Bogserad
växtskyddsspruta
Albatros 9

Växtskydd idag

Just när det gäller växtskydd står jordbrukaren under offentlighetens lupp
och myndigheternas kontroll. Den offentliga åsikten om temat miljöskydd
kan påverkas positivt genom en förnuftig hantering av växtskydd. Tekniken
ska inte bara vara pålitlig, utan även
enkel att använda och lätt att rengöra.
Med serien Albatros 9 erbjuder
LEMKEN den anspråksfulle lantbrukaren och företagaren en lika så professionell som välutrustad spruta, som optimalt uppfyller kraven på ett effektivt
och varaktigt växtskydd under alla omständigheter.

Allt fler jordbrukare optimerar idag intensiteten i odlingen, för att i motsvarighet till skördens utfall och rådande
väderförhållanden kunna spara på arbetsresurserna. Tillsammans med de
höga förväntningarna på avkastning
från skörden kräver detta en pålitlig,
användarvänlig och applikationsprecis
teknik för växtskyddet och för flytande
gödsel.

Ett framgångsrikt växtskyddshanterande är ett av de viktigaste villkoren
för en god skörd. Innovativa och prestationsdugliga sprutor hjälper den
professionelle växtodlaren med det
kompromisslösa hanterandet av dagliga utmaningar mellan kostnadssparande och vinstökning samtidigt som
de bevarar miljön.

Genomtänkt in i minsta detalj

Albatros 9 från LEMKEN presenterar sig
i en ny och attraktiv konstruktion. En
grå ram och en blå tank ger klassikern
från LEMKEN en ny look. Stilfullt utformade kåpor skyddar armatur och el
från nedsmutsning.
Med många utrustningsvarianter är
sprutan Albatros 9 väl utrustad för
samtliga individuella arbetskrav och
förbinder på så sätt professionellt växtskydd med maximal lönsamhet.
Hjärtat i Albatros 9 är den inre och yttre
blanka och rengöringsvänliga behållaren av GFK med en volym på 2200 till
6200 liter med integrerad klarvattenbehållare.

Ramper i Z-profilkonstruktion med arbetsbredder från 15 till 42 meter och
flerfaldiga breddvarianter för utfällning
och delbredd tillåter insats i alla odlingsförhållanden. Ledningar och delbreddsventiler befinner sig skyddade i
rampen.
Chassiets konstruktion låter sig genom
ett nytt system enkelt justeras och kan
på så sätt anpassas till olika spårvidder
och däckstorlekar. Den på det viset inställda lägsta möjliga tyngdpunkten i
ramen bidrar tydligt till trafiksäkerheten.
Inte minst när det kommer till användarkomfort håller Albatros 9 högsta
mått. Såväl inom både sug- och tryckområde låter sig samtliga inställningar

utföras bekvämt och överskådligt via
enspaksbetjäning.
Användarvänlighet i detalj bevisar
Albatros 9 genom praktisk funktion
som genom en utfällbart avlastningsbord med hållare för måttbägare vid
preparatpåfyllaren eller förvaringsfacket för verktyg och smådelar.

En överblick över modellmångfalden
Albatros 9/2000

•• GFK-tank 2 200 liter behållarvolym
•• 200 liter intern vattenbehållare
•• 1 x 250 liter kolvmembranpump
•• Ramp 15 till 30 meter

Albatros 9/3000

•• GFK-tank 3 000 liter behållarvolym
•• 300 liter intern vattenbehållare

Albatros 9/3000

•• 2 x 160 liter kolvmembranpump
•• Ramp 15 till 30 meter

Albatros 9/4000

•• GFK-tank 4 000 liter behållarvolym
•• 400 liter intern vattenbehållare
•• 2 x 250 liter kolvmembranpump
•• Ramp 15 till 33 meter

Albatros 9/5000

Albatros 9/4000

•• GFK-tank 5 000 liter behållarvolym
•• 500 liter intern vattenbehållare
•• 2 x 250 liter kolvmembranpump
•• Ramp 15 till 39 meter

Albatros 9/6000

•• GFK-tank 6 200 liter behållarvolym
•• 600 liter intern vattenbehållare
•• 2 x 250 liter kolvmembranpump
•• Ramp 15 till 39 meter
Albatros 9/5000

Komfort och
säkerhet

Spegelblank behållare som är enkel att rengöra
Tanken hos LEMKEN Albatros 9 består
av högklassigt slitfast och formstabilt
glasfiberförstärkt plastmaterial (GFK).
Den kan bekvämt nås via en bred plattform.

•• Spegelblanka innerytor minskar avlagring av sprutmedel och möjliggör
en snabb och enkel rengöring på insidan.

•• Tankens utformande gynnar en optimal viktfördelning i samtliga påfyllnadsnivåer.

•• Den hjärtformade klarvattenbehållaren är placerad i mitten av huvudbehållaren och omfattar ca 10 % av behållarens volym. Den tjänar samtidigt
som skvalpskydd och ökar stabiliteten
vid körning på ojämnt underlag.

1

Absolut tät
Behållaren hos Albatros 9 håller absolut
tätt och är utrustad med permanent
ventilation.

•• Därigenom höjs behållarens användarnivå och ingen vätska kan rinna ut
vid inbromsning.

•• En påfyllnad av huvudbehållaren via
suganslutningen är möjlig utan att
öppna påfyllningslocket, då luften
kan försvinna ut ur behållaren i uppåtgående riktning.

Låga restmängder
Unikt hos LEMKEN Albatros 9 är bypass–uppsamlaren, i vilken samtliga
vätskor ur upp till sju returledningar
samlas och därifrån återförs till tanken
ovanifrån via endast en bypass-uppsamlingsledning.

•• Antalet slangar och anslutningar och
därmed även antalet nödvändiga genomföringar för tanken begränsas
härmed till ett minimum.

•• Restmängder reduceras märkbart.

Omrörare
I tankens inre sörjer ett högpresterande
omrörarverk för en intensiv blandning
av sprutvätska och förhindrar avlagring
av rester. Bypass-uppsamlingsledningen är direkt ansluten till den i
längdriktning nedtill i behållaren monterade omrörarledningen.

•• Genom detta system kan hela pumpeffekten koncentreras till omröraren.

•• Det starka hydrauliska returomröraren har en skumreducerande inverkan och garanterar en homogen
sprutvätska under hela arbetsprocessen.

•• Omrörningsintensiteten kan regleras
steglöst via en lättmanövrerad armatur (1).

Enkel att manövrera
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Einspülschleuse

Manövercentral
Tack vare enspaksbetjäningen i sugoch tryckområdet låter sig samtliga
sprutfunktioner hos Albatros 9 spruta
från LEMKEN logiskt och översiktligt inställas via manövercentralen. En praktiskt utformad skyddskåpa skyddar den
på vänster sida belägna manöverytan
mot smuts.
Sugarmatur (Bilden till vänster)

•• Urvalsventil (1) för insugning av extern vätska, vatten och sprutvätska.

•• Omkopplingsventil (2), för påslagning
och avstängning av den andra pumpen (från Albatros 9/4000) ger således flexibel påfyllnadstid.

Tryckarmatur (Bilden till höger)

•• Fördelarventil (3) för sprutning, inre
rengöring, preparatfyllare, utpumpning av restmängd och yttre rengöring. .

•• Ventil (4) för strypning av omröraren
vid nästan tom behållare eller vid
preparat, som tenderar att skumma
mycket.

Preparatpåfyllaren hos Albatros 9 kan
enkelt fällas ut för en snabb påfyllnad
av växtskyddsmedel.

•• Påfyllning utan spill och en högpresterande omrörning sörjer för en god
upplösning och en inspolning av kemikalier fri från rester.

•• Den effektiva kantspolningen samt
en dunkskölj (extrautrusting) är integrerade.

•• Den utfällbara förvaringsytan med
behållare för måttbägare höjer säkerheten under blandningsprocessen.

•• Manöverarmaturen är överskådlig
och placerad i lättförståelig ordningsföljd.

Comfort-Terminal

Spraydos
Med sprutdatorn Spraydos manövreras
central-, delbredds- och tryckreglageventilerna komfortabelt och elektroniskt från förarsätet.

•• Operatören väljer önskad sprutmängd i liter per hektar. Spraydosdatorn reglerar automatiskt och hastighetskompenserat den sprutningsmängd som ska användas med hjälp
av genomflödesmätaren, även vid
växlande hastigheter.

•• Relevanta data som ex. hastighet, genomflödesmängd, bearbetade ytor,
tid eller sprutningsmängd registreras
och kan alltid hämtas.

LEMKEN CCI-200 Terminal

ISOBUS-teknik
ISOBUS–tekniken vidgar möjligheterna
för maskininsats. En såkallad jobbräknare hos maskinen och en manöverenhet (COMFORT Terminal eller LEMKEN
CCI-200 Terminal) i traktorn är sammankopplade via det normerade ISOBUS
gränssnittet. ISOBUS- tekniken stöder
talrika funktioner, t.ex.:

•• En terminal kan därför användas för
flera maskiner som t.ex. spruta, såmaskin, gödselspridare etc.

•• Enkel hantering via användarvänlig
display.

•• Säker manövrering av apparatfunktioner genom ergonomiskt utformad
joystick med 3 kopplingslägen.

•• Koppling med satellitmottagare för
parallella körspår, exakt behandling
och väg–fält–navigering.

•• Automatisk satellitstödd delbreddsstyrning.

•• Extraanordningar för indikation eller
manövrering av olika funktioner kan
integreras utan problem.

•• Uppdragsbearbetning i förbindelse
med diverse skördekartotek är möjlig.
Utbytet av data sker via USB–minne
eller GSM-modem. Alla arbeten kan
dokumenteras exakt tidsenligt och lokalt.

Påkoppling och körning

Universaldrag

Hydrauliska uppställningsstöd

Albatros 9 från LEMKEN är seriemässigt
utrustad med ett universaldrag.

Det hydrauliska uppställningsstödet är
under driften komplett dålt i draget.

•• Många utrustningsvarianter av drag

•• Det infällda uppställningsstödet för-

med varierande dragkrokar, över-eller
underupphängning, på begäran fjädrade, och en dragbomsstyrning är
självklara utrustningar för Albatros 9.

•• Vridpunkten för den styrda dragstången ligger långt under tanken
och erbjuder därmed ett av de säkraste kopplingskoncepten – framförallt i sluttningar, där optimal stabilitet är särskilt viktig.

sluter den tvådelade dragstången
underifrån och bildar på så sätt en
sammanhängande plan yta.

•• Den pendlande stödplattan anpassar
sig optimalt till underlaget.

Fjädrade dragstångsändstycken
Ett fjädrat dragstångsändstycke för
LEMKEN Albatros 9 kan erhållas som
extrautrustning.

•• Det förminskar stötar mellan spruta
och traktor huvudsakligen under
transport. I förbindelse med stora
däck ersätter fjädrade dragstångsändstycken ofta den väsentligt kostsammare luftfjädrade axeln.

•• Vid plötslig inbromsning under hög
transporthastighet och med fylld behållare skonas dragstången och vridleden enormt.
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Axlar för alla spårbredder och hög
komfort
Växtskyddssprutan Albatros 9 är seriemässigt utrustad med en ofjädrad hjulaxel. Som spårbredd är, beroende på
sprutans storlek och utförande, fasta
spårbredder mellan 1,5 m och 2,25 m
möjliga.

•• Som option finns luftfjädrade axlar
från spårbredd 1,80 m till förfogande.
Den lastberoende fjädringen garanterar högsta körkomfort. Även lufttryckbromsen är hos denna axel reglerad beroende på last.

•• Perfekt bevarande av marken och effektivt växtskydd säkerställs genom
det höga antalet tillgängliga däckvarianterna.

Stor markfrigång och mångfaldigt
däcksortiment
Den släta maskinundersidan hos
Albatros 9 gynnar arbete i höga grödor.

•• Flera olika dimensionerade däck och
stänkskydd med justerbara hållare
möjliggör anpassning till individuella
villkor.

•• Maximal frigångshöjd för säkert
skydd är alltid garanterat.

Kompakt och säker i trafiken
unterwegs
De kompakta konstruktionsmåtten hos
Albatros 9 förenklar transporten även
på smala åkervägar och i tätbebyggda
områden.

•• Rampen fälls ihop tätt intill behållaren, så att även överhängande träd
inte utgör något hinder.

•• Rampens magasinshöjd kan anpassas
till olika däckstorlekar hos maskinen
med infästning framtill (1) och baktill
(2). Således läggs rampen med lägst
möjliga tyngdpunkt så att körstabiliteten höjs betydligt under vägtransport.

Ramper med
„Profil“

Z-profiler – styva mot vridning och skyddande

•• Med Z-profilen kan de rostfria sprid-

Konstruktionssättet hos Z-profilsramper sörjer för optimal styvhet mot vridning och skydd mot skador.

ningsledningarna ledas inom rampens ram.

•• Alla försörjningsledningar samt delbreddsventiler är skyddade och placerade i ramen.

Beteckning - Arbetsbredd/symmetriskt reducerad -Antal delbredder -Vikt (kg)

B 27 - 15m

Delbreddsuppdelning *

- 5 - 670

3/3/3/3/3 m
6

6

6

6

6

B 21 - 18/15m - 6- 720

3/3/3/3/3/3 m
6

B 27 - 18m

6

6

6

6

6

- 6- 705

3/3/3/3/3/3 m
6

6

6

6

6

6

B 21 - 21/15m - 7 - 755

3/3/3/3/3/3 /3 m
6

B 27 - 21m

6

6

6

6

6

6

- 7 - 740

3/3/3/3/3/3 /3 m
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

B 27 - 24/18m - 7 - 775

3/4,5/3/3/3/4,5/3 m
6

9

6

9

B 30 - 24/20m - 7 - 795

3,5/3,5/3,5/3/3,5/3,5/3,5 m
7

7

7

6

7

7

7

B 27 - 27/18m - 9- 810

3/3/3/3/3/3 /3/3/3 m
6

6

6

6

6

6

6

6

6

B 30 - 27/20m - 9- 830

3/3/2,5/3,5/3/3,5/2,5/3/3 m
6

6

6

6

5

7

6

5

7

6

6

6

6

B 33 - 27/21m - 9- 1.387

3/3/3/3/3/3 /3/3/3 m
6

6

6

6

6

B 27 - 28/18m - 9- 825

3,5/3/3/3/3/3 /3/3/3,5 m
7

6

6

6

6

6

6

6

7

B 30 - 28/20m - 9- 845

3/3/3/3,5/3/3,5 /3/3/3 m
6

6

6

7

6

7

6

6

6

* ändrad delbreddsuppdelning vid symmetrisk reducering
Ramp med munstycksuppdelning och infällningspunkter (skiss visad bakifrån)

Central pendelupphängning

Arbete i sluttningar

Rampen är upphängd pendlande i mitten. Den är automatiskt vågrätt monterad, oberoende av sprutans position

•• Sluttningsanpassningen reagerar på

För parallell anpassning till marken är
varje rampsektion utrustad med sluttningsutjämning, som styrs från manöverkonsolen i traktorns hytt. En automatisk rampfjädring kan erhållas som
extrautrustning.

•• På sidorna påverkar fjäderstabilisatorer rampens anpassning till lutningar.

•• De förhindrar även att stängerna böjs

förläggningen av rampens tyngdpunkt. Även i denna anpassade position behåller rampen sitt kompletta
pendlingsområde.

•• Förläggningen av tyngdpunkten sker

•• För ramp B21 – B30 sker styrningen

inåt vid framåtvändningar.

via en elektrisk brytare eller som extrautrustning via en vridpotentiometer eller via Distance Control.

för sluttningsutjämningen elektriskt,
för ramp B33 – B39 och vid automatisk rampstyrning (extra) hydrauliskt.

Beteckning - Arbetsbredd/symmetriskt reducerad -Antal delbredder -Vikt (kg)

Delbreddsuppdelning *

B 33 - 28/21m - 9- 1.402

3,5/3/3/3/3/3 /3/3/3,5 m
7

6

6

6

6

6

6

6

7

B 30 - 30/20m - 9- 890

3 /3,5/3,5/3,5/3/3,5/3,5/3,5/3 m

6

7

7

7

6

7

7

7

6

B 33 - 30/21m - 9- 1.436

3/3/3/4/4/4/3/3/3 m

6

6

6

8

8

8

6

6

6

B 36 - 30/24m - 9- 1.850

3/3/3/4/4/4/3/3/3 m

6

6

6

8

8

8

6

6

6

B 33 - 33/21m - 9- 1.557

3/3/4,5/4/4/4/4,5/3/3 m

6

8

9

6

8

6

9

8

6

B 36 - 33/24m - 9- 1.960

3/3/4,5/4/4/4/4,5/3/3 m

6

8

9

6

8

6

9

8

6

B 39 - 33/25m - 9- 1.975

3/3,5/4/4/4/4 /4/3,5/3 m

6

8

7

8

8

8

7

8

6

B 36 - 36/24m - 9- 2.050

4/4/4/4/4/4/4/4/4 m

8

8

8

8

8

8

8

8

8

B 39 - 36/25m - 9- 2.065

4/4/4/4/4/4/4/4/4 m

8

8

8

8

8

8

8

8

B 39 - 39/25m - 9- 2.150
9

8

4,5/4,5/4,5/4/4/4/4,5/4,5/4,5 m
9

9

8

8

8

9

9

* ändrad delbreddsuppdelning vid symmetrisk reducering
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Från påfyllnad till rengöring
1 Pump
2 Urvalsventil sugsida
3 Fördelningsventil
trycksida
4 2. Urvalsventil sugsida
5 Bypassventil
6 Reglageventil
7 Delbreddsventil
8 Bypass-uppsamlare
9 Reglage omrörare
10 Omrörare
11 Preparatpåfyllare
12 Klarvattenbehållare
13 Rengöringsmunstycke

6

7

8

7

13

13
12
7

3

10
9
1

Påfyllning

5
7

1
11

Sprutning

2

4

Cirkulationsledning
Albatros 9 från LEMKEN är som standard utrustad med en väl dimensionerad cirkulationsledning med anpassade
dimensionerade utgångar till de enstaka delbredderna. Delbreddsventilerna är integrerade i cirkulationsledningen.

•• Efter att ventilerna öppnats står en
homogen sprutvätska över den totala rampbredde omedelbart till förfogande.

•• En optimal tvärfördelning på hela
rampbredden är garanterad. Munstycket i rampens mitt har på så sätt
exakt samma vätskemängd som alla
andra munstycken på rampen ända
ut i ändarna.

Inre rengöring

Före och efter sprutning

•• Ett högt tryck och den stora genomflödesmängden förhindrar avlagringar i ledningarna och håller delbreddsventilerna rena.

•• Delbreddsventilerna stängs med
stöd av trycket i cirkulationsledningen. Omkopplingstiden är densamma hos alla delbreddsventiler.
Detta är en förutsättning för en exakt
automatisk delbreddsomkoppling.

•• Större mängder sprutvätska kan även
spridas vid snabb körhastighet.

Den höga pumpeffekten garanterar en
snabb påfyllnad, en bra genomblandning av sprutvätska och en grundlig
rengöring av sprutan.

•• Behållarna är komplett fyllda vid
maximalt 540 v/min inom ca 10 till 15
minuter.

•• De båda roterande rengöringsmunstyckena i tankens inre sörjer för en
ren behållare fri från rester.

•• Armatur, ledningar, delbreddsventiler
och pumpar kan även rengöras när
behållaren är halvfull.

Pumpar
Kolvmembranpumparna är genom användandet av korrosionsbeständiga
material beständiga för flytande gödsel.

•• Hos Albatros 9 med övre upphängning sker pumpdriften via en i oljebadet löpande cylindrisk kuggutväxling. Denna kan även erhållas som
extrautrustning för 1.000 rpm axeltapp.

•• Vid undre upphängning drivs pumparna direkt från länkaxeln. Endast
en tappaxellagring är fastskruvad
däremellan.

•• En hydraulisk pumpdrift med digital
varvtalsövervakning direkt över traktorhydrauliken kan erhållas som extrautrustning.

Filter
Filtren hos Albatros 9 sitter välskyddade bakom höljen men är ändå lättåtkomliga.

•• Albatros 9/2000 och 9/3000 förfogar
över ett, Albatros 9/4000-9/6000 över
två sugfilter med 50 mesh (masker
per tum). En i sugfiltret integrerad
backventil möjliggör filterrengöring
även vid fylld huvudbehållare, utan
att sprutvätska tränger ut.

•• Filtret i tryckledningen är självrengörande och utrustat med en insats på
80 mesh, som tillåter att de används i
större munstycke än, eller med, urborrning 025.

Inre rengöring
Två rotationsmunstycken av rostfritt
stål är placerade upptill i tanken och
garanterar en särskilt effektiv rengöring
av behållarens inre.

•• Urvalsventilen kopplas om från spridningsvätska till vatten och fördelarventilen ställs in på inre rengöring.

•• Dessa funktioner kan som extrautrustning kopplas elektriskt från traktorhytten.

Intelligenta detaljer

Indirekt fyllnadsnivåindikator

Påkörningsskydd

Den indirekta indikatorn för fyllnadsnivå
är enkel att avläsa från traktorhytten vid
påfyllnad och vid sprutning.

För skydd mot skador på muntycke och
ramp är Albatros 9 utrustad med påkörningsskydd.

•• Fyllnadsnivån registreras i behållarens

•• Den sista biten av rampen skyddas av

mitt, så att indikationen knappast
störs om sprutan står snett.

•• Nivåregleringens styrning kan med
tankens innerrengöring spolas fri från
rester.

en omslutande skyddsbygel. Vid kontakt med mark eller hinder böjs
denna i nästan 90° framåt eller bakåt
och återgår därefter till sitt ursprungsläge.

Förvaringsfack
En lucka på sprutans högra sida skyddar förvaringsfacket och den elektrohydrauliska manöverpanelen (extrautrusting).

•• Hos grundutrustningen kan det kompletta förvaringsfacket användas för
skyddskläder, verktyg eller besprutningsmedel.

•• Vid elektrohydraulisk manövrering
kvarstår två mindre förvaringsfack
för verktyg.

•• Kostnader för den elektroniska indikatorn för fyllnadsnivå Tank Control kan
därför ofta sparas in.

Enkel att rengöra på utsidan
För att skona vattendrag och för att
undvika avloppsutsläpp ska ytrengöringen av sprutan ske direkt på fältet.

•• För detta finns som extrautrustning
en 15 meter slangtrumma med en
rengöringspistol för anslutning till
fördelarventilen tillgänglig.

•• Mellanläget på rampen tillåter även
rengöring av bredare ramper i utfällt
tillstånd.

Elektrohydraulisk manövrering
Elektrohydraulisk manövrering kan levereras för traktorer med för få yttre
hydraulfunktioner eller för tilläggsfunktioner som ex. automatisk styrning.

•• Traktorn kräver endast en enkelverkande hydrauluttag och en tryckfri
retur.

•• De hydrauliska funktionerna styrs
elektriskt från manöveranordningen

Sprutning med luftsupport
Luftsupportsystemet Air Vac reducerar
avdrift och optimerar applicering, så att
besprutningsmedel kan sparas.

•• Luftflödet ställs in i motsvarighet till
utflödet av vätska ur munstyckena,
så att ett konstant vakuum uppstår.

•• Växtbeståndet öppnas lätt och
genom sugverkan sugs sprutdimman
bokstavligen in i beståndet. Växterna
befuktas från alla håll.

Teknisk data
Huvudbehållare

Vattenbehållare Handtvättsbehållarer

Vikt

Albatros

Märkvolym

Behållarvolym*

(Liter)

(Liter)

(kg, utan bom)

9/2000

2.000

2.200

200

18

2.000

9/3000

2.900

3.000

300

18

2.180

9/4000

3.800

4.000

400

18

2.450

9/5000

4.800

5.000

500

18

2.800

9/6000

5.900

6.200

600

18

2.900

*Värde avrundat nedåt
Transportmått (mm)
Längd (L)
B 21

5.400

5.900

2.600

2.800

3.250

3.600

9/2000

B 27

5.500

6.000

2.600

2.700

3.250

3.600

9/4000

9/5000

9/6000

Max.

Min.

Max.

Höjd (H)

Med ramp

9/3000

Min.

Bredd (B)

Albatros

Min.

Max.

B 30

5.500

6.000

2.600

2.700

3.250

3.600

B 21

6.000

6.500

2.600

2.800

3.350

3.600

B 27

6.000

6.500

2.600

2.700

3.350

3.600

B 30

6.000

6.500

2.600

2.700

3.350

3.600

B 21

6.800

7.300

2.600

2.700

3.350

3.900

B 27

7.000

7.500

2.600

2.800

3.350

3.800

B 30

7.000

7.500

2.600

2.700

3.350

3.800

B 33

7.000

7.500

2.600

2.700

3.350

3.800

B 21

7.700

8.200

2.600

2.700

3.350

3.900

B 27

7.000

7.500

2.800

2.900

3.600

3.900

B 30

7.800

8.300

2.800

2.900

3.600

3.900

B 33

7.000

7.500

2.600

2.800

3.350

3.800

B 36

7.000

7.500

2.600

2.700

3.350

3.800

B 39

7.000

7.500

2.600

2.700

3.350

3.800

B 21

7.700

8.200

2.600

2.700

3.350

3.900

B 27

7.000

7.500

2.800

2.900

3.600

3.900

B 30

7.800

8.300

2.800

2.900

3.600

3.900

B 33

7.700

8.200

2.600

2.700

3.350

3.900

B 36

7.000

7.500

2.800

2.900

3.600

3.900

B 39

7.800

8.300

2.800

2.900

3.600

3.900

Grundausrüstung:
Elektronische Bedienung und automatische Regelung
mit SPRAYDOS Computer für 5 - 9 Teilbreiten; Kolbenmembranpumpe 1 x 250 Liter bei Albatros 9/2000,
2 x 160 Liter bei Albatros 9/3000, 2 x 250 Liter ab
Albatros 9/4000; Pumpenantrieb über Stirnradge
triebe; Zirkulationsleitung; Bereifung 300/95 R 46
bei Albatros 9/2000 und 9/3000, 340/85 R 48 bei
Albatros 9/4000, 520/85 R 38 bei Albatros 9/5000,
520/85 R 42 bei Albatros 9/6000; Zweileitungsdruckluftbremsanlage; Einhebelbedienung im Saug- und
Druckbereich; Rührwerksregulierung; Armaturabdeckungen; V2A-Spritzleitung; Indirekte Füllstandsanzeige; Hangausgleichssteuerung elektrisch, ab
Spritzgestänge B 33 hydraulisch; Stabilisator für
Spritzgestänge; 2 rotierende Behälterinnenreinigungsdüsen aus Edelstahl; Einspülschleuse federunterstützt und Ablage mit Messbecherhalter;
Sauganschluss 2“ Kamlok; Klarwasserbehälter intern,
Inhalt ca. 10 % vom Tankvolumen; Aufstiegsleiter mit
Plattform; Staukasten, in Fahrtrichtung rechts; Universaldeichsel starr, Obenanhängung im Zugmaul;
Zugöse tauschbar und höhenverstellbar, Ø 40 mm;
Hydraulische Abstellstütze (handbetätigt); Beleuchtung lt. StVZO; Einfachdüsenhalter

Alla uppgifter, mått och vikter är föremål för pågående teknisk vidareutveckling och således oförbindliga. Viktuppgifterna
baseras alltid på grundutrustningen. Eventuella ändringar förbehållna.

Service beslutar

Schnell und zuverlässig
När du har köpt en maskin från LEMKEN startar den väl omtalade, nästan legendariska LEMKEN servicen. 17 kundorienterade fabriker och lagerplatser i Tyskland samt egna säljbolag
och importörer i mer än 40 länder och ett starkt handlar nätverk ser till att maskinerna och reservdelar snabbt levereras.
Om en del inte finns på lager, kan den levereras till kunden
inom 24 timmar via LEMKENs logistik center, som är bemannad dygnet runt, 365 dagar på året.
Kunskap från LEMKEN specialist
Väl utbildade kundservice tekniker finns tillgängligt för lantbrukare, entreprenörer och handlare som använder maskinen för första gången, men även för professionellt underhåll
eller reparationer. Tack vare regelbundna utbildningar är alltid LEMKENs kundservice uppdaterad med den senaste
LEMKEN tekniken.

Original reservdelar för
maximal livslängd
LEMKEN slitdelar är designade för en maximal hållbarhet.
Högkvalitativt stål, de senaste tillverkningsmetoderna och en
intensiv kvalitetskontroll försäkrar god hållbarhet. Därför har
alla original reservdelar en unik identifikation med LEMKENs
varumärkes symbol. Original reservdelar kan när som helst
beställas online via LEMKENs informations- och beställnings
system.

Som en professionell tillverkare av lantbruksmaskiner är Lemken en av de ledande företagen
i Europa, med över 850 anställda över hela
världen, och en samlad omsättning på mer än
215 miljoner euro. Företaget är grundat år 1780
och startade då som en smedja. I dag tillverkar
Lemken maskiner av högsta kvalitet inom jordbearbetning, sådd och växtskydd vid sitt tyska
huvudkontor i Alpen samt i sina två andra
produktionsanläggningar i Hetzerath och
Meppen. 70 procent av de cirka 11 000 maskiner
som tillverkas varje år exporteras.
LEMKEN in Alpen/Niederrhein

Burna plogar

Hybridplogar

Delburna plogar

Tiltpackare

Frontpackare

Kompakta kombinationer

Såbädds kombinationer

Rotorharvar

Kompakta tallrikskultivatorer

Kultivatorer

Alvluckrare

Såmaskiner

Bearbetande såmaskiner

Burna växtskyddssprutor

Bogserade växtskyddssprutor

Din Lemken återförsäljare:

LEMKEN 04/11. 175 0654/sv

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Telefon +49 2802 81 0
Telefax +49 2802 81 220
lemken@lemken.com
www.lemken.com

