ČELNÍ ZÁSOBNÍK
SOLITAIR 23
SECÍ LIŠTA
OPTIDISC 25

Flexibilní řešení Soliair 23 s OptiDisc 25

Čelní zásobník Solitair 23 je možné flexibilně kombinovat se strojem pro
přesné setí Azurit nebo se secí lištou
OptiDisc 25. Díky tomu je možné čelní
zásobník optimálně využívat po celý
rok. Vyrovnané rozložení hmotnosti
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mezi přední a zadní kombinací zajistí
nejen bezpečný pocit z jízdy, ale také
umožní použít na výsev traktory
se slabším výkonem, protože není
nutné přenášet do zadní hydrauliky
takovou sílu nutnou pro zdvih.

Secí lišta OptiDisc 25 s paralelogramovým uchycením dvoudiskové botky a
vodícího kolečka ukládá osivo do
exaktní hloubky a to jak v minimalizačních tak i konvečních technologiích
zpracování půdy.

Flexibilita
•• Objem zásobníku 1 900 l na hnojivo
a osivo
•• Nízká výška pro bezproblémové
plnění hnojivem a osivem
•• Flexibilní uložení hadic pod- nebo
vedle traktoru
•• Rychlé propojení díky rychlospojkám na hadicích

Osvědčené dávkování
Vysoce přesné dávkování díky technologii osvědčené u secích strojů Solitair
8 a 9 v kombinaci s novým ovládáním
čelního zásobníku EcoDrill.
•• Pro stále stejné množství dávky je
možné podle oblasti použití vybrat
jednu ze tří variant dávkování. Je tak
možné přesně dávkovat jemná semena i ostatní varianty osiv.

Rozhodující je dávkované
množství
Tlakový zásobník je vybavena praktickou svinovací plachtou. V této variantě
není problém dopravit až 250 kg/ha.
Volitelně je Solitair 23 k dostání také
jako tlaková nádrž. Součástí této
varianty vybavení je plachtové víko
odolné vůči tlaku a utěsněné dávkování. V této variantě je možné dopravit
až 750 kg/ha.

•• Precizní výsev s až čtyřmi sekcemi
zabrání následnému překrývání.
•• Jednoduché elektronické spínání
sekcí je možné ovládat pomocí
terminálu v kabině.
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Přední pneumatikový
pěch
Pneumatikový pěch o průměru 75 cm
umožní vysoké zhutnění půdy mezi
koly traktoru. Tím se zajistí optimální
utužení půdy při výsevu.
Kombinace předsazených uspořádaných kol s vysokým průměrem se stará
o plynulou práci bez ucpávání i v lehkých půdách.

Bezpečnost a komfort
na silnici

Snadné plnění a kontrola

Volitelný paket osvětlení se postará o
bezpečnost při přepravě po silnici.

Bezpečnost práce při plnění zajišťuje
sklopná obslužná plošina se schůdky.

Na čelní zásobník je možné namontovat přídavné závaží o hmotnosti až 350
kg. Tak lze dosáhnout optimálního
rozložení hmotnosti a tím i
pohodlného pocitu při jízdě.

Pro zjištěníní zbytku osiva v nádrži a
lepší odhad o stavu naplnění dokážeme nabídnout vážící zařízení pro
zásobník osiva.

•• U výbavy na přání dostupné pouze s
jedním rychlozávěsem pro připojení
čelního a zadního stroje.

Snadněji to nejde!

Pneumatikovým pěchem je možné
vybavit všechny čelní zásobníky
Solitair 23.

Snadné připojení
Připojení lze provést rychle a snadno
a je tak možné plně využít flexibilitu
čelního zásobníku Solitair 23.
•• Normované připojovací body na
spodním táhle kategorie 3 N (volitelně kat. 2).
•• Hydraulický pohon ventilátoru,
který lze snadno a pohodlně připojit.

OptiDisc /OptiDisc M
Systém secích botek je dostupný v
hydraulické a mechanické variantě.
•• Mechanická varianta dosahuje
přítlaku botky až 45 kg.
•• Přítlak botky je možné pohodlně
nastavit pomocí páky a kulisy s
aretací.
•• Hydraulicky je možné secí botky
zatížit až 70 kg.
•• Systém garantuje spolehlivé
ukládání osiva i při vysokých
rychlostech jízdy.

Systém secí botky
Dvoudisková secí botka uložená na
paralelogramu s kopírovacím kolečkem pro kontrolu hloubky.

•• Přitlačení osiva kopírovacím kolečkem zajišťuje rovnoměrné vzcházení rostlin.

•• Přítlak botky a hloubku uložení
osiva je možné nastavit navzájem
nezávisle.

•• Nezpevněné meziřádkové prostory
snižují erozi a zanesení secího
řádku.

•• Osivo je i při změně půdního typu
vždy uloženo do stejné hloubky.

•• Uložení osiva je zdokonaleno zpětným utužením trapézovým pěchovacím válcem, který má prstence ve
stejném rozestupu jako je vzdálenost řádků.

Rozdělovací hlavy se zakládáním kolejových řádků
Čtyři rozdělovací hlavy umístěné nad
secí lištou zajišťují vynikající plošné
rozložení osiva.
•• Integrované, hydraulické spínání
kolejových řádků.

•• Symetrické rozdělení osiva v režimu
kolejových řádků.

•• Přizpůsobení různým systémům kolejových řádků snadnou výměnou
vložky kolejových řádků.

•• V režimu kolejových řádků není
nutné zpětné vedení osiva.
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Technické údaje
Solitair 23
Hmotnost

Hmotnost vč. přídavného závaží

Hmotnost vč. pneumatikového
pěchu a přídavného závaží

Solitair 23

740 kg

1.090 kg

1.440 kg

Rozměry od závěsu

Délka: 1 200 mm
Přepravní šířka: 2 450 mm
Přepravní výška: 2 000 mm

Délka: 1 800 mm
Přepravní šířka: 2 450 mm
Přepravní výška: 2 000 mm

OptiDisc 25
Model

Pracovní šířka
[cca. cm]

Počet řádků při vzdálenosti secích botek
12,5 cm
15 cm

Hmotnost
[cca. kg]

OptiDisc 25/400

400

32

27

1.165

1.080

OptiDisc 25/450

450

36

30

1.245

1.155
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Servis rozhoduje

O nákupu strojů mnohdy rozhoduje
kvalitní servis. 18 podnikových poboček
blízkých zákazníkovi a detašované sklady
v Německu, stejně jako vlastní distribuční
společnosti a dovozci ve více než 40 zemích zajišťují ve spojení s dealerskou sítí
zemědělských strojů rychlou přípravu
strojů k prodeji a zásobování náhradními
díly. Pokud nějaký díl není na skladě, k

zákazníkovi se dostane během 24 hodin
prostřednictvím logistického centra,
které pracuje 365 dní v roce.

Know-how od vyškoleného
odborníka firmy LEMKEN

zkušebním provozu tak i v odborné
údržbě a případné opravě. Díky pravidelným školením je služba zákazníkům firmy
LEMKEN stále informovaná o aktuálním
vývoji strojů.

Odborně vzdělaní technici z oddělení
služeb zákazníkům, jsou zemědělcům a
obchodním partnerům k dispozici jak ve

Originální náhradní díly pro nejdelší životnost

OF US

A PART

Opotřebitelné díly od firmy LEMKEN jsou
koncipovány tak, aby měly maximální životnost. Vysoce zušlechtěná ocel, nejmodernější způsob výroby a intenzivní kontrola kvality zaručují dlouhou trvanlivost.
Proto mají všechny originální náhradní
díly jednoznačnou signaturu. Originální
náhradní díly je možné kdykoli objednat
na internetu přes informační a objednávací systém.
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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 . 02/19 . 17512701/cs Všechny údaje, míry a váhy jsou předmětem neustálého technického vývoje a proto nezávazné. Údaje o hmotnosti se vždy
vztahují jen k základnímu vybavení. Změny jsou vyhrazeny..

Váš odborný prodejce:

