
LEMKEN og reduceret 
jordbearbejdning
LEMKEN er mest kendt for plovfremstilling, men produktprogrammet omfatter  
også rigtig mange maskiner til reduceret jordbearbejdning og har de seneste år  
anvendt mange ressourcer til udvikling af maskiner til formålet

Nyhederne fra Lemken i 2013 omfattede 
blandt andet en automatisk traktionsfor-
stærker med automatisk terræntilpasning 
til de populære bugserede dybdekultiva-
torer Karat. 
Endvidere har en ny kompakt tallerken-
harve med en effektiv arbejdsdybde ned 
til hele 20 cm set dagens lys. Den bug-
serede Karat dybdeharve har fået en ny 
variant med et simplere transportsystem.

Komplet program til øverlig 
bearbejdning 
Alle erfaringer har vist, at kompakte 
tallerkenharver er bedst egnede til at 
frembringe falsk såbed. LEMKEN 
tilbyder her maskiner fra 3,0 til 12,0 m 
arbejdsbredde og fra ca. 3 cm til ca. 20 
cm arbejdsdybde - svarende til traktorer 
fra 100 til 600 HK. 
Alle LEMKEN kompakte tallerkenhar-
ver har altid discene ophængt indivi-
duelt i stedet for parvis. Det giver en 
meget bedre gennemgang og en bedre 
beskyttelse ved påkørsel af sten mv. 
Til sæson 2014 har LEMKEN intro-
duceret en helt ny og kraftigere Rubin 
12 med en discdiameter på 736 mm og 
en fuldstændig symmetrisk placering 
af discene. Formålet med harven er at 
opnå en effektiv opblanding helt ned til 
omkring 20 cm arbejdsdybde. Derved 
kan harven anvendes mere universelt 
både til den øverlige bearbejdning og 
den efterfølgende, dybere tilberedning 
af såbed.

Karat med forbedret 
terrænfølgning
En af de største udfordringer for stort 
set alle bugserede dybdeharver er at 
holde en ensartet harvedybde i kuperet 
terræn. Ved hjælp af en ekstra hydrau-
likcylinder, monteret i drejepunktet 
mellem harverammen og valseophæn-
get, tilbyder LEMKEN nu en effektiv 
måde til at holde en ensartet harvedybde 
på den bugserede Karat dybdeharve.
For at imødekomme et stigende ønske 
til en bugseret kultivator, der passer 
til middelstore bedrifter, introducerer 
LEMKEN nu Karat KTA som et inve-
steringsmæssigt gunstig alternativ til 
den store Karat KA. 
Karat KTA har et lettere transportsy-
stem, hvor hjulene løber bagved harven 
og ikke integreret som i Karat KA. 

Såteknik i et pløjefrit system
Udover et omfattende program af harver 
til pløjefri dyrkning tilbyder LEM-
KEN selvfølgelig også flere forskellige 
såkombinationer til alle bedriftstørrelser 
og investeringsbehov. 
Udover de kendte, bugserede Compact-
Solitair løsninger med arbejdsbredder 
på hhv. tre, fire og seks meter tilbyder 
LEMKEN også tre og fire meter lift-
monterede løsninger, hvor jordbearbejd-
ningen varetages af Heliodor kompakt 
tallerkenharven. Denne variant kan også 
leveres som en bugseret løsning med 
fire, fem og seks meters arbejdsbredde.
Der kan være rigtig mange gode 
argumenter for at ændre strategi til et 
pløjefrit system. Henvend dig trygt til 
din lokale LEMKEN-forhandler og hør 
om de mange muligheder, LEMKEN 
tilbyder dig.

Af Anders Bruun Rasmussen,  
Lemken Skandinavien ApS

Henholdsvis liftmonteret og 
bugseret kombination bestående af 
kompakt-tallerkenharven Heliodor og 
præcisionssåmaskinen Solitair. Begge 
kombinationer med meget stor kapacitet 
og lave driftsomkostninger.

Rubin 12 bugseret med dobbeltprofil-
pakkervalse til intensiv opblanding og 
jordløsning helt ned i ca. 20 cm dybde.

Hydraulikcylinderen øverst på rammen, 
der holder harvedybden ensartet i 
kuperet terræn.

Karat KTA med det lette og prisgunstige 
transportsystem.
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