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VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP
PRIMUS
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Földjeink kultúrnövényei étkezéseink 
alapját képezik. Gazdálkodóként ezen 
növények egészsége sikerének záloga. 
Növényeinek ápolását tartós, hatékony 
és környezetbarát megoldásokkal tá-
mogatjuk. A LEMKEN vállalat a növé-
nyeit folyamatosan kímélő módon táp-
lálja és védi. Hatékony permetezési 
programunkat kifejezetten a szántóföl-
di növények, és vállalkozásának igénye-
inek megfelelően fejlesztettük ki, hogy 
növényei egészsége mellett azok hoza-
mát is növeljük.

LEMKEN Primus – a legjobb  
gondoskodás igényeseknek

A nagy tartálytérfogattal és minden 
szerelvényében kimagasló minőségé-
vel a LEMKEN Primus szántóföldi per-
metezőgép különösen azon gabona-
termelő gazdaságok igényeit elégíti ki, 
melyek esetében elsőrendű fontosság-
gal bír a professzionális növényvéde-
lem, a nagy területteljesítmény és a 
maximális hatékonyság. Ezt úgy lehet 
elérni, hogy tudatosan koncentrálunk 
a permetezéshez szükséges funkciókra 
és ezáltal csökkentjük a változatok vá-
lasztékát. A folyékony műtrágyák és a 
növényvédelmi hatóanyagok keveré-
kének kijuttatása a LEMKEN Primus 
teljesítmény spektrumának szerves 
része.

Gondoskodunk 
növényeiről!
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Kompakt, fordulékony, gazdaságos!

A Primus célszerű felszerelési változatai 
tökéletes alapszintű modellt jelentenek 
a vontatott növényvédelmi technológi-
ába. Kompakt kialakításuk a legjobb 
fordulékonyságot és manőverezhetősé-
get teszi lehetővé. A Primus a professzi-
onális és gazdaságos növényvédelem 
lehetőségét kínálja.

A Primus legfontosabb része a belül  
tükörsima és könnyen tisztítható, 2300-
4200 liter térfogatú GFK tartály, ame-
lyet külön, külső tisztavíz tartályokkal 
szállítanak. 

A 15-30 méteres munkaszélességű, 
Z-profiltartós, stabil permetező keret, 
valamint a sokféle csuklós és szekció-
változatok bármilyen mezőgazdasági 
környezetben lehetővé teszik a Primus 
használatát. A vezetékeket és a szakasz-
lószelepek a permetező keretváz védi. 

A permetező keret munkamagassága 
könnyen beállítható, így különböző gu-
miabroncsokhoz és kerékméretekhez 
igazítható. Ez biztosítja a permetező 
keret optimális súlypontját.

Nem utolsó sorban a kezelési kényelem 
szempontjából is mércét állít a Primus. 
Mind a szívó-, mind a nyomóoldalon az 
összes beállítás áttekinthetően, a fel-
cserélés veszélye nélkül végezhető el.

A felhasználóbarát kialakítás részletei 
bizonyítják a Primus praktikus funkcióit. 
Például kihajtható mérőedény tartóval 
a bemosótartályon vagy a felszerelések 
és a kisméretű tárgyak tárolórekesze.
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A modellválaszték áttekintése

 • MesoSpray – alap kezelőrendszer a 
szántóföldi permetezőgép vezérlésére

 • A GFK-tartály 2300, 3200 vagy 4200 li-
teres névleges térfogattal választható

 • A Primus 10/2500 és a 3500 tartályhoz 
1 darab P260 dugattyús membránszi-
vattyú, a Primus 10/4500 tartályhoz 2 
darab P200 dugattyús membránszi-
vattyú tartozik

 • 400 liter külső PE tisztavizes tartály

 • 15-30 méter közötti szélességű  
permetező keret

 • Maximum 9 szekció

 • Opcionális felszerelések: elektronikus 
EES tartálykijelző,1 csomag, automati-
kus szekciókapcsoló: CCI.Command 
SC és CCI.Command PT párhuzamo-
san tartó menetrendszer

 • MesoSprayISO – az ISOBUS-ra alkalmas 
szántóföldi permetezőgép vezérlő

 • A GFK-tartály 2300, 3200 vagy 4200 li-
teres névleges térfogattal választható

 • A Primus 12/2500 és a 3500 tartályhoz 1 
darab P260 dugattyús membránszi-
vattyú, a Primus 12/4500 tartályhoz 2 
darab P200 dugattyús membránszi-
vattyú tartozik

 • 400 liter külső PE tisztavizes tartály

 • 15-30 méter közötti szélességű  
permetező keret

 • Maximum 13 szakasz

 • Opcionális felszerelések: CCI.Com-
mand SC automatikus szekció kap-
csoló és CCI.Command PT párhuzamos 
menettartó rendszer, DistanceControl 
automata permetező keretmagasság 
vezető, EES-Pack 1-4-es elektromos víz-
csatlakozó, elektromosan kapcsolható 
határ- és bővítő fúvókák

Primus 10

Primus 12



A vonókar felfüggesztése számos  
előnnyel jár

 • Felső felfüggesztés esetén a vonókar 
kimozdul a növényállományból és 
többet nem ütközik a csuklós ten 
gelynek és a vonórúdnak.

 • A nyomvonal-nyomkövetés a hátul 
csapágyas forgáspontnak köszönhe-
tően jelentősen javul.

 • A hárompontos felfüggesztéshez  
lengéscsillapítása teljes mértékben 
érvényesül.

 • Ezen felfüggesztés előfeltétele, hogy 
a vonókar magasságban és oldalel-
mozdulásban rögzíthető legyen. 

Vonókar csatlakoztatás/
nyomkövetés-támogatás
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Opcionálisan rugózat kapható for-
gó-vonórúd és a Primus alváza közé.

 • Ez csökkenti a permetező és a traktor 
közötti lökéseket szállítás közben. A 
nagyméretű kerekekkel együtt ösz-
szességében jó felfüggesztési/rugó-
zási kényelmet biztosít.

 • Ha nagy sebességnél és teli tartálynál 
hirtelen fékezésre kerül sor, a váz és a 
vonórúd nagymértékben védett a  
károsodások ellen.

Felkapcsolás és vontatás

A Primus megfordítható vonórúddal 
felszerelt, amely lehetővé teszi a felső 
és az alsó rögzítést.

 • A vonórúd a magasságának és  
dőlésének a traktorhoz igazodó beál-
lítására több furat áll rendelkezésre, 
ráadásul a vonószem két pozícióban 
csavarozható fel.

 • A vonófej állítható és cserélhető, így 
számos különböző kapcsolási lehető-
séget tesz lehetővé.

 • Ez azt jelenti, hogy a kapcsolási ma-
gasság könnyen és gyorsan bármely 
traktorhoz beállítható.

Állítható vonórúd Vonórúd rugóztatás
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A Primus szántóföldi permetezőgép 
alapkivitelben egy rugózatlan merev 
tengellyel szerelt. A mérettől és válto-
zattól függően, fix nyomtávok valósít-
hatóak meg 1,50 m és 2,25 m között.

 • Egy futótengely és egy féktengely, 
hidraulikus vagy pneumatikus fékbe-
rendezéssel

 • A nyomtávot csapok tűzik ki és a  
rögzítés befogólappal történik

A LEMKEN Primus permetezőgép sima 
alsó felülete kedvez a magasabban  
kultúrákban végzett munkáknak.

 • Tökéletes talajnyomást és hatékony 
növényvédelmet biztosít a kapható 
kerékváltozatok nagy száma.

 • A szivattyúkat úgy szerelik fel, hogy a 
mintegy 70 cm talajtól való távolság 
kíméli a növényzetet.

A Primus kompakt méretei megkönnyí-
tik a szállítást a benőtt területeken és a 
szűk helyeken.

 • A szórókeret a tartályhoz közel van 
behajtva, így a benyúló faágak sem 
akadályozzák a haladást.

 • A szórókeret függesztési magassága 
az eszközön hozzáállítható a külön-
féle gumiabroncs méretekhez a 
mellső és hátsó furatok segítségével. 
Így a szórókeret a közúti szállítás 
során a lehető legalacsonyabb  
tömegközépponttal rendelkezik, 
nagymértékben növelve a stabilitást 
haladás közben.

Nagy talajtávolság és
változatos kerékválaszték

Kompakt méretek és
biztonság a közúton

Alapkivitel
állítható alváz



Megkönnyített kezelés

A Primus kezelőszervei a gép bal  
oldalán rendezetten helyezkednek  
el és könnyen hozzáférhetőek a  
kezeléshez.

 • Választó szelep (1) külső folyadék, 
vagy vegyszer felszívásához.

 • Választó szelep (2) vegyszer, vagy 
tiszta víz felszívásához.

 • Elosztószelep (3) bemosásra,  
permetezésre, belső tisztításra és  
maradék mennyiség leszivattyúzá-
sára

 • Kézzel szabályozható (4) a  
keverőteljesítmény

 • Proporcionális szelep (5) a bemosó-
tartály belső széleinek nedvesítésére, 
a keverőfúvókához, a kanna tisztítá-
sára és a csatlakoztatónak a külső 
tisztításhoz

 • Proporcionális szelep (6) a  
bemosótartályon elhelyezkedő   
elszívó injektorhoz

 • Beállítható, öntisztító szűrő (7) a  
nyomóvezetékben
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Kezelőközpont

A Primus nagy térfogatú vegyszer be-
keverője a növényvédő szer folyamatos 
és jó hatékonyságú feltöltését szolgálja, 
munkapozícióban rugós támogatással. 

 • A bekeverés ködképződés nélküli  
és a nagy teljesítményű keverőfúvóka 
a növényvédő szer jó feloldódásáról 
és teljes bemosásáról gondoskodik. 

 • A hatékony és nagy ívben elfordít-
ható göngyöleg-mosófúvóka marad-
ványoktól mentesre tisztítja a tartályt, 
függetlenül annak méretétől.

 • Az összecsukható mérőpohár tartó 
megakadályozza a növényvédő szer 
véletlen kiömlését.

 • Opcionálisan tisztítópisztoly kapható 
a külső tisztításhoz.

 • Külön kézmosó tartály   
helyezkedik el elöl, az állványon.

Nagy teljesítményű
vegyszerbekeverő

12 db elektrohidraulikus kezelő szállítható a Primus-hoz, a kiegészítő funkciók, pl. a 
DistanceControl távolságellenőrző vezérlésére.

 • A traktornak ilyenkor csak egy egyszeres működésű hidraulika szelepre és  
nyomás nélküli visszatérő ágra, ill. töltésérzékelőre van szüksége. 

 • A hidraulikus funkciókat elektromosan vezérli a kezelőszerv.

Elektrohidraulikus kezelő
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A CCI-50 terminál szakaszoló doboza a 
Primus 10 alapfelszereltségének része. 
A MesoSpray szoftverrel együttesen  
könnyen kezelhető, átlátható kezelhető 
felületet kínál.

 • A szántóföldi permetező feszültségel-
látását akkumulátor vagy három  
pólusú InCap feszültségellátó adja.

 • A terminál szükség esetén DGPS-an-
tennával, ill. traktorhoz való DGPS-jel-
adó csatlakozó kábellel szerelhető fel.

 • DGPS-antennával összekapcsolva a 
CCI. alkalmazásokkal automatikusan 
kapcsolhatók (CCI.Command SC) a 
szakaszok és használható a párhuza-
mos haladást segítő funkció (CCI.
Command PT).

Primus 10 általános kezelése

Szekcióbox 
Primus 12

DGPS antenna 
Primus 10/12

Joystickbox 
Primus 12

Multifunciós fogóPrimus 12

Tartozékok

CCI-800 CCI-1200

A LEMKEN fejlesztette ki vele együtt a 
CCI-terminált, ezáltal optimálisan  
beleilleszkedik a LEMKEN rendszertech-
nikába.

• Minden CCI-terminál használhat 
érintőképernyőt

• Az AEF tanúsítással rendelkező  
CCI terminálok más ISOBUS- 
kompatibilis gépek kezelésére is 
használhatók.

• Automatikus szakaszvezérlés a  
CCI.Command SC segítségével

• Fordulók egyedi kialakítása

• Feladatkezelés CCI.Control  
rendszerrel

• A CCI.Command PT párhuzamos  
vezetőasszisztens minden körülmé-
nyek között biztosítja a pontos  
csatlakozó meneteket
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STATUS QUO

John: okos gazda  
›  egyszerűsíteni szeretné a munkafolyamatokat

FÜGGETLEN ADATKEZELÉSI MEGOLDÁS

agrirouter:  Platform az adatcseréhez
›  Nincs állandó adattárolás
›  Nincs adatátadás harmadik fél számára

NEXT Machine Management:   
Mezőgazdasági munkák tervezési és  
dokumentációs alapeszköze

1. 2. 3.KAPCSOLAT
AZ AGRIROUTEREN
KERESZTÜL

FELADATTERVEZÉS ADATRÖGZÍTÉS

›  A szoftver és a gépek összekapcsolása 
agrirouter-fiókon keresztül valósul meg

›  Egyedi szabályok megadása az  
adatcseréhez

›  Táblák, erőforrások, alkalmazási kártyák 
kiválasztása

› Adatok átvitele a gépre

 ›  Gépi adatok, pl. GPS-pozíciók, sebesség, 
alkalmazási mérték rögzítése

 ›  Adatok átvitele az agrirouteren keresztül 
vissza a NEXT Machine Management 
rendszerre

4.ADATKIÉRTÉKELÉS

John: időt takarít meg, hatékonyabban 
dolgozik mindennel elégedett.

IDŐT TAKARÍT MEG:  
automatikus dokumentáció

NAGYOBB ÁTLÁTSZÓSÁG: 
Adatok kiértékelése és szemléltetése

NAGYOBB HATÉKONYSÁG: 
Folyamatok ellenőrzése és optimalizálásaKOMFORT

Bővebb információk: iqblue.lemken.com
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A CCI.Command a GPS-alapú párhuzamos vontatási segédrend-
szerből (Parallel Tracking, PT) és az automatikus szekcióirányításból 
(Section Control, SC) áll. A PT pontos vonalkövetést tesz lehetővé 
rossz látási körülmények között vagy művelőnyom nélküli földeken 
is. Az egyenes vagy elkanyarodó irányvonaltól történő távolságot az 
alkalmazás GPS segítségével számítja ki, és megjeleníti a vezetőnek. 
Az SC a GPS-pozíciótól függően automatikusan kapcsolja a gép 
szekcióit. Használatával elkerülheti a felületek kétszeres megmunká-
lását, üzemanyagot takaríthat meg, valamint hosszú távon teher-
mentesítheti a vezetőt.

CCI. A Control az Ön feladatkezelő eszköze. A CCI-terminálon közös 
kezelőfelületet hoz létre a farmkezelői szoftver és a gépvezérlés kö-
zött. Ezzel nemcsak a saját gépe által rögzített adatokat tudja átvinni 
más készülékekre vagy számítógépekre, hanem teljes munkafolya-
matokat is egyszerűen vezérelhet és dokumentálhat. A GPS-jel segít-
ségével a rendszer helyspecifikus adatok gyűjtését vagy helyspecifi-
kus feladatok tervezését teszi lehetővé, valamint alkalmazáskártyák-
kal helyspecifikus kihordást is végezhet. Az ilyen térképek szabvány 
ISOXML- és Shape-formátumba egyaránt importálhatók.

A CCI.Courier vezeték nélküli adatcserét tesz lehetővé e-mail vagy 
online hívás segítségével. Ennek érdekében a terminált egy an-
tennát is tartalmazó GSM-modemmel és egy SIM-kártyával egészít-
jük ki. CCI. A Courier csak a CCI-200-hez kapható.

CCI.TECU Sok traktor még nem ISOBUS-kompatibilis, viszont rendel-
kezik jelcsatlakozóval. Ezek segítségével a CCI.Tecu különböző trak-
toradatokat gyűjt össze, ilyen például a traktor sebessége, a kardán-
tengely fordulatszáma, a hárompontemelő pozíciója, és továbbítja 
ezeket az adatokat a munkagép felé.

A CCI.Cam több kameráról jelenít meg felvételeket a terminálján, 
így biztosítva minden helyzetben a jó láthatóságot a vezető szá-
mára.

„Egy mindenkiért, mindenki egyért”

Ez volt a Competence Center ISOBUS 
e.V. megalapításának mottója, amely-
nek keretén belül hét gyártó: az AMA-
ZONE, a GRIMME, a KRONE, a KUHN, a 
LEMKEN és a RAUCH 2009-ben létre-
hozta azt a fórumot, amely lehetővé 
teszi a gyártók közötti együttműködést. 
A több mint öt éve tartó közös, innova-
tív agrárelektronikai fejlesztések a bizo-
nyítékai annak, hogy a csapatmunka 
működik.

A CCI-terminált gyakorlati szakértők  
fejlesztették ki gyakorló felhasználók 
számára. A munkagépek kezelése gyár-
tófüggetlen módon lehetséges, így 
nincs szükség a terminálok váltogatá-
sára. A CCI-alkalmazások széles válasz-
tékával bővítheti a funkciókat, ezzel 
minden felhasználó saját igényeire op-
timalizálhatja azokat.

Competence Center ISOBUS CCI – Apps



A Z-profil permetező keret felépítése 
gondoskodik a sérülések elleni lehető 
legjobb védelemről. 

 • Minden vezeték valamint a szaka-
szoló szelepek védett helyen, a szóró-
keret vázában vannak elhelyezve.

 • A Z-profil lehetővé teszi, hogy a  
korrózióálló permetlé vezetékek a  
szórókeret belsejében fussanak.

A szórókeret inga függesztése a gép 
közepén található. Automatikusan beáll 
vízszintes helyzetbe, a futómű helyze-
tétől függetlenül.

 • Lejtős területeken rugós stabilizáto-
rok segítik a szórókeretnek a lejtés-
hez történő igazítását.

 • Szintén megakadályozzák a szóróke-
ret becsapódását fordulás közben.

Megnevezés - munkaszélesség/szimmetrikusan csökkentett - szekciók száma - súly (kg) Szekciófelosztás

Permetező keret fúvókafelosztóval és összecsukható helyekkel 

Központi inga függesztés A Z-profil – csavarodásmen-
tes és védő funkciójú

A fúvókák és a szórókeret károsodásá-
nak elkerülése érdekében a P.

 • A permetező keret ütközésvédelmé-
nek körbefutó védőkengyele van,  
védőlemezzel a fúvókák számára.

Ütköző

„Profilos” kiképzésű szórókeret

FS15/00 - 7 - B27 - 571,5

FS18/00 - 7 - B27 - 597 
FS18/00 - 9 - B27 - 597

FS21/15 - 7 - B21 - 748
FS21/15 - 9 - B21 - 748

FS21/18 - 9 - B27 - 771

FS24/18 - 9 - B27 - 794
FS24/18 - 9 - B27 - 794
FS24/18 - 11- B27 - 796

FS24/20 - 9 -B30 -825
FS24/20 - 11- B30 - 827

FS27/18 - 9 - B27 -833
FS27/18 - 11 - B27 - 835
FS27/18 - 13 - B27 - 837

FS27/20 - 9 - B30 - 925
FS27/20 - 11- B30 - 927

FS28/20 - 9 - B30 - 952
FS28/20 - 11- B30 - 954
FS28/20 - 13- B30 - 956

FS30/20 - 9 -B30 - 967
FS3030/20 - 13- B30 - 971

1/2/3x3/2/1

1,5/5x3/1,5
1/2/1,5/3x3/1,5/2/1

7x3
1/2/5x3/2/1

1/2/5x3/2/1

2/3/2,5/3x3/2,5/3/2
1/2/3,5/4/3/4/3,5/2/1

2/3/2,5/3x3/2,5/3/2
1/2x2/2,5/3x3/2,5/2x2/1

2/2x2,5/3,5/3/3,5/2x2,5/2
1/2x2/2,5/3x3/2,5/2x2/1

1,5/3/3,5/4/3/4/3,5/3/1,5
1/2/7x3/2/1

1/2/2x1,5/5x3/2x1,5/2/1

1/3x2,5/3,5/3/3,5/3x2,5/1

2x2/4/4,5/3/4,5/4/2x2
1/3x3/2,5/3/2,5/3x3/1

2x1/2/2x3/2,5/3/2,5/2x3/2/2x1

2x2,5/4/4,5/3/4,5/4/2x2,5
1/2x2/2x3/2,5/3/2,5/2x3/2x2/1



A területtel párhuzamos beállás érdeké-
ben minden szórókeret rendelkezik egy 
lejtőkompenzációs rendszerrel, amely a 
vezérlőegység útján működtethető a 
traktor fülkéjéből. Az automatikus  
permetező keretvezető opcionálisan 
kapható a Primus 12-höz.

 • A lejtőkiegyenlítő vezérlése automati-
kus. Ha kiválasztják a DistanceControlt, 
a vezérlés hidraulikus.

 • A lejtőkiegyenlítő reagál a permetező 
keret súlypontjának eltolódására. A 
permetező keret a hozzáigazított  
pozícióban is megtartja a teljes len-
gőszélességet.

 • A lejtőkiegyenlítőt potenciométer ke-
zeli; a Primus 12-nél az elektrohidrau-
likával összekapcsolva a lejtőkiegyen-
lítő a DinstanceControl segítségével 
vezérelhető.

Megnevezés - munkaszélesség/szimmetrikusan csökkentett - szekciók száma - súly (kg) Szekciófelosztás

Munkavégzés lejtős területen

A DinstanceControl automatikus  
permetező keretmagasság irányító lé-
nyegesen megkönnyíti a permetezést 
dombos vagy erősen tagolt felszíne-
ken.

 • Nagyon dombos terepen és nagy 
sortávolságra vetett kultúráknál  
ajánlatos oldalanként 2 szenzort 
használni szórókeret-oldalanként.

 • A duppla sugarú fúvókák használatá-
nál, hasznos az ultrahangos szenzo-
rokat hosszabb tartóra a szórókeret 
elé helyezni, így nem kerül a szórás-
kép útjába és nem folyik meg a per-
metlé.

DistanceControl

FS15/00 - 7 - B27 - 571,5

FS18/00 - 7 - B27 - 597 
FS18/00 - 9 - B27 - 597

FS21/15 - 7 - B21 - 748
FS21/15 - 9 - B21 - 748

FS21/18 - 9 - B27 - 771

FS24/18 - 9 - B27 - 794
FS24/18 - 9 - B27 - 794
FS24/18 - 11- B27 - 796

FS24/20 - 9 -B30 -825
FS24/20 - 11- B30 - 827

FS27/18 - 9 - B27 -833
FS27/18 - 11 - B27 - 835
FS27/18 - 13 - B27 - 837

FS27/20 - 9 - B30 - 925
FS27/20 - 11- B30 - 927

FS28/20 - 9 - B30 - 952
FS28/20 - 11- B30 - 954
FS28/20 - 13- B30 - 956

FS30/20 - 9 -B30 - 967
FS3030/20 - 13- B30 - 971

1/2/3x3/2/1

1,5/5x3/1,5
1/2/1,5/3x3/1,5/2/1

7x3
1/2/5x3/2/1

1/2/5x3/2/1

2/3/2,5/3x3/2,5/3/2
1/2/3,5/4/3/4/3,5/2/1

2/3/2,5/3x3/2,5/3/2
1/2x2/2,5/3x3/2,5/2x2/1

2/2x2,5/3,5/3/3,5/2x2,5/2
1/2x2/2,5/3x3/2,5/2x2/1

1,5/3/3,5/4/3/4/3,5/3/1,5
1/2/7x3/2/1

1/2/2x1,5/5x3/2x1,5/2/1

1/3x2,5/3,5/3/3,5/3x2,5/1

2x2/4/4,5/3/4,5/4/2x2
1/3x3/2,5/3/2,5/3x3/1

2x1/2/2x3/2,5/3/2,5/2x3/2/2x1

2x2,5/4/4,5/3/4,5/4/2x2,5
1/2x2/2x3/2,5/3/2,5/2x3/2x2/1



A tartály –  
egy tiszta  
megoldás

A LEMKEN Primus tartálya nagy szakító-
szilárdságú és stabil alaktartású, üveg-
szál erősítésű műanyagból (GFK) készül. 
Opcionálisan fellépő is kapható a  
tartály tetejére mászáshoz.

 • A rendkívül sima belső falfelület 
csökkenti a növényvédő szerek  
lerakódását és lehetővé teszi a  
tartály belsejének gyors és könnyű 
tisztítását.

 • A tartály alakja és elhelyezése bizto-
sítja az optimális tömegeloszlást  
minden töltöttségi szint esetén.

 • A tartály speciális alakja nagyon  
hatékonyan működő keverést tesz le-
hetővé. Szinte nincs is habképződés.

Tükörsima és könnyen tisztítható tartály
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A Bypass-gyűjtő egyedülálló megoldás, 
mert benne az összes maradék  
folyadék mennyiség akár csak 7 dl a 
visszatérő vezetékből gyűjthető, majd 
közös vezetékkel vezethető közvetlenül 
a keverőszerkezetbe. Így nem vész el a 
teljesítmény. Ami nem permetezhető, 
azt keveri.

 • A tömlők és tápvezetékek és így a 
szükséges tartály csatlakozások 
száma a legkevesebbre van csök-
kentve.

 • Ezáltal a technikai maradék mennyi-
sége jelentősen lecsökken.

A tartály belsejében lévő erőteljes ke-
verő intenzíven elkeveri a hatóanyagot 
és megelőzi a lerakódások képződését. 
A mellékági gyűjtő-vezeték közvetlenül 
a keverő-vezetékhez csatlakozik, amely 
a tartály alján hosszirányban fut.

 • Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a 
szivattyú teljes kapacitása a keverésre 
összpontosuljon.

 • Az erőteljes hidraulikus visszatérő  
keverő habzáscsökkentő hatással  
bír és homogén vegyszereloszlást 
biztosít a permetezés folyamata alatt.

 • A keverés erőssége a könnyen kezel-
hető szerelvényfalon fokozatmente-
sen szabályozható.

Kevés permetlé maradék Hatékony keverőrendszer

Mindkét töltésszint kijelző készülékről 
és a traktorfülkéből egyaránt jól lát-
ható.

 • A töltésszintet a tartály közepén  
regisztrálja, így a permetező dölt 
helyzete alig van hatással a kijelzőre.

 • Az elektromos töltésszint kijelző na-
gyon jól segíti a pontos töltőmennyi-
ség betöltést és lehető legkisebb 
mennyisége tartályban maradását.

 • Az elektromos töltésszint kijelzővel 
összekapcsolva valósulhat meg a  
töltés automatikus megállítása.

Mechanikus vagy elektromos 
töltésszint kijelző

15
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A feltöltéstől a tisztításig

Egyszerű, átlátható kez-
előszervek  
(EES Pack)

A LEMKEN Primus szántóföldi perme-
tező optimalizált folyadékvezető rend-
szere hatékony permetezést biztosít 
minden vegyszer használata esetén.

 • A nagy átmérőjű vezetékek lehetővé 
teszik a nagy dózisok kijuttatását 
vagy a nagy menetsebességet.

 • A mennyiségszabályzó szelep széles 
tartományban képes működni. Ez le-
hetővé teszi a kijuttatandó mennyisé-
gek tág határok közötti változtatását.

Az EES csomag a felszereltségi csoma-
gokat jelenti, amelyek a gépet a fel-
használó és a környezet védelmének  
jegyében a modern technológiák szá-
mára is alkalmassá teszik. A tisztítófo-
lyamatoknak a zárt fülkéből történő 
közvetlen vezérlése optimálisan védi a 
felhasználó személyt és kényelmes, 
gyors belső tisztítást tesz lehetővé a 
szántóföldön. 

 • 2 mm falvastagságú, nemesacél fúvó-
kacső teszi lehetővé a fúvókatartó 
stabil elhelyezését.

 • A Primus alapfelszereltségének része 
a keringető vezeték, amely a fúvókák 
bekapcsolása után homogén permet-
léről gondoskodik a permetező keret 
teljes szélességén.
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 1. Szivattyúk
 2. Útszelep a szívóoldalon
 3. Főcsap
 4. Permetezési nyomásza- 
  bályzó szelep
 5. Nyomószűrő 
  áramlásszabályzó
 6. Átfolyás mérő
 7. Szakaszoló szelepek
 8. Mellékági gyűjtő
 9. Keverő
 10. Vegyszerbekeverő
 11. Tisztavizes tartály
 12. Tisztító fúvókák

Permetezés

A keringető vezeték

Primus 10/Primus 12 EES Pack 1 TankControl elektronikus töltésszint jelző

Primus 12 EES Pack 2 TankControl elektronikus töltésszint jelző

A permetlé elektromos átkapcsolása tiszta vízre és fordítva

A tartály belső tisztításának elektromos be- és kikapcsolása

EES Pack 3 TankControl elektronikus töltésszint jelző

A permetlé elektromos átkapcsolása tiszta vízre és fordítva

A tartály belső tisztításának elektromos be- és kikapcsolása

Elektromos keverőszerkezet kikapcsoló

EES Pack 4 TankControl elektronikus töltésszint jelző

A permetlé elektromos átkapcsolása tiszta vízre és fordítva

A tartály belső tisztításának elektromos be- és kikapcsolása

Elektromos keverőszerkezet kikapcsoló

A szivattyú szívócsatlakozás automatikus megállítása

EES csomagváltozatok
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A Primus szántóföldi permetezőgép 
rendkívül sima a belső oldalán, így  
ideális kialakítású a vegyszermaradvá-
nyoktól mentes belső tisztításhoz.

 • A két nemesacél forgófúvóka optimá-
lis elhelyezésével a felső részen a tar-
tály teljes belseje megtisztítható.

 • Az optimális csőelvezetésnek  
köszönhetően a tartály belsejében 
szinte nincs is vezeték, így rendkívül 
egyszerű a tisztítása.

 • A szerelvények, a vezetékek, a  
szakaszolószelepek és a szivattyúk is 
megtisztíthatók a részben feltöltött 
tartálynál.

A nagy szivattyúteljesítmény gyors töl-
tést, a permetlé jó keverését és a készü-
lék alapos megtisztítását garantálja.

 • A szivattyúkat közvetlenül a vonórúd 
fölötti, max. 540 ford./perc kardán-
tengely hajtja. Ebből következően 
10-15 perc a maximális töltésidő.

 • A dugattyús membránszivattyúk  
korrózióálló anyagát nem támadja 
meg a folyékony műtrágya.

A Primus szűrői könnyen  
hozzáférhetőek.

 • A Primus 2300 és a 3200 literes mé-
retű tartályaihoz szívószűrő tartozik. 
A 4200 liter térfogatú Primus-tartály 2 
db, 50 Mesh (rácsszem/hüvelyk) ér-
tékű szívószűrővel rendelkezik. A szí-
vószűrőbe épített visszacsapószelep 
lehetővé teszi, hogy feltöltött főtar-
tály esetén is meg lehessen tisztítani 
a szűrőt anélkül, hogy permetlé 
folyna ki.

 • A nyomóági szűrő öntisztító, rendel-
kezik egy 80 Mesh finomságú betét-
tel, amely szükségtelenné teszi a fú-
vóka előszűrők használatát, amikor 
025 vagy nagyobb furatú fúvókákat 
kell használni.

Szivattyúk Szűrők Belső tisztítás
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Műszaki adatok

Főtartály térfogat Tisztavíz tartály Kézmosó tartály Tömeg

Primus 10 &12 Névleges térfogat Valós térfogat (liter) (liter) (kg, szórókeret nélkül)

2500 2 300 2 450 400 12 2 420

3500 3 200 3 400 400 12 2 520

4500 4 200 4 410 400 12 2 820

Szállítási méretek (mm)
Hossz (h)

(középrész hátsó széléig)
Szélesség (sz) Magasság (m)

(energialánc felső széléig)

Primus 10 &12 permetező kerettel Min. Max. Min. Max. Min. Max.

2500

FS21 5 300 5 600 2 600 2 900 3 300 3 600

FS27 5 600 5 900 2 600 2 900 3 300 3 600

FS30 5 600 5 900 2 600 2 900 3 300 3 600

3500

FS21 5 300 5 600 2 600 2 900 3 300 3 600

FS27 5 600 5 900 2 600 2 900 3 300 3 600

FS30 5 600 5 900 2 600 2 900 3 300 3 600

4500

FS21 5 700 6 000 2 600 3 000 3 300 3 700

FS27 6 000 6 300 2 600 3 000 3 300 3 700

FS30 6 000 6 300 2 600 3 000 3 300 3 700

Alapfelszereltség: 

Primus 10:  
Elektronikus kezelés és automatikus szabályozás LEMKEN CCI-50 terminállal, szekciókapcsoló doboz és traktor alapfelszereltség 

Primus 12: 
Elektronikus kezelés és automatikus szabályozás ISOBUS-szal, terminál nélkül és kiegészítő kezelőszerv nélkül

Primus 10 & 12:
Alapkezelés permetező rúd FS: hidraulikus magasságállítás 1 EW vezérlőkészülékkel, összecsukható szállítópozícióra vagy munkapozícióra a hidraulikus továbbkapcsolóval, 1 
DW vezérlőkészülékkel, elektromos lejtőkiegyenlítő optikai középjelzővel és potenciométerrel • Függőleges rugózás a permetező kerethez • Dugattyús membránszivattyú 1 x 
260 liter Primus 10-nél & 12/2500 és 10 & 12/3500, 2 x 200 liter Primus 10-nél & 12/4500 • Kerékabroncs 300/95 R 46 Primus 10-nél & 12/2500 és 10 & 12/3500, 340/85 R 48 
Primus 10-nél & 12/4500 • Kétvezetékes sűrített levegős fékberendezés • Egykaros kezelő az elosztórészen • Közvetett töltéskijelző • 2 forgó tartálybelső tisztító fúvóka • Kézi 
keverőszerkezet szabályozó • Rugós bemosózsilip és mérőpohár lerakó • Szívócsatlakozó 2“ Kamlok • Tisztavíz tartály, külső, 2 x 200 liter • Kézmosó tartály • Vonórúd, felső fel-
függesztés (választható alsó felfüggesztés) • Vonókarika, állítható magasságú, Ø 40 mm, merev • Csuklótengely • 1 db fúvókabetét, TeeJet AIXR VP, választható méretű • Készü-
lékellenőrzés 1 db fúvókabetétre, hivatalos vizsgálat plakettával • Sárvédő világító berendezéssel • Állvány nélkül

3,30 m – 3,70 m 3,30 m – 3,70 m

2,60 m – 3,00 m5,30 m - 6,30 m
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A LEMKEN kopó alkatrészeket maximá-
lis használati időtartamra tervezték. A 
hosszú élettartamot a kiváló minőségű 
acélok, a legmodernebb gyártási eljárá-
sok, és az intenzív minőség-ellenőrzés 
biztosítja. Ezért az eredeti pótalkatré-
szek egyértelmű jelöléssel rendelkez-
nek. Az eredeti pótalkatrészek a LEM-
KEN információs és rendelési rendsze-
rén keresztül az interneten bármikor 
megrendelhetők. 

Eredeti LEMKEN pótalkatrészek 

A szerviz döntő tényező

A LEMKEN munkagép megvásárlása 
után következik az ismert, szinte szálló-
igévé vált LEMKEN szerviz. Németor-
szágban 18 vevőközeli gyári képviselet 
és raktár, valamint 40 országban leány-
vállaltok és importőrök biztosítják a 
gépkereskedelemmel együtt a gépek 
és alkatrészek gyors beszerzését. 

Ha egy alkatrész nincs raktáron, 24 órán 
belül megkapja a vásárló a LEMKEN Lo-
gisztikai Központján keresztül, amely az 
év 365 napján éjjel-nappal nyitva tart.

Know-how a LEMKEN  
szakembereitől

A gazdálkodóknak és a kereskedőknek 

jól képzett vevőszolgálati technikusok 
állnak rendelkezésre mind az üzembe  
helyezéshez, mind a szakszerű karban-
tartáshoz és javításhoz. A rendszeres 
oktatásoknak, továbbképzéseknek kö-
szönhetően a LEMKEN Vevőszolgálat 
folyamatosan követi a technika pilla-
natnyi állását. .
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LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5 
46519 Alpen, Germany
Phone +49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com
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Az ÖN LEMKEN márkakereskedoje:


