SOLITAIR/HELIODOR ÉS
SOLITAIR/ZIRKON
VETŐGÉP KOMBINÁCIÓK

A tökéletes rendszer – A talajművelés és a
vetési technológia flexibilis alkalmazása

A gazdaságok, különösen a kisebb
méretűek, gyakran szembesülnek az
állandó költségek okozta kihívásokkal,
ami gyakran azt eredményezi, hogy
csak egyféle növénytermesztési rendszerre korlátozódik a gazdálkodás. A
nagy sebességű, minimum művelésre
alkalmas függesztett vetőgép kombinációk elérhetetlenek voltak ezen piaci
szegmens részére.

A Heliodor rövidtárcsán (fent) és a Zirkon
forgóboronán (lent) lévő univerzális
csatlakozás biztosítja azt, hogy a vetőgépet gyorsan át lehet szerelni az egyik talajművelő-eszközről a másikra.

A Zirkon forgóborona, a Heliodor rövidtárcsa és a Solitair pneumatikus vetőgép
moduláris rendszerével a LEMKEN optimális megoldást kínál a talajművelési
rendszerek bővítésére. A rendszer rugalmassága nő, az állandó költségek
pedig minimális szinten tarthatóak.

Mindkét talajművelő eszköz felszerelhető kapcsolórendszerrel, amely a
Solitair vetőgép gyors összekapcsolását teszi lehetővé akár a forgóboronával, akár a rövidtárcsával. Így a LEMKEN
egy gyors minimum művelésre alkalmas
vetőgép kombinációt biztosít alternatívaként a bevált forgóborona és vetőgép alkotta kombináció mellett. Ezen
felül, a Heliodor és a Zirkon önálló
gépként is használható vetőgép nélkül,
további rugalmasságot biztosítva a
felhasználóinak.

Heliodor önállóan használva

Heliodor / Solitair vetőgép kombináció
A Heliodor rövidtárcsa és a Solitair
pneumatikus vetőgép együttese egy
új, nagy-munkasebességű kombinációt alkot, amely megfelel a minimum
művelés számára.

•• Alacsony üzemanyag szükséglet.
•• Pontos maglehelyezés a LEMKEN
kettős tárcsás csoroszlyák és a mélységhatároló kerekek segítségével.

A LEMKEN rövidtárcsa mind hagyományos, mind minimum műveléses
rendszerekben egyaránt használható.

•• Sekély tarlóművelésre könnyű és
középkötött talajokon.

•• Magágykészítésre, szántást
követően.

•• Nagy munkasebesség és hatékonyság a rövidtárcsa és a vetőgép párosítása révén.

Zirkon önállóan használva

Zirkon / Solitair vetőgép kombináció
A Zirkon forgóborona és a Solitair
vetőgép egy olyan kombinációt alkot,
amely megbízhatóan használható
minden talajművelési módszer keretein
belül.

•• Minden talajtípuson.

•• Finomra munkált vetőágyba történő
vetésre szántást követően, vagy
minimum műveléses rendszerben.

•• Pontos maglehelyezés a LEMKEN
kettős tárcsás csoroszlyák és a mélységhatároló kerekek segítségével.

A LEMKEN forgóboronák biztosítják az
optimális magágy készítését minden
talajtípus esetén.

•• Hagyományos és minimum
művelésben.

•• Intenzív keverés és rögtörés 15 cm
munkamélységig.

Műszaki adatok
Zirkon

függesztett, merevvázas

Típus

8/300

8/400

10/300

10/400

300

400

300

400

Munkaszélesség (cm)

785

1.015

922

1.149

55/75-118/160

66/90-129/175

66/90-154/210

88/120-176/240

TLT fordulatszám max. (min- )

1.000

1.000

1.000

1.000

Rotor fordulatsz. (min- )
1.000 min-1 fordulatnál

300/400

300/400

330/440

330/440

Heliodor

függesztett, merevvázas

Típus

8/300

9/300

9/400

Tömeg (kg)

1

kW/LE
1

1

8/400

Munkaszélesség (cm)

300

400

Tömeg (kg)1

805

1.020

kW/LE

55/75-88/120

74/100-118/160

Tárcsák (száma / Ø)

24/465

32/465

Solitair

függesztett, merevvázas

2

Típus

8/300

8/400

Munkaszélesség (cm)

300

400

300

400

Sorok száma

24/20

32/27

24/20

32/27

Sortávolság (mm)

125 vagy 150

125 vagy 150

125 vagy 150

125 vagy 150

Önsúly (kg)

910

1.018

1.041

1.158

1.100

1.850

Tartálytérfogat (l)
1.100
1.850
Tömeg henger nélkül
2
Solitair duplatárcsás csoroszlyával és hosszabb vetőelem-függesztő karokkal
1

Heliodor rövidtárcsa

Solitair pneumatikus vetőgép

Zirkon forgóborona

Minden megadott adat, méret és tömeg a további fejlesztések során változhat, ezért nem kötelező érvényű. A megadott
tömegek mindig az alapkivitelű felszereltségre vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot a specifikációk megváltoztatására.
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