ŠESŤ ARGUMENTOV PRE PRIMUS:

UNSERE FELDSPRITZEN IM ÜBERBLICK:
SIRIUS − jednoduchá obsluha,
vysoko výkonný a precízny

PRIMUS − kompaktný, obratný
a hospodárny

VEGA − kľudná, inovatívna,
nedostižná v presnostiach

ALBATROS − unikátny,
presný a veľmi výkonný

6
12 – 30 m

15 – 30 m

15 – 39 m

2.400 – 4.400 l

4.000 – 6.200 l

4

3.000 – 5.000 l
Objem nádrže

Objem nádrže

150 / 200 / 260 l / min

260 / 2 x 200 l / min

2 x 250 l / min

2 x 200 / 2 x 260 l / min
Výkon čerpadla

Výkon čerpadla

–

Nein

Optional

Optional
Riadenie oja

Riadenie oja



Terminál pre ovládanie

Sirius 10 EcoSpray
Sirius 12 MegaSpray
(ISOBUS)








Zvláštna výbava


Vypínanie jednotlivých trysiek
Eltec Pro
Vedenie ramien nad porastom
BoomCommand
Spojovací systém QuickConnect





Primus 10 MesoSpray
Primus 12 MesoSprayISO
(ISOBUS)



GPS vypínanie sekcií
Section Control
Vedenie ramien nad porastom
DISTANCE-Control
Cirkulačné vedenie kvapaliny
Elektricky ovládané
vyplachovanie nádrže



Viac informácií o našich postrekovačoch nájdete na našich webových stránkach
lemken.com







Albatros 10 MesoSpray
Albatros 12 MesoSprayISO
(ISOBUS)



GPS vypínanie sekcií
Section Control
Vedenie ramien nad porastom
DISTANCE-Control
Cirkulačné vedenie kvapaliny
Elektricky ovládané
vyplachovanie nádrže



Vega 12 MegaSpray
(ISOBUS)
Terminál pre ovládanie






Vypínanie jednotlivých trysiek
Eltec Pro
Vedení ramen nad porastom
BoomCommand
E lek tr. ovládanie všetkých funkcií
H yd raul. výškovo nastaviteľné oje
A ž 60 km/h prepravná rýchlosť

KOMPAKTNÝ, OBRATNÝ,
HOSPODÁRNY !

ELEKTRONIKA –
INTUITÍVNE A PREHĽADNE

Záber ramien

900 – 1.900 l

PRIMUS

VNÚTORNÉ ČISTENIE –
DOKONALÉ RIEŠENIE

15 – 30 m

Záber ramien

LEMKEN 17512586/sk

5

ŤAŽNÉ OJE –
NERIADENÉ, UNIVERZÁLNE

1

Zvláštna výbava

OBSLUHA – JEDNODUCHÁ –
A ZROZUMITEĽNÁ

2

3

PRIMIEŠAVACIA NÁDRŽ –
SKUTOČNÉ UĽAHČENIE PRÁCE

ROBUSNÉ RAMENÁ –
PRE PERFEKTNÚ APLIKÁCIU

V Í ŤA Z T E

STU

porovnan
ie vnútorn
vyplachova
ého
zvyškovéh nia nádrže a
o množstv
a
Test

Vysoká výkonnosť, zameraná na kľúčové funkcie aplikácie ochranných chemických
prostriedkov. Primus od firmy LEMKEN ponúka všetko, čo sa od postrekovača
požaduje - v najlepšom pomere cena/výkon.

ovaný
Albatros v bol postrekovač
porovnani
top agrar 04
časopisu
/12

PRIMIEŠAVACIA NÁDRŽ –
SKUTOČNÉ UĽAHČENIE PRÁCE

VNÚTORNÉ ČISTENIE –
DOKONALÉ RIEŠENIE



Je meniť horné a spodné zapojenie oja do traktora



Výškovo nastaviteľná pre pohodlnú obsluhu



Veľký výber typu pripojení



Zvlhčovanie stien zabraňuje tvorbe hmloviny a optimálne tak chráni obsluhu



Šetrný k porastu vďaka veľkej svetlej výške



Excelentné miešanie uľahčuje primiešavanie práškových chem. prostriedkov



Na želanie odpružené oje pre komfortnejšie prejazdy po komunikáciách



Vysoký sací výkon urýchľuje primiešavanie



Možné odstaviť aj s plnou nádržou







NOVÉ: stabilný stojan pre primiešavaciu nádobu chráni tak obsluhu,
tako aj životné prostredie



N OV Ý
KONCEPT

Hladké a lesklé vnútorné steny nádrže pre
perfektné vnútorné čistenie
Optimalizovaný tvar nádrže a kratšie vedenie
eliminuje chybovosť a poškodenie porastu
pri aplikácii ochrannej látky
Komfortnejšie ovládanie a väčšia ochrana
obsluhy vďaka elektrickému zapínaniu
vnútorného čistenia nádrže

Vnútorné čistenie

%

Sek.
1000

0,200

900

Grenzwert Restkonzentration
0,164

Zvyšková koncentráciav %

TAŽNÉ OJE –
NERIADENÉ, UNIVERZÁLNE

0,160

800
700

Lemken Albatros
600

konkurencia
0,120

Čas v sek.

500

0,088

0,095
400

0,080

300

0,048
200

0,040

0,009

100

0,014

0,000

0
520 l

500 l

540 l

515 l

340 l

340 l

Spotreba vody

1

OBSLUHA –
JEDNODUCHÁ A ZROZUMITEĽNÁ


Nezameniteľné symboly uľahčujúce nastavenie jednotlivých funkcií



Prehľadné rozdelenie sacej a tlakovej vetvy




2

3

ROBUSNÉ RAMENÁ –
PRE PERFEKTNÚ APLIKACIU

4

5

ELEKTRONIKA –
INTUITÍVNE A PREHĽADNE



 ptimálne uloženie ramien vďaka inteligentnému systému kopírovania a odpruženie
O
pre správnu vzdialenosť nad porastom



 OVÉ: Vypínaním sekcií a navigáciu je možné vybaviť i stroj
N
aj bez ISOBUSu

Prehľadne označené viaccestné ventily



Na želanie automatické vedenie ramien DISTANCE-Control - uľahčuj e prácu obsluhe



ISOBUS-výbava na želanie

Funkčné prvky sú chránené krytom



 OVÉ: zamedzenie oneskorenia aplikácie postreku rovnako ako presné plošné
N
rozdelenie dávky vďaka cirkulácii postrekovej kvapaliny v celých ramenách - v
základnej výbave stroja



ISOBUS-výbava má AEF certifikáciu (plná
kompaktibilita)



 elé vedenie i jednotlivé komponenty sú chránené v profile ramien, vysokú stabilitu
C
zaisťuje Z-profilové prevedenie



Pracovné zábery od 15 do 30 metrov



Možnosť voľby symetrickej redukcie ramien umožňuje prispôsobiť aplikaciu postreku
rôznym koľajovým riadkom



Veľmi dobrá prepravná šírka i výška vďaka kompaktnému sklápaniu ramien do
transportnej polohy

N OV Ý
KONCEPT

6

