
Et nyt medlem af familien
Med Rubin 12 afrunder LEMKEN udvalget af kompakttallerkenharver. Med Heliodor, 
Rubin 9 og nu Rubin 12 kan LEMKEN levere kompakttallerkenharver, der kan arbejde 
helt øverligt og ned til cirka 20 cm dybde. Dermed er det nu muligt at løse opgaver 
med kompakttallerkenharver, der tidligere var forbeholdt tandharver

Den nye Rubin 12 kompakttallerken-
harve fra LEMKEN er udstyret med 
disce med en diameter på hele 736 mm 
og en materialetykkelse på seks mm. De 
sætter dermed en helt ny målestok inden 
for segmentet kompakttallerkenharver. 
Den helt nykonstruerede, symmetriske 
placering af discene i begge rækker sik-
rer, at harven kører helt uden sidetræk 
selv i bakket terræn.
Den store tallerkendiameter tillader en 
arbejdsdybde ned til ca. 20 cm samt 
mulighed for at arbejde i selv store 
mængder organisk materiale.

Minimalt vedligehold og optimal 
jordsøgning 
Som alle øvrige kompakttallerkenharver 
fra LEMKEN er discene lejret i såkaldte 
skrå-axialkuglelejer, der ikke kræver 
efterjustering eller smøring.
Lejerne er forsynet med en kassette-
tætning, der forhindrer, at smuds og 
skidt trænger ind i lejerne. Den daglige 
vedligeholdelse er derfor minimal. 
Alle disce er monteret på en hærdet, 

meget stærk stilk. Dens specielle form 
sørger for optimal gennemgang i har-
ven. 
Discene er vinklet 20 grader i forhold 
til jordoverfladen og 16 grader i forhold 
til kørselsretningen. Derved opnås et 
rigtig godt jordsøg, som også muliggør 
fuld gennemskæring og selvfølgelig en 
optimal blande- og krymleeffekt.

Prel strigle og jævne-strigle
Som på den mindre Rubin 9 er Rubin 
12 udstyret med en såkaldt Prel strigle 
efter den første discrække.
Striglen fanger jordstrømmen og sørger 
for en intensiv opblanding og krymling 
af jorden. 
Den fra siden central-indstillelige 
jævne-strigle efter den anden discrække 
har naturligvis kun til formål at jævne 
overfladen, inden pakkevalsen sørger 
for reetablering af jorden.  

Rubin 12 liftmonteret 
Rubin 12 leveres i liftmonterede versio-
ner med 3,0, 3,5 og 4,0 m arbejdsbred-

der med indstilling af arbejdsdybden 
enten med splitbolt eller med hydraulik. 
Med det LEMKEN udviklede meka-
niske transporthjul er det muligt at 
udstyre harverne med de helt tunge, 
dobbelte valser uden at gøre det umuligt 
at transportere harven sikkert.

Rubin 12 bugseret
Den bugserede variant leveres i ar-
bejdsbredderne 4,0, 5,0 og 6,0 m og til 
traktorstørrelser fra 180 til 480 hk.
De bugserede versioner er standard-
udstyret med hydraulisk indstilling af 
arbejdsdyden. 
Ydermere er de to største varianter 
udstyret med pendel ophængte pakker-
valser, der sikrer ens pakning på tværs 
af kørselsretningen.
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Discene i Rubin 12 er placeret symmetrisk, hvilket eliminerer 
sidetræk. 

Liftmonteret Rubin med mekaniske transporthjul. Systemet 
kræver ikke et ekstra hydraulikudtag, men fungerer rent 
mekanisk. Bemærk Prel striglen og jævne-striglen efter 
henholdsvis første og anden række disce.      
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