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Gigant 10 és Gigant 12 eszközhordozók
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Eszközhordozó minden művelőesz-
közhöz

A két eszközhordozó, a Gigant 10 és  
Gigant 12 egyedülálló lehetőséget  
biztosítanak arra, hogy a különböző 
LEMKEN munkaeszközöket ugyanazon 
alvázzal használjuk a szántóföldön.

Mindkét eszközhordozónak két hidra-
ulikus hárompont függesztése van, 
amelyekre az esedékes munkánál a rö-
vidtárcsákat, szárnyaskéses grubbere-
ket vagy magágykészítőket lehet kap-
csolni. Ezzel az univerzális eszközzel 
kétszeres illetve akár háromszoros be-
ruházási költséget takaríthatunk meg 
az alvázon, fékberendezésen és a 
munkaeszközök hidraulikus rendsze-
rén. Emellett lehetőség van arra is, 
hogy az egyes munkaeszköz tagokat 
eszközhordozó nélkül, kisebb, univer-
zális traktorokkal külön-külön is hasz-
náljuk.

A hárompont hidraulikának és az 
egyedi tag felfüggesztésnek köszön-
hetően felülmúlhatatlan a talajköve-
tés, ez pedig egyenletes művelési 
mélységet és kisebb üzemanyag-fo-
gyasztást jelent.
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 Felülmúlhatatlanul  
praktikus

LEMKEN Gigant, zseniálisan egyszerű – és a  
legjobban kombinálható

Egyszerű kezelés és kiváló munkaminőség

Gigant eszközhordozó amilyen egy-
szerű, olyan áttekinthető munkaesz-
köz koncepción alapul. 

 • Az alsó vonókaron történő traktor-
kapcsolás fordulásnál nagy szabad 
teret biztosít.

 • Az eszközhordozó tengelye mögött 
elhelyezkedő hárompont hidraulika 
tökéletesen vezeti a munkaeszkö-
zök mindkét tagját, és emellett egy-
szerű a munkaeszközök idénytől 
függő cseréje. A Rubin rövidtárcsa 
súlya a

A Gigant eszközhordozó és a függesz-
tett munkaeszközökből álló egész 
kombinációhoz mindössze két kettős 
működésű hidraulikacsatlakozó szük-
séges.

 • Az első a tagokat nyitja szét és 
csukja össze, a második a munka-
eszköz tagjait emeli ki és engedi le 
fordulásnál. 

 • Mivel a Gigant eszközhordozó kere-
kei a munkaeszköz tagok előtt ha-
ladnak, a megmunkált területen 
nem maradnak keréknyomok.

 • A Gigant esetében a munkaeszköz 
és a traktor közötti szabad terület is 
jóval nagyobb, mint a munkaeszkö-
zön belül elhelyezett alvázas, ha-
gyományos grubbereknél. Éppen 
ezért a Gigant 10 eszközhordozó a 
12 méteres munkaszélességig szál-
lítható Smaragd szárnyaskéses 
grubberekkel (kép) történő haszná-
latánál.
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Hidraulikus mélységállítás Optimális talajkövetés

Minden Gigant Heliodor és Gigant 
Rubin külön megvásárolható hidrauli-
kus mélységállítással kapható. Ennek 
során minden tárcsaszegmens külön 
szabályozva van annak érdekében, 
hogy a nagy munkaszélesség esetén is 
biztosítható legyen az optimális talaj-
követés. 

 • A master-slave típusú vezérlés ki-
egyenlített hengerbeállítást tesz le-
hetővé.

 • Így a munkamélység menet közben 
is kényelmesen, könnyen és gyor-
san átállítható a különböző munka-
feltételeknek megfelelően.

Ezenfelül a két felső függesztőkar is 
hidraulikusan állítható a munkamély-
ség dőléséhez történő pontosabb  
igazodás érdekében.

 • Különösen a változó talajviszonyok 
esetén fontos a dőlés gyors állítha-
tósága, hogy megelőzhető legyen a 
rövidtárcsák oldalra húzása. 

 • A Gigant Rubin 9 közlekedési  
magassága a hidraulikus mélységál-
lítással együtt meghaladja a  
4 métert. 

Minden egyes munkaeszköz rendelke-
zik az egyes szegmenseknél további 
dőléskiegyenlítéssel, amely a teljes 
munkaszélességben biztosítja a beállí-
tott munkamélység pontos tartását.

 • Ez különösen akkor előnyös, ha 
durva téli barázdák után tavasszal 
elő kell készíteni a magágyat.

 • Ebben az esetben a Kompaktor ma-
gágykészítő (kép) 1,5 vagy 2 méter 
széles szegmensei gyakorlatilag 
bármilyen terepfelszínt lekövetnek.
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Ám egyszerű és gyors a táblavégi fordulókban

Minden munkakörülmény esetén rugalmas

Mindegy, hogy a Gigant 12 eszközor-
dozót milyen munkaeszközzel hasz-
náljuk, mindig egy vonalban helyez-
kednek el és fordulásnál pontosan és 
tökéletesen lehet egy adott kezdő-
pontra beállítani.

A Gigant eszközhordozó a megfelelő 
LEMKEN-munkaeszközzel párosítva 
minden szezonban és időben bizto-
sítja az adott munka elvégzését.

 • Így tavasszal a Kompaktor-tagokkal 
a magágykészítést, a gabona beta-
karítása után a Heliodor- vagy Ru-
bin-tagokkal a sekély tarlómeg-
munkálást, majd később a Sma-
ragd-tagokkal a mély tarlómeg-
munkálást.

 • 16 méteres munkaszélességnél 
óránként akár 25 hektáros területi 
teljesítmény is lehetséges.

 • A két hárompont-hidraulikával ren-
delkező összecsukható eszközhor-
dozón a csapnyomás kemény talaj 
esetén a teljes munkaszélességen 
eloszlik. 

 • A művelőelemek elhelyezkedése az 
eszközhordozó tengelye mögött 
nemcsak nagy teret biztosít a for-
duláshoz, hanem megkönnyíti a 
hozzáférést is az eszközhordozó és 
a munkaeszköztagok szétkapcsolá-
sához.

Maximális teljesítmény a nagyüzemek számára
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A LEMKEN még nagyobb, Gigant 12 eszközhordozó pél-
dául a Rubinnál még négy méterrel megnöveli a  
maximális munkaszélességet, így a következő kombi-
nációk lehetségesek:

 • •Smaragd szárnyaskéses grubber  
12 m munkaszélességig

 • Rubin rövidtárcsa 12 m munkaszélességig

 • Heliodor rövidtárcsa 16 m munkaszélességig

A Gigant 12 eszközhordozó 580/65 x 22,5-es vagy 
800/40 x 26,5-es gumizása a nagy méret ellenére is jó 
menettulajdonságokat és tökéletes talajvédelmet 
biztosít.

A LEMKEN Gigant 10 eszközhordozó különböző  
LEMKEN munkaeszközökkel nagy átütőerőt biztosít és 
így multifunkcionális talentum a nagyüzemek számára:

 • Heliodor rövidtárcsa 12 m munkaszélességigSma-
ragd szárnyaskéses grubber 10 m munkaszélességig

 • System-Kompaktor magágykészítő 10 m munkaszé-
lességig

 • Rubin rövidtárcsa 8 m  
munkaszélességi

A Gigant 10 eszközhordozó 500/50 x 17-es vagy 620/40 x 
22,5-es gumizása nagy átmérőjével és széles felületével 
jó menettulajdonságokat és tökéletes talajvédelmet 
biztosít.

Gigant 10 és Gigant 12 – a szabványteremtők

A Gigant 10 eszközhordozó
nagy munkaszélességekhez

Gigant 12 eszközhordozó az egészen nagy 
munkaszélességekhez
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A mezőn gigantikus, az úton keskeny

Az egyik tábláról a másik táblára  
történő átvonulás a Gigant eszközhor-
dozóval közúton is egyszerű és bizton-
ságos a minden munkaeszköz kombi-
nációnál lehetséges három méteres 
szállítási szélességnek köszönhetően. 
A Gigant 12 szállítási szélessége a  
gumizástól függően 3,5 vagy 4 méter. 
Opcióként kétvezetékes légfékberen-
dezés vagy hidraulikus fékberendezés 
is rendelkezésre áll. Ezek nagy szállítási 
sebesség esetén is mindig megfelelő 
fékezést, lassulást biztosítanak. A  
LEMKEN egész eszközhordozója még 
felszerelt munkaeszköz tagokkal is a 
felborulást tekintve stabilan és helyta-
karékosan állítható le.

* néhány országban túllépi a megengedett szállítási szélességet
** A szállítási magasság a megadott hengerrel néhány országban túllépi a megengedett közúti szállítási szélességet.
*** Súly adott hengerrel

Megnevezés Henger típus Szállítási 
szélesség 
(standard/

külön meg-
vásárolható 

gumizás)

Szállítási 
magasság 

(mechanikus/
hidraulikus 

mélységállítás)

Munkavégző
tagok súlyai*** 

(ca. kg)

Összsúly***
(ca. kg)

A traktor szükséges 
hátsótengely-terhelése 

(szükség esetén 
súlyokkal)

min. kg

Traktorteljesítmény

KW PS

Gigant 10/800, eszközhordozó, nyitható

Gigant 10/800 Kompaktor Crosskill henger 3 4 3.500 6.150 5.000 158-232 215-315

Gigant 10/800 Smaragd Dupla henger 3 4 4.050 6.675 5.000 147-265 200-360

Gigant 10S/800 Rubin Dupla henger 3 4/4.3 5.550 8.175 6.000 206-294 280-400

Gigant 10/800 Heliodor Dupla henger 3 4 3.250 5.875 5.000 174-235 200-320

Gigant 10/1000, eszközhordozó, nyitható

Gigant 10/1000 Kompaktor Crosskill henger 3 4 5.000 7.850 5.500 202-346 275-470

Gigant 10/1000 Smaragd Dupla henger 3 4 5.700 8.550 5.500 184-331 250-450

Gigant 10/1000 Heliodor Dupla henger 3 4 3.750 6.600 5.500 184-294 250-400

Gigant 10/1200, eszközhordozó, nyitható

Gigant 10/1200 Heliodor Dupla henger 3 4 4.950 8.075 5.500 221-353 300-480

Gigant 10/1200 Kompaktor Crosskill henger 3 4 6.000 10.000 5.500 246-404 335-550

Gigant 12/1000, eszközhordozó, nyitható **

Gigant 12S/1000 Rubin Dupla henger 3,5 4.15/4.4 8.000 12.350 6.500 220-331 300-450

Gigant 12/1200, eszközhordozó, nyitható **

Gigant 12/1200 Smaragd Dupla henger 3,5 4,15 6.850 11.600 6.000 221-397 300-540

Gigant 12S/1200 Rubin Dupla henger 4/3.5 4/4.4 9.580 14.325 7.000 309-441 420-600

Gigant 12/1600, eszközhordozó, nyitható **

Gigant 12S/1600 Heliodor Dupla henger 4/3.5 4 7.400 13.675 5.000 294-471 400-640

Műszaki adatok
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A LEMKEN kopó alkatrészeket maximális 
használati időtartamra tervezték. A hosz-
szú élettartamot a kiváló minőségű acé-
lok, a legmodernebb gyártási eljárások, 
és az intenzív minőség-ellenőrzés bizto-
sítja. Ezért az eredeti pótalkatrészek 
egyértelmű jelöléssel rendelkeznek. Az 
eredeti pótalkatrészek a LEMKEN infor-
mációs és rendelési rendszerén keresztül 
az interneten bármikor megrendelhetők. 

Eredeti LEMKEN pótalkatrészek 

A szerviz döntő tényező

A LEMKEN munkagép megvásárlása után 
következik az ismert, szinte szállóigévé 
vált LEMKEN szerviz. Németországban 18 
vevőközeli gyári képviselet és raktár, vala-
mint 40 országban leányvállaltok és im-
portőrök biztosítják a gépkereskedelem-
mel együtt a gépek és alkatrészek gyors 
beszerzését. Ha egy alkatrész nincs raktá-
ron, 24 órán belül megkapja a vásárló a 

LEMKEN Logisztikai 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 helyezés-

hez, mind a szakszerű karbantartáshoz és 
javításhoz. A rendszeres oktatásoknak, 
továbbképzéseknek köszönhetően a 
LEMKEN Vevőszolgálat folyamatosan kö-
veti a technika pillanatnyi állását. .



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:


