Opryskiwacz
zaczepiany
Primus

Ochrona roślin dzisiaj

Opinia publiczna jest bardzo wyczulona
w kwestii ochrony roślin. Również
kontrola sprawowana przez właściwe
urzędy powoduje, że rolnicy muszą
dostosować się do wymogów obowiązujących w tym zakresie. Aby spełnić
oczekiwania opinii publicznej dotyczące
ochrony środowiska, wymagane jest
rozsądne obchodzenie się ze środkami
chemicznymi. Urządzenia muszą być
nie tylko sprawne, ale i bezpieczne w
obsłudze. Ważna jest również łatwość
obsługi opryskiwacza, który powinien
pozwalać na eksploatację zgodną z
wymaganiami ochrony środowiska.

Rolnicy obecnie coraz częściej optymalizują intensywność produkcji
roślin, aby odpowiednio do zasad
płodozmianu i panujących warunków
atmosferycznych oszczędnie wykorzystywać dostępne zasoby. Wraz z
wysokimi oczekiwaniami co do
wielkości zbiorów wszystkich upraw
wymagane jest stosowanie sprawdzonych, łatwych w obsłudze i dokładnych w aplikacji urządzeń do ochrony
roślin i do nawożenia nawozami
płynnymi.

Umiejętne zarządzanie w zakresie
ochrony roślin jest istotnym warunkiem
uzyskania wysokich plonów. Innowacyjne i wydajne opryskiwacze są dużym
wsparciem dla profesjonalnych rolników
zajmujących się uprawą roślin. Dzięki
nim mogą oni w bezkompromisowy
sposób stawiać czoła codziennym
wyzwaniom, to znaczy obniżać koszty i
podnosić wydajność przy jednoczesnym
przestrzeganiu wymogów w zakresie
ochrony roślin.

Dzięki dużej wydajności i wysokiej
jakości wszystkich podzespołów
zaczepiany opryskiwacz Primus firmy
LEMKEN oferuje gospodarstwom
doskonałe połączenie profesjonalnej
ochrony roślin, wysokiej wydajności i
maksymalnej ekonomiczności. Uzyskano
to dzięki przemyślanemu skoncentrowaniu się na istotnych funkcjach wymaganych do opryskiwania oraz przez
dostępność różnorodności wariantów.
LEMKEN Primus umożliwia opryskiwanie środkami ochrony roślin oraz nawozami płynnymi.

Zgodnie z przeznaczeniem i ekonomicznie

Primus firmy LEMKEN zyskał nowy i
atrakcyjny wygląd. Szara rama i
niebieski zbiornik nadają nowe oblicze
klasycznemu produktowi LEMKENa.
Dzięki przemyślanym wariantom
wyposażenia opryskiwacz Primus spełnia większość wymagań dotyczących
profesjonalnej i ekonomicznej ochrony
roślin.

Sercem Primusa jest gładki wewnątrz i
na zewnątrz oraz łatwy w czyszczeniu
zbiornik z materiału GFK o pojemności
od 2400 do 4400 litrów litrów oraz
oddzielny zewnętrzny zbiornik na
czystą wodę.
Stabilna belka ze wspornikami o profilu
Z o szerokości roboczej od 15 do 33 metrów oraz różne warianty składania i regulacji sekcji pozwalają na stosowanie

urządzenia we wszystkich warunkachpolowych. Przewody i zawory sekcyjne
są zamocowane do ramy belki w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami.
Wysokość składania belki można łatwo
regulować za pomocą innowacyjnego
systemu składania do transportu.
Umożliwia to dostosowanie belki do
różnych rodzajów i rozmiarów
ogumienia oraz zapewnia optymalne
położenie środka ciężkości belki.

Przegląd różnych modeli
Primus 25

•• zbiornik z GFK o pojemności
rzeczywistej 2400 litrów

•• 250-litrowy zewnętrzny zbiornik na
czystą wodę

•• pompa tłoczkowo-membranowa
1 x 250 litrów

•• belka polowa 15 do 30 m

Primus 35

•• zbiornik z GFK o pojemności
rzeczywistej 3300 litrów

•• 250-litrowy zewnętrzny zbiornik na
czystą wodę

•• pompy tłoczkowo-membranowe
2 x 160 litrów

•• belka polowa 15 do 30 m

Primus 45

•• zbiornik z GFK o pojemności
rzeczywistej 4400 litrów

•• 250-litrowy zewnętrzny zbiornik na
czystą wodę

•• pompy tłoczkowo-membranowe
2 x 250 litrów

•• belka polowa 15 do 33 m

Wygoda i pewność działania

Absolutna szczelność
Zbiornik Primusa jest całkowicie hermetyczny z systemem ciągłego napowietrzania i odpowietrzania.

•• Dzięki temu uzyskano większą poGładki jak lustro, łatwy w czyszczeniu zbiornik
Zbiornik opryskiwacza Primus jest
zbudowany z tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem szklanym
(GFK) o wysokiej odporności na pęknięcia i odkształcenia. Jest łatwo dostępny
z szerokich stopni.

•• Gładkie jak lustro powierzchnie wewnętrzne zmniejszają osadzanie się
środków opryskowych i umożliwiają
szybkie i łatwe czyszczenie wnętrza.

•• Kształt i pozycja zbiornika sprzyjają
optymalnemu rozłożeniu ciężaru przy
wszystkich poziomach napełnienia.

jemność użyteczną zbiornika, a podczas hamowania nie wycieka ciecz.

•• Napełnianie zbiornika głównego
przez przyłącze ssące jest możliwe
bez otwierania pokrywy zbiornika.

Mała ilość resztek środka do oprysku

•• Wyjątkową cechą opryskiwacza
Primus jest system baypassowy, w
którym zbierają się wszystkie ciecze z
przewodów przepływu zwrotnego, a
następnie są odprowadzane z
powrotem jednym przewodem
od góry do zbiornika.

•• Dzięki temu zminimalizowano ilość
węży i przewodów doprowadzających, a także ilość wymaganych przyłączy zbiornika.

•• Pozwala to znacznie zmniejszyć efekt
spienienia cieczy.

Efektywne mieszadło
Wydajne mieszadło w zbiorniku zapewnia intensywne mieszanie cieczy
do opryskiwania i zmniejsza osadzanie
się resztek. Przewód zbiorczy obejściowy
jest bezpośrednio podłączony do przewodu mieszadła zamontowanego pod
zbiornikiem.

•• System ten pozwala skoncentrować
całą moc pompy na mieszadle.

•• Mocne mieszadło przepływu zwrotnego działa w sposób zmniejszający
spienienie gwarantując jednolitość
cieczy w czasie opryskiwania.

Wydajny rozwadniacz
Dla sprawnego napełniania zbiornika
środkami, pojemny rozwadniacz
można łatwo odchylić na dół.

•• Opłukiwanie brzegów i efektywna
dysza mieszająca zapewniają dobre
rozcieńczenie i podawanie środków
chemicznych.

•• Urządzenie posiada efektywny
system płukania kanistrów.

•• Przyrządy obsługowe są rozmieszczone w przejrzysty i zrozumiały
sposób.

•• Również przyłącze zewnętrznego
układu czyszczenia (opcja) znajduje
się przy panelu obsługowym rozwadniacza.

ŁATWA OBSŁUGA
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Komputer opryskiwacza Teejet 844 E

1

Primus jest seryjnie wyposażony w
komputer Teejet 844 E.

•• Komputer pozwala kierującemu

Obsługa
Elementy obsługowe opryskiwacza
Primus są rozmieszczone w przejrzysty
i łatwo dostępny sposób z lewej strony
urządzenia.

•• Zawór kierunkowy (1) do zasysania
cieczy z zewnątrz lub cieczy do
opryskiwania.

•• Zawór kierunkowy (2) do zasysania
cieczy do opryskiwania lub wody
czystej.

•• Zawór kierunkowy (3) do zasilania
środkiem lub do opryskiwania.

•• Zawór sterujący (4) do czyszczenia
wnętrza.

ciągnikiem na wygodną obsługę
wszystkich ważnych funkcji z kabiny.

•• Wszystkie istotne dane takie jak
żądana ilość, prędkość, ciśnienie,
opryskiwana powierzchnia i wykorzystana ilość są stale wyświetlane
na wyświetlaczu.

•• Komputer Teejet 844 E reguluje ilość
opryskiwania proporcjonalnie do
drogi przejazdu. Również podczas
zmiany prędkości wypryskiwana jest
ta sama ilość cieczy na metr kwadratowy.

Comfort-Terminal

Spraydos
Komputer Spraydos steruje Primusem
za pomocą przewodu cyrkulacyjnego
(opcja). Zawory centralne, sekcyjne i
regulujące ilość można uruchomić z kabiny traktora.

•• Operator określa ilość w litrach na
hektar. Za pomocą miernika przepływu komputer Spraydos reguluje
wypryskiwaną ilością na hektar w
taki sposób, że pozostaje na tym
samym poziomie również przy
zmiennych prędkościach
(proporcjonalnie do odcinka drogi).

•• Istotne dane takie jak np. prędkość,
natężenie przepływu, obrabiana
powierzchnia, czas lub ilość cieczy
wypryskanej są rejestrowane i stale
dostępne.

LEMKEN CCI-200 Terminal

Technika ISOBUS
Technika ISOBUS poszerza możliwości
opryskiwacza Primus. Jednostka obliczeniowa (w maszynie) oraz przyrząd
obsługowy (Comfort Terminal lub
Terminal CCI-200 firmy LEMKEN) w
kabinie ciągnika są połączone ze sobą
za pośrednictwem znormalizowanego
interfejsu ISOBUS. Technika ISOBUS
obsługuje wiele funkcji, np.:

•• Połączenie z odbiornikiem satelitarnym do systemów jazdy równoległej,
uprawy powierzchni częściowych i
nawigacji droga / pole.

•• Automatyczne przełączanie szerokości częściowych wspomagane techniką satelitarną.

•• Możliwe jest również przetwarzanie
danych z różnych programów zarządzania uprawami.Wymiana danych

odbywa się za pośrednictwem pendrive‘a lub modemu GSM. Można dokładnie dokumentować czas i miejsce
przeprowadzenia wszystkich prac.

•• Łatwe manipulowanie za pomocą
wyświetlacza obsługiwanego przez
użytkownika.

•• Bezpieczna obsługa funkcji urządzenia za pomocą ergonomicznego
Joysticka z 3 przełącznikami.

•• Można bezproblemowo podłączyć
dodatkowe urządzenia służące do
wskazywania lub obsługi różnych
funkcji.

•• Terminal można wykorzystywać w
kilku maszynach, np. w opryskiwaczu,
siewniku zbożowym, siewniku
nawozowym itd.

Podłącz i jedź

Zaczep regulowany

Amortyzowana końcówka dyszla

Primus jest wyposażony w sztywny
dyszel dla górnego zaczepu. Dostępny
jest opcjonalny zaczep dolny.

Opryskiwacz Primus można opcjonalnie wyposażyć w amortyzowaną
końcówkę zaczepu.

•• Ucho zaczepu jest wymienne i

•• Zmniejsza ona uderzenia między

oferuje wiele różnych możliwości
zaczepienia.

•• Dzięki temu można szybko i wygodnie
dopasować wysokość zaczepienia
Primusa do każdego ciągnika.

•• Opcjonalnie jest dostępne
przedłużenie dyszla o długości
30 cm dla zaczepu górnego.

opryskiwaczem a ciągnikiem występujące głównie podczas transportu.
W połączeniu z dużymi kołami, amortyzowana końcówka dyszla zastępuje
często znacznie bardziej kłopotliwą
oś z amortyzacją pneumatyczną.

•• Zapewnia doskonałą ochronę połączenia ramy i zaczepu w razie gwałtownego hamowania i nagłego
zmniejszenia prędkości transportowej przy napełnionym zbiorniku.

Osie dostosowane do każdego
rozstawu
Opryskiwacz Primus jest seryjnie wyposażony w oś sztywną. W zależności od
rozmiaru konstrukcyjnego dostępne są
wersje rozstawu kół między 1,50 m a
2,25 m.

•• Opcjonalnie od rozstawu kół 1,80 m
dostępne są osie z amortyzacją
pneumatyczną. Amortyzacja zależna
od obciążenia gwarantuje najwyższy
komfort jazdy. Również hamulec
pneumatyczny jest regulowany w
zależności od obciążenia.

•• Perfekcyjną ochronę gleby i wydajną
ochronę roślin można zapewnić
dzięki dużej ilości dostępnych
wariantów ogumienia.

Duży prześwit i różne ogumienie
do wyboru
Gładki spód opryskiwacza Primus ułatwia pracę podczas uprawy wysokich
roślin.

•• Różne rodzaje ogumienia i błotniki z
regulowanymi uchwytami umożliwiają dostosowanie maszyny do
określonych warunków.

•• Duży prześwit zapewnia ochronę
upraw.

Kompaktowa konstrukcja
i bezpieczna jazda
Kompaktowe wymiary Primusa
ułatwiają transportowanie również
na zarośniętych drogach polnych i
ciasnych ulicach.

•• Złożona belka polowa znajduje się
blisko zbiornika, dzięki czemu nawet
zwisające gałęzie drzew nie stanowią
przeszkody.

•• Wysokość złożonej belki można
dostosować do różnych rozmiarów
ogumienia za pomocą regulowanych
płyt z przodu i z tyłu. Dzięki temu
podczas transportu drogowego
belka jest ustawiona zawsze w taki
sposób, że jej środek ciężkości znajduje się w możliwie najniższym miejscu, co znacznie zwiększa stabilność
jazdy.

Belka polowa o
profilu Z

Profil Z – stabilny i odporny na drgania

•• Zastosowanie profili Z pozwala na

Budowa belki roboczej z profilu Z
zapewnia optymalną ochronę przed
uszkodzeniami.

ułożenie odpornych na korozję
przewodów do opryskiwania
wewnątrz korpusu belki polowej.

•• Wszystkie przewody zasilające oraz
zawory sekcyjne (opcja) są umieszczone na ramie belki w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami.

Oznaczenie - Szerokość robocza/symetryczna redukcja - Ilość szerokości sekcji - Ciężar (kg)
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Podział sekcji*
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6

7

6

3/4,5/3/3/3/4,5/3 m
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* Opcjonalnie dostępne inne podziały sekcji

Centralne zawieszenie belki

Praca na zboczu

Wszystkie belki są zawieszone centralnie. Belka jest automatycznie ustawiana
w pozycji poziomej, niezależnie od
położenia podwozia.

pomagają w dostosowaniu belki
polowej do nachylenia zbocza.

W celu dostosowania równoległego
położenia do terenu każda belka jest
wyposażona w system wyrównujący
położenie względem zbocza, którym
można sterować za pomocą komputera
w kabinie ciągnika. Opcjonalnie jest
dostępny automatyczny system prowadzenia belki.

•• Zapobiegają również obniżaniu się

•• W przypadku belek B21 – B30 wyrów-

•• Na zboczu stabilizatory sprężynowe

belki do wewnątrz na uwrociach.

•• Zmiana położenia belki roboczej
przez przesunięcie środka ciężkości
nie zmienia jej dokładności kopiowania terenu nawet na skłonach.

•• Przesunięcie środka ciężkości jest
sterowane za pomocą elektrycznego
przełącznika, opcjonalnie za pomocą
potencjometru obrotowego lub
układu Distance Control.

nanie względem zbocza następuje
elektrycznie, natomiast w przypadku
belki B33 i automatycznego systemu
sterowania belką (opcja) – hydraulicznie.

Oznaczenie - Szerokość robocza/symetryczna redukcja - Ilość szerokości sekcji - Ciężar (kg)

Podział sekcji*

B 30 - 27/20m - 9- 830

B 33 - 27/21m - 9- 1.387
B 27 - 28/18m - 9- 825
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* Opcjonalnie dostępne inne podziały sekcji

Od napełnienia do czyszczenia
1 Pompy
2 Zawór selekcyjny po
stronie ssawnej
4
3 Zawór rozdzielczy po
5
stronie tłocznej
4 Zawór główny
5 Zawór regulacyjny
ciśnienia opryskiwania
6 Regulacja natężenia
przepływu przez filtr
ciśnieniowy
12
7 Przepływomierz
8 Zawory sekcyjne
9 Bypass
10 Mieszadło
11 Rozwadniacz
12 Zbiornik wody czystej
13 Dysze czyszczące
14 Zawór napełniający
15 Ciśnieniowy zawór
bezpieczeństwa
16 Zawór czyszczenia wewnętrznego

7

6

9
13

8

13

8
8

10

•• Przewody o większych średnicach
pozwalają na stosowanie dużych ilości
cieczy oraz umożliwiają uzyskanie
dużych prędkości jazdy.

kulowymi zapewniającymi szybką
pracę i regularność czasu reakcji

14

1

1

16
15
11
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Czyszczenie wewnątrz

Przewody do opryskiwania
Optymalny przepływ cieczy w opryskiwaczu LEMKEN gwarantuje wydajne
opryskiwanie wszystkimi środkami
ochrony roślin.

Napełnianie

3

Opryskiwanie

•• Wszystkie zawory są zaworami

3

8

Przed i po opryskiwaniu

•• Rurki cieczowe ze stali V2A o ścianach
grubości 2 mm umożliwiają pewne
osadzenie uchwytów dysz.

•• Opcjonalnie dostępny jest układ
cyrkulacyjny, który po włączeniu dysz
pozwala uzyskać jednolitą ciecz do
opryskiwania na całej szerokości
roboczej.

Wysoka moc pompy umożliwia szybkie
napełnienie, dobre wymieszanie cieczy
i dokładne czyszczenie urządzenia.

•• Zbiorniki można całkowicie napełnić
w ciągu ok. 10 do 15 minut przy maksymalnej prędkości WOM 540 obr./
min.

•• Obie wirujące dysze wnętrza
zbiornika zapewniają utrzymanie
zbiornika w czystości.

•• Przyrządy obsługowe, przewody,
zawory sekcyjne i pompy można
czyścić również przy częściowo
napełnionym zbiorniku.

Pompy
Pompy tłokowo-membranowe są
odporne na działanie nawozów
płynnych dzięki zastosowaniu
materiałów odpornych na korozję.

•• W wyposażeniu podstawowym
pompy są napędzane bezpośrednio
za pośrednictwem wałka odbioru
mocy o maks. prędkości 540 obr./
min.

•• Opcjonalnie dostępny jest hydrauliczny napęd pompy za pośrednictwem
hydrauliki ciągnika z możliwością
monitorowania prędkości obrotowej.

Filtry
Łatwo dostępne filtry.

•• Primus 25 i 35 posiadają jeden, natomiast Primus 45 – dwa filtry ssące 50
mesh (liczba oczek na cal). Zawór
zwrotny zintegrowany z filtrem
ssącym umożliwia czyszczenie filtra
również przy napełnionym zbiorniku
głównym w sposób zabezpieczający
przed wyciekiem cieczy do opryskiwania.

•• Filtr w przewodzie tłocznym jest
filtrem samoczyszczącym wyposażonym we wkład 80 mesh, który umożliwia rezygnację z filtrów wstępnych
dysz.

Czyszczenie wnętrza
Zbiornik opryskiwacza Primus posiada
wewnątrz gładką powierzchnię, co
umożliwia optymalne czyszczenie
wnętrza i usunięcie resztek cieczy.

•• Za pomocą dwóch wirujących dysz
ze stali nierdzewnej znajdujących się
na górze zbiornika można przepłukać
wszystkie miejsca we wnętrzu.

•• Przemyślane ułożenie przewodów
we wnętrzu usprawnia czyszczenie.

•• Czyszczeniem wnętrza można opcjonalnie sterować elektrycznie z kabiny
ciągnika.

Inteligentne detale

Pośredni wskaźnik poziomu
Pośredni wskaźnik poziomu jest bardzo
dobrze widoczny z kabiny traktorzysty
podczas napełniania i opryskiwania.

•• Prowadnicę pływaka można dokład-

•• Poziom jest rejestrowany w środku

•• Pozwala to często uniknąć kosztów

zbiornika, dzięki czemu nachylone
ustawienie opryskiwacza nie ma
wpływu na wskazanie poziomu.

nie przepłukać podczas czyszczenia
wnętrza zbiornika.

związanych ze stosowaniem
elektronicznego wskaźnika
poziomu Tank-Control.

Ochrona przeciwkolizyjna
Dla ochrony dysz i belki przed uszkodzeniami Primus jest wyposażony w
ochronę przeciwkolizyjną.

•• Ostatni element belki posiada pałąk
ochronny. Odchyla się o 90° do
przodu i do tyłu w razie kontaktu z
podłożem lub natrafienia na przeszkodę, a następnie wraca samoczynnie do pierwotnego położenia.

Blok elektro-hydrauliczny
Elektrohydrauliczny system obsługi jest
zalecany dla ciągników o zbyt małej
ilości zaworów hydraulicznych lub do
wykorzystania z funkcjami dodatkowymi
takimi jak automatyczne sterowanie
belki.

•• Ciągnik wymaga jedynie zaworu
jednostronnego działania oraz
bezciśnieniowego powrotu.

•• Funkcje hydrauliczne są elektrycznie
sterowane za pomocą komputera
obsługowego.

Wspomaganie powietrzem
System wspomagania powietrzem Air
Vac zmniejsza znoszenie i optymalizuje
aplikację, co pozwala zaoszczędzić
środek do opryskiwania.

•• Wylot powietrza z poduszki powietrznej jest ustawiany względem
wylotu cieczy z dysz w taki sposób,
że stale zapewniony jest docisk
powietrza.

•• Można uzyskać łatwy dostęp do
roślin, gdzie strumień powietrza
bezpośrednio przedostaje się do
łanu. Rośliny zostają opryskane ze
wszystkich stron.

Dane techniczne
Zbiornik główny
Primus

25

Zbiornik wody czystej Zbiornik do mycia rąk

Poj. nominalna Poj. rzeczywista*

2.200

2.400

Ciężar

(l)

(l)

(kg, bez belki)

250

18

1.800

35

3.100

3.300

250

18

2.000

45

4.200

4.400

250

18

2.200

*litrów, wartości zaokrąglone w dół

Wymiary transportowe (mm)
Długość (dł.)
Primus
25

35

45

Szerokość (szer.)

Wysokość (wys.)

z belką polową

min.

maks

min.

maks

min.

maks

B21

5.200

5.700

2.600

2.800

3.250

3.600

B27

5.300

5.800

2.600

2.700

3.250

3.600

B30*

5.600

6.100

2.600

2.700

3.250

3.600

B21

5.200

5.700

2.600

2.800

3.350

3.600

B27

5.300

5.800

2.600

2.700

3.350

3.600

B30*

5.600

6.100

2.600

2.700

3.350

3.600

B21

5.500

6.000

2.600

2.800

3.350

3.900

B27

5.700

6.200

2.600

2.700

3.350

3.900

B30

5.700

6.200

2.600

2.700

3.350

3.900

B33

5.700

6.200

2.600

2.700

3.350

3.900

Wyposażenie podstawowe:
Elektroniczny układ obsługi i automatycznej regulacji
za pomocą komputera TeeJet 844 E; pompa tłokowo-membranowa 1 x 250 l w Primus 25, 2 x 160 l w
Primus 35, 2 x 250 l w Primus 45; ogumienie 320/90
R 46 w Primus 25 i 35, 340/85 R 48 w Primus 45;
dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy;
przewód do opryskiwania V2A; pośredni wskaźnik
poziomu; elektrycznie sterowany układ wyrównujący
do jazdy na zboczu, od belki polowej B 33 hydrauliczny; stabilizator belki polowej; 2 wirujące dysze ze stali
nierdzewnej do czyszczenia wnętrza zbiornika; rozwadniacz; przyłącze ssące 2“ Kamlok; zewnętrzny
zbiornik na czystą wodę 1 x 250 l; platforma ze stopniami; sztywny dyszel, górny zaczep; ucho zaczepu
wymienne i o regulowanej wysokości, Ø 40 mm;
oświetlenie; pojedyncze uchwyty dyszy

* dostępny tylko z górnym zaczepem i przedłużeniem dyszla

Wszystkie dane, rozmiary i masy podlegają ciągłemu technicznemu rozwojowi i nie są wiążące. Dane dotyczące masy maszyny
odnoszą się do wersji z wyposażeniem podstawowym. Zastrzega się prawo zmian technicznych.

Serwis - kwestia decydująca

Szybki i niezawodny
Po dokonaniu zakupu urządzenia firmy LEMKEN rozpoczyna
się świadczenie usługi serwisu, który znany jest z niemal już
przysłowiowej jakości firmy LEMKEN. Sieć 17 znajdujących się
blisko klienta filii warsztatów i magazynów zewnętrznych na
terenie Niemiec oraz spółki dystrybucyjne i importerzy w
ponad 50 krajach razem z dystrybutorami maszyn rolniczych
umożliwiają szybką realizację dostawy potrzebnych maszyn i
części zamiennych.
W przypadku braku na stanie magazynowym, część dostarczana jest klientowi w ciągu 24 godzin za pośrednictwem
centrum logistyki firmy LEMKEN, działającego w Niemczech
przez całą dobę przez 365 dni w roku.
Know-how fachowca LEMKEN
W przypadku pierwszego uruchomienia oraz specjalistycznej
konserwacji i naprawy naszych urządzeń do dyspozycji rolników i sklepów oddaliśmy zespół dobrze wykształconych
techników działu obsługi klienta. Dzięki regularnie przeprowadzanym szkoleniom dział obsługi klienta firmy LEMKEN
zawsze dysponuje najaktualniejsza wiedzą techniczną.

Oryginalne części zamienne
LEMKEN
Części zamienne firmy LEMKEN zaprojektowano tak, aby
gwarantowały maksymalny czas użytkowania. Materiały
wysokiej jakości, najnowocześniejsze procesy produkcyjne
oraz intensywna kontrola jakości zapewniają długi okres
użytkowania naszych produktów. Oryginalne części zamienne
można w każdej chwili zamówić za pośrednictwem systemu
informacyjnego oraz systemu składania zamówień firmy
LEMKEN.

LEMKEN w Alpen/Niederrhein

Zawieszane pługi
obracalne

Hybrydowe pługi
obracalne

Półzawieszane pługi
obracalne

Wały Campbella

Wały czołowe

Kombinacje krótkie

Agregaty uprawowe

Brony wirnikowe

Krótkie brony talerzowe

Kultywatory

Spulchniacze śladów
oraz głębosze

Siewniki rzędowe

Kombinacje uprawowe

Opryskiwacze polowe
zawieszane

Opryskiwacze polowe
zaczepiane

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

Twój dealer LEMKEN:

LEMKEN 05/12 . 175 10062/pl

Zatrudniając ponad 1.100 pracowników na całym
świecie i osiągając obroty w wysokości ponad
270 milionów euro firma LEMKEN jest europejskim liderem i specjalistą w dziedzinie profesjonalnej uprawy roślin. Działające początkowo
jako kuźnia, założone w 1780 r. przedsiębiorstwo
rodzinne produkuje w siedzibie znajdującej się
w Alpen oraz w obu fabrykach opryskiwaczy
polowych w Föhren/Trier i Meppen, wysokiej
jakości i wydajne maszyny rolnicze przeznaczone
do kultywatorowania, siewu i ochrony roślin.
65 procent z prawie 14 000 produkowanych maszyn
każdego roku przeznaczane jest na eksport.

