
LEMKEN VEGA.
KRÁĽOVSKÁ TRIEDA 
V OCHRANE RASTLÍN

NOVINKA
INNOVATÍVNY KONCEPT
PRE VYŠŠIU
PRODUKTIVITU

Rastlinná výroba je dnes stale viac bojom s časom. Neustále stúpajúci 

dopyt po agroproduktoch, potravinách a energii vyzýva ku kontinuál-

nemu zvyšovaniu productivity v procese pestovania. Ochrana rastlín 

hrá pritom stale dôležitejšiu úlohu.

Inovatívny ťahaný postrekovač LEMKEN Vega je dôsledkom tohto vý-

voja. Už dnes spĺňa budúce normy pre komfornú, hospodárnu a eko-

logickú ochranu rastlín. Tento do detailu premyslený koncept pomáha 

farmárovi dosahovať stabilne vysoké výnosy.

 

VIAC INFORMÁCIÍ AJ NA  INTERNETE
Všetko ostatné o  innovatívnom ťahanom postrekovači LEMKEN Vega nájdete na 

našej webovej stránke: pflanzenschutz.lemken.com LE
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OD ZAČIATKU PREMYSLENÝ POSTREKOVAČ:  INT

INTUITÍVNY  KONCEPT OVLÁDANIA
Vega uľahčuje užívateľovi prácu – vďaka svojmu inovatívnemu, poloautomatickému a funkčne riadenému 
ovládaciemu konceptu.

■   Jasná reč symbolov pre intuitívne ovládanie

■   Robusná, prachotesná a vodotesná ovládacia jednotka, ovládateľná cez Hard-tlačidlá a  otočný ovládač 
aj v ochranných rukaviciach

■   Uživateľská a procesná istota ovládania funkcií prostredníctvom navádzania v menu 

■   Digitálny ukazovateľ naplnenia s integrovaným stopom plnenia

ISOBUS
OVLÁDANIE 

STROJA  

MEGASPRAY

TELIGENTNÝ KONCEPT STROJA PRE  PROFESIONÁLN

+  POZORNÉ VEDENIE KVAPALINY 
     A PRECÍZNA APPLIKÁCIA
S priamo v okruhu zabudovanými elektrickými ventilmi a ozajstným cirkulačným vedením kvapaliny bez 
mŕtvych bodov je vedenie kvapaliny v postrekovači  Vega dôsledne technicky stavané na zabezpečenie 
minimálneho zvyškového množstva

■   Dva od seba navzájom nezavislé samostatne ovládateľné okruhy čerpadla

■   Optimálne umiestnenie elektrických ventilov pre minimálne zvyškové množstvo

■   Komfortné a bezo zvyškov vnútorné čistenie ovládateľné aj z kabíny 

■   Elektrické zapínanie jednotlivých trysiek najvyššiu presnosť aplikácie

■   SEH-ramená s cirkulačným vedením kvapaliny bez mŕtvych bodov pre  
excelentné rozdelenie priečne kvapaliny ELTEC 

PRO
SPÚŠŤANIE JED-

NOTLIVÝCH  

TRYSIEK

NU OCHRANU RASTLÍN

+ EXCELENTNÁ STABILITA JAZDY
Koncept ramien a podvozku postrekovača Vega je založený na vzadu sklopených ramenách a unikátnemu 
tvaru nádrže. Tieto dve časti postrekovača zabezpečujú vzadu a nízko ležiace ťažisko pre vysokú stabilitu 
jazdy na poli a po ceste – pri súčasne veľkých pneumatikách a vysokej svetlej výške postrekovača.

■   Riadenie oja optimálne medzi nápravami umiestneným otočným bodom pre presné kopírovanie stôp 
traktora postrekovačom Vega

■  Automatické deaktivovanie riadenia nápravy od 15 km/h pre  maximálnu bezpečnosť pri preprave

■  Jednotná koncepcia podvozku s variantami náprav pevná, mechanicky a pneumaticky odpružená

■  V odpružených variantách homologizovaný až do 60 km/h

■  Úplne nová geometria nádrže pre minimalizovanie vlniacich síl
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= MAXIMÁLNA EFEKTIVITA
Zrátané a podčiarknuté:  LEMKEN Vega je investícia ktoré sa vyplatí. Prečo, to Vám povedia nadšení 
užívatelia:

„ V našej farme sú jednotlivé polia vzdialené od seba až  
20 kilometrov a preto je podiel prejazdov na celkovom  
case práce veľmi vysoký. Vega leží na ceste ako doska.““
 
Stefan Bonsels, Neukirchen-Vluyn, Nemecko

„ Vypínanie jednotlivých trysiek na postrekovači Vega je 
excelentné. Podľa môjho názoru ušetrí každému užívateľovi veľké 
peniaze za postrek. Na poli nie sú žiadne duplicitne striekané 
plochy. Porasty sa vyvíjajú rovnomerne, čo ďaľšia ohromná 
výhoda“
 
Steward Russel, Letham, Škótsko


