,
johtaa parantuneeseen itsepuhdistukseen sekä varmistaa tasaisen kylvön myös kosteissa olosuhteissa.

•• Renkaiden leveydet on valittu niin,

että jokaisen pyörän takana kulkee
joko kolme tai neljä vannasta
riippuen siitä, käytetäänkö 16,7 tai
12,5 cm rivivälejä.

10

Tasaava jälkiäes
Jyräpyörästön ja vantaiston välinen
jälkiäes tasoittaa kylvöalustan ihanteelliseen kuntoon.

•• Jälkiäkeen syvyys ja kulma on helposti säädettävissä, jotta voidaan
varmistaa, että se toimii jatkuvasti
parhaalla tehollaan.

•• Äkeeseen lisävarusteena saatava
lata parantaa tasausta vielä lisää.

Optimoitu kylvöalustan esitiivistys
Compact-Solitair’iin voidaan asentaa trapetsikiekkojyrä kylvöalustan
tiivistämiseksi ennen OptiDisc kaksoiskiek-kovantaita.

•• Trapetsikiekkojyrä tasaa vantaiden
liikkeitä kylvön aikana ja parantaa
siemenen maakontaktia.

•• Trapetsikiekkojyrä on saatavissa

12,5 cm ja 16,7 cm riviväleille; koska
trapetsi-kiekkojyrän etupuolella olevassa jyräpyörästössä on suurikokoiset renkaat on sillä vähäinen merkitys vetotehon tarpeeseen.

•• Lisävarusteena saatava jyrän pai-

neen säätöjärjestelmä optimoi trapetsikiekkojyrän pintapaineen. Tämä
helpottaa kuljettajan työtä merkittävästi, sillä jyrän pintapaine säädetään automaattisesti pinnan olosuhteiden muuttuessa ja varmistaa kylvön ilman häiriöitä. Pintapaineen
säätöjärjestelmä jättää näin tasaisen
pintarakenteen samalla vähentäen
traktorin vetotehon tarvetta.

Sovitettu pintapaineen jakami
Koneen paino voidaan jakaa ja sitä
voidaan muuttaa jyräpyörästön ja
trapetsikiekkojyrän välillä olosuhteiden
mu-kaan.

•• Säädetty painon jakauma säilyy

myös mäkisessä maastossa, jolloin
uudelleen tiivistys säilyy ihanteellisena.

•• Haluttua painon jakaumaa voidaan
hydraulisesti säätää ja sovittaa
Solitronic säätöjärjestelmän avulla

•• Lisäjyrä lisää kuitenkin merkittävästi
kosketuspintaa ja lisää siten työkoneen käyttöaikaa, erityisesti kosteissa olosuhteissa syksyn aikana.
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Aina tarkka syöttö

Helppo käsiksi pääsy
säiliöön

Moniosainen syöttö takaa
tarkan kylvön

Suurikokoiseen säiliöön pääse helposti
käsiksi laajan seisontatason ansiosta.
Ulosvedettävät tikkaat ja itse taso ovat
liukastumisen estävää materiaalia.

Erilaisten siementen kylvämiseksi
6-osainen lokerosyöttö voidaan mukana seuraavalla työkalulle helposti
säätää kylvämään 1,5 - 300 kg/ha.

•• Suurikokoinen säiliön muovikansi

•• Sähköisen käytön ja päälle kytkettä-

voidaan helposti avata ja se suojaa
siemenen luotettavasti kosteutta
vastaan.

•• Kun kuormaus tehdään kurottajalla

tai etukuormaajalla, siirtoruuvilla tai
suursäkistä, toimii avattu kansi suojana.

•• Suurikokoisten, kiinteissä koneissa

3 500 litran ja taitettavissa koneissa 4
500 litran säiliöiden ansiosta päivittäinen työteho voidaan maksimoida.
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vien lokerosyöttöjen ansiosta syöttöakseli pyörii jatkuvasti optiminopeudella kylvön aikana.

•• Tämä nopeuden ja tilavuuden yh-

teen sovittaminen syöttöakselin
kierrosta kohti varmistaa merkittävästi paremman kylvörivin suuntaisen siemenen jakautumisen.

•• Compact-Solitair’ssa on työlevey-

destä riippuen kaksi tai neljä syöttölaitteistoa. Syöttölaitteet voidaan
kytkeä päälle sähköisesti Solitronic
elektronisella ohjausjärjestelmällä ja
(lisävar.) ne voidaan hydraulisesti
käynnistää/pysäyttää vannaslohkoittain.

Helppo ja nopea
kalibrointi

Kalibrointikaukalo suojaa syöttölaitteita
lialta käytön aikana. Hyvästä käsiksi
pääsystä johtuen se voidaan nopeasti
ja helposti irrottaa pidikkeestään ja
asettaa kiertokoeasentoon.

•• Kone on näin nopeasti valmis
kiertokokeen tekemiseen.

•• Kiertokoe tehdään Solitronic elektronisen ohjausjärjestelmän avulla.

•• Koneen vakiotoimitukseen kuuluu

digitaalinen vaaka käytännöllisessä
alumiinisalkussa. Tämä vuorostaan
tarkoittaa että tarkka kylvömäärä on
taattu.

Hallinta ja päistekäyttö

Hehtaariteho lohkoa, päivää ja vuotta
kohti mitataan ja tallennetaan elektronisesti.

•• Kaikkia ajouran merkintöjä voidaan
hallita integroidusta tietokoneesta.

•• Syöttöakselien valvonta, yleinen päisSolitronic - elektroninen
moniosaaja
Elektroninen Solitronic-ohjausjärjestelmä vastaa kaikista Compact-Solitair
-kylvökoneen ohjaus- ja valvontatoiminnoista.

•• Selkeässä LVT 50 näytössä näkyy

tehallinta, vantaiden painotus ja vannaslohkojen sulkutoiminto (lisävar.)
ovat Solitronic hallinta-järjestelmän
avaintoimintoja.

•• Päistehallinta toimii 2-toimisella hydrauliikan hallintaventtiilillä, jolla
muokkausvarustus, vannaspalkki ja
sitkaimet nostetaan ylös määrätyssä
järjestyksessä. Kuljettajan toimenpiteet päisteeseen tultaessa jää yhteen
napin painallukseen.

•• ISOBUS-yhteensopivassa CompactSolitair’issa konetta voidaan ohjata
CCI-1200 -terminaalilla.

•• Tällä voidaan TramlineControl GPS
-työmoduulit asettaa kentälle vapaasti.

•• Päistehallinta yksinkertaistaa työko-

neen hallintaa päisteessä ja ohjaa koneen nostoa ja laskua välien ja päällekkäisyyksien estämiseksi.

•• CCI.Controlilla voidaan lannoitteet ja
siemenet asettaa paikkakohtaisesti
resurssien säästämiseksi ja sadon
lisäämiseksi.

graafisesti luotuja valikoita yksinkertaisella käyttäjän rajapinnalla.
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Tukkeutumaton siemenen syöttö

Jakolaitteet vantaiston
päällä
Siemenen jakolaitteet sijaitsevat säiliön ulkopuolella aivan vannaspalkin
yläpuolella.

•• Tasaisen siemenen jakamisen takia
ovat jakolaitteelta tulevat vannasputket pidetty mahdollisimman
lyhyinä ja samanpituisina.

••

Vannasputkien tasainen kaato estää
tukosten syntymisen.

•• Jakolaite voidaan helposti avata

tarkistusta varten. Jakolaitteessa
olevalla tyhjennysputkella säiliöön
jäljelle jäänyt siemen voidaan nopeasti tyhjentää.
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Huoltovapaat OptiDisc kaksoiskiekkovantaat

Compact-Solitair’ssa on uudenaikaisimmat, huoltovapaat kaksoiskiekkovantaat. Ne toimivat tehokkaasti kyntö
tai kevytmuokatuilla mailla. Siemen
asetetaan aina tasaiselle syvyydelle,
sillä kaikkia vantaita ohjataan syvyyden säätöpyörillä.

•• OptiDiscin hydraulisesti muodos-

tama vannaspainotus, enimmillään
70 kg, takaa luotettavan ja yhtenäisen kylvösyvyyden vaikeissakin
olosuhteissa.

•• Kaksoiskiekkovantaan työsyvyys

säilyy ihanteellisena myös suurilla
kylvönopeuksilla.

•• OptiDisc M siirtää mekaanisesti

vantaalle enimmillään 45 kg painotuksen. Vantaaseen kohdistuvaa
painotusta voidaan helposti säätää
vivuston välityksellä.

•• Syvyyden säätöpyörän tiivistäessä

maan siemenen ympärillä, varmistaa
optimaaliset kosteusolosuhteet täydellisen itämisalustan ja tasaisen
juurtumisen. Seurauksena on nopea
ja tasainen kasvuun lähtö.

Yksilöllinen syöttölaitteiden on/off
Jokainen syöttölaite voidaan erikseen kytkeä päälle ja pois päältä. Tätä
toimintoa voidaan käyttää traktorin
istuimelta elektronisella Solitronic
ohjausjärjestelmällä (lisävar.).

•• Tämä mahdollistaa nopean siirtymi-

Ajouramerkintä

Compact-Solitair voidaan varustaa
jopa 2 x 4 kylvöputken ajourasululla.

•• Kun ajouria tehdään palautuu

yli-määräinen siemen takaisin
säiliöön suurikokoisilla letkuilla.

•• Ajouran sulun automaattinen

kääntö varmistaa tasaisen ilman
paineen järjestelmässä. Tämä
vuorostaan takaa tasaisen siemenen
levityksen vaikka ajouramerkintä on
pois päältä.

sen ajouramerkinnälle ja suurten limitysten välttämisen päisteissä.
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Monipuolinen käyttö

Sitkaimet murtopulttisuojauksella

Jousilata

Hydrauliset sitkaimet on asennettu koneen etuosaan ja ovat hyvin kuljettajan
näkökentässä.

Jos Compact-Solitair -konetta käyte-tään kynnetyllä pellolla suosittelemme hydraulisen jousiladan käyttöä.

•• Murtopultit auttavat vähentämään

•• Lata tasaa luotettavasti kaikki pyö-

vakavia vaurioita törmäystilanteessa.

•• Elektroninen Solitronic ohjausjärjestelmä integroidulla päistetoiminto-jen hallinnalla ohjaa sitkainten
vaihtoa päisteessä.

•• Solitronic-ohjausjärjestelmää voi-

daan lohkon kylvöä aloitettaessa
käyttää oikean vai vasemman sitkaimen tai molempien sitkainten alas
laskuun.

•• Sitkainlautasen kulmaa voidaan helposti muuttaa pellon pinnan kovuu-den mukaan.
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ränjäljet ja kyntövaot. Kun lataa ei
tarvita, se voidaan nostaa ylös 2-toimisella hydrauliikan hallintaventtiilillä.

•• Jousiladan jousiin voidaan asentaa

kärjet joko tasoittavaan tai hienontavaan asentoon muokattavan maalajin mukaan.

Jälkipoistolevyt

Kevyillä ja löysillä maaperillä suositellaan käytettäväksi työkaluja ajojäljen
poistamiseksi. Kaikille kääntyville
Compact-Solitaireille sopivilla jälkipoistolevyillä voidaan kaikki ajourat
poistaa luotettavasti.

•• Levyt voidaan säätää optimaalisesti
renkaan leveyteen ja läpäisysyvyyteen.

•• Niemen lasku- ja nosto suoritetaan

Solitronicin integroidulla päistetoiminnolla.

•• Erityisissä olosuhteissa, joissa on paljon korjuutähteitä, ovat jälkipoistolevyt sinkkityökaluissa vähemmän
alttiita tukkeutumille.

Yksittäisjyväviljely Compact-Solitairilla

Suuri lannoitesäiliö

Monipuolista hyötyä

Yksittäisjyväviljelyä varten voidaan
Compact-Solitair yhdistää Azurit-yksittäisjyvän kylvölaitteeseen. Siten
kylvöalustan muokkaus, kylvö ja
rivilannoitus voidaan suorittaa yhdellä
kertaa.

•• Toistaiseksi asetetaan vaakatasokyr-

sin yhdistelmänä yksittäisjyvätekniikan kanssa.

•• LEMKEN Azuritilla on myös Heliodorin käyttö korkeimmilla käyttönopeuksilla helposti mahdollista.

Viljely-yhdistelmä voidaan käyttää
vaihtoehtoisen käytön ansiosta optimaalisesti sekä viljan että yhden viljan
viljelyssä.

••

Kääntyvä Compact-Solitair mahdollistaa standardoidun kolmenpisteen
rajapinnan nopeassa vaihdossa kylvölaitteen ja Azuritin välillä.

•• Jäykässä versioissa huolehtii opti-

maalinen kytkentäkehys tästä toiminnosta.

Compact-Solitairin erittäin suurta
siemensäiliötä voi käyttää lannoitesäiliönä yksittäisjyväviljelyssä.

•• Maissipaketti sisältää lannoitevah-

vuuden säädön annostelun sekä
lisähydrauliikkaa yksittäisjyväkylvölaitteelle.

•• Ylimääräinen suka kytkentäkehyk-

sessä optimoi tasauksen pakkaajan
jälkeen.
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Tekniset tiedot
Työ
leveys
(cm)

KW
HV

Lautasia
(lkm)

Kylvörivejä
Siemenvantaita/
lannoitevantaita

Riviväli
Siemenvantaat
(mm)

Riviväli
Lannoitevantaat
(mm)

Tyhjäpaino
(kg)1

Säiliö
tilavuus
(litraa)

Compact-Solitair 9/300 H 125

300

88-147
120-200

24

24

125

–

3.503

3.500

Compact-Solitair 9/300 H 167

300

88-147
120-200

24

18

167

–

3.431

3.500

Compact-Solitair 9/400 H 125

400

103-176
140-240

32

32

125

–

4.039

3.500

Compact-Solitair 9/400 H 167

400

103-176
140-240

32

24

167

–

3.943

3.500

Compact-Solitair 9/400 HD 167

400

103-176
140-240

32

24/12

167

334

4.283

3.500

Compact-Solitair 9/600 K H 125

600

132-221
180-300

48

48

125

–

8.821

4.500

Compact-Solitair 9/600 K H 167

600

132-221
180-300

48

36

167

–

8.677

4.500

Compact-Solitair 9/600 K HD 125

600

132-221
180-300

48

48/24

125

250

10.077

5.000

Compact-Solitair 9/600 K HD 167

600

132-221
180-300

48

36/18

167

334

9.485

5.000

Malli

Hinattava, kiinteä

Hinattava, hydraulinen taitto

Kylvörivejä
roottorin noSiemenvantaipeus (minˉ¹) at
ta/lannoitevan1.000 minˉ¹
taita

Työ
leveys
(cm)

KW
HV

Compact-Solitair 9/300 Z12 125

300

88-147
120-200

330/440

Compact-Solitair 9/300 Z12 167

300

88-147
120-200

Compact-Solitair 9/400 Z12 125

400

Compact-Solitair 9/400 Z12 167

Riviväli
Siemenvantaat
(mm)

Riviväli
Lannoitevantaat
(mm)

Tyhjäpaino
(kg)1

Säiliö
tilavuus
(litraa)

24

125

–

3.644

3.500

330/440

18

167

–

3.572

3.500

103-176
140-240

330/440

32

125

–

4.231

3.500

400

103-176
140-240

330/440

24

167

–

4.135

3.500

Compact-Solitair 9/600 K K 125

600

147-232
200-315

330/440

48

125

–

9.444

4.500

Compact-Solitair 9/600 K K 167

600

147-232
200-315

330/440

36

167

–

9.298

4.500

Malli

Hinattava, kiinteä

Hinattava, hydraulinen taitto
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Huolto ratkaisee

Tuttu ja luotettava LEMKEN huolto
varmistaa koneen huolettoman käytön. Suuri ja nopeasti toimiva varaosavarasto Saksassa ja myyntiyhtiö tai
maahantuoja yli 50 maassa huolehtivat jälleenmyyjäverkoston kanssa
siitä, että huolto ja varaosatoimitukset toimivat nopeasti. Ellei osaa satu
olemaan maassa, on se vuorokauden

kuluessa saatavissa LEMKEN logistiikkakeskuksesta Saksassa, joka toimii
vuodet ja vuorokaudet ympäri.

LEMKEN-asiantuntijat palveluksessasi

ja jälleenmyyjien käytettävissä.
Säännöllisen koulutuksen ansiosta
LEMKEN-huolto on jatkuvasti ajan
tasalla koskien uutta tekniikkaa.

Hyvin koulutetut huoltoasiantuntijat ovat jatkuvasti viljelijöiden

Alkuperäisosilla luotettavaa koneen käyttöä

OF US

A PART

LEMKEN kulutusosat on suunniteltu
pitkäaikaista käyttöä varten. Korkealuokkainen teräs, uusin tuotantotekniikka
ja tehokas laadun valvonta varmistavat
osien pitkän käyttöiän.Tästä syystä kaikissa alkuperäisvaraosissa on suojattu
LEMKEN tuotemerkki. Alkuperäisiä
LEMKEN varaosia voit tilata jälleenmyyjältäsi.
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LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Germany
Phone +49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com
LEMKEN . 08/18 . 175 0565/fi Kaikki tiedot, mitat ja painot voivat muuttua jatkuvasta teknisestä kehityksestä johtuen eivätkä tästä syystä ole sitovia. Hehtaariteho
Ilmoitetut painot koskevat aina perusmallia. Tässä esitteessä olevia tietoja voidaan muuttaa.

LEMKEN -jälleenmyyjäsi

