Nyheder fra LEMKEN
I 2016 gennemførte det anerkendte tyske fagtidsskrift Profi en stor sammenlignende test
af dybdekultivatorer i to dele. Lemken var kom stærkt ud – som du kan læse mere om her.
Profi’s test af kultivatorer til dyb bearbejdning er todelt:
• Del 1 med fokus på teknik og arbejdskvalitet
• og del 2 med fokus på håndtering og
overordnede kriterier.

Derimod spiller tandspors-afstanden og
bearbejdnings-værktøjets udformning
en stor rolle. Her udemærker LEMKEN
Karat sig igen med et stort udvalg af
værktøjer og et system til lynskift ved
skift mellem bearbejdnings-værktøjerne.

Karat 9 harven klar testvinder

Få mere at vide hos os

I testens første del får LEMKEN karat
9/500 KÜA betegnelsen særdeles god i
de ni af 15 kriterier. I de øvrige kriterier
får Karat betegnelsen god.
Som den eneste kultivator får den ikke
en eneste gang lavere karakter end
gennemsnitligt. Med topkarakterer for
stenudløser, transportstel, dybdeføring,
opblanding og evne til at undgå blokering viser Karat harven sin overlegenhed i forhold til konkurrenterne.
Det er værd at bemærke, at sammenligner man alle de testede kultivatorers
resultater og lister dem uden produktnavn, er det ikke muligt med sikkerhed
at fastslå hvilken kultivator, der er
henholdsvis tre-bullet eller fire-bullet.
Det gør således ikke nogen forskel hvor
mange buller, tænderne er placeret på.

I testens anden del klarer LEMKEN
Karat sig ligeledes godt. Med karakteren særdeles god i manøvredygtighed, tilkobling af hydrauliske slanger,
indstilling af arbejdsdybde og skift af
bearbejdnings-værktøjer har Karat også
sin næse langt frem i feltet.
I denne del er der dog en enkelt dråbe
malurt i bægeret i form af karakteren
under gennemsnit for indstilling af
jævnetallerkener.
Testresultater og andre oplysninger om
LEMKEN Karat kan fås ved henvendelse til LEMKEN Skandinavien ApS hos
enten Nis Peter Albrechtsen albrechtsen@lemken.com eller Anders Bruun
Rasmussen, rasmussen@lemken.com
Heliodor 9 med intelligent halm management

LEMKEN introducerer en intelligent
halmstrigle til de bugserede versioner.
Halmstriglen monteres foran forreste
discrække. Den svinges automatisk ned
i arbejdsstilling til et forud indstillet
hydrauliktryk er opnået, når Heliodor
harven sænkes.
Herefter samler striglen ujævnt fordelte
halmrester under kørslen, hvorved trykket stiger i hydrauliksystemet. Når det
forudindstillede tryk er opnået, åbner
striglen sig langsomt og halmen afleveres jævnt og kontrolleret på marken,
hvorefter Heliodor harven kan opblande
det ensartet i jorden.
På den måde kan eksempelvis efterafgrøder etableres under optimale og
ensartede betingelser. For at undgå
halmophobninger ved vending kan
striglen aktiveres ved at betjene harvens
løftefunktion inden, man når forlandet,
og herved tømmes striglen kontrolleret.
Af Anders Bruun Rasmusen,
intern sælger, Lemken

Karat KÜA dybdeharven har fået
topkarakterer i en Profi-test.

Den nye halmstrigle til LEMKEN Heliodor
kompakttallerkenharverne.
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