
 

 

Növényvédelemben is az élen – LEMKEN VEGA 

A LEMKEN VEGA az első olyan vontatott szántóföldi permetezőgép, amely a cég saját belső 
fejlesztése. A modern konstrukciós kialakítás, és az innovatív műszaki megoldások teszik nagyon 
hatékonnyá a VEGA permetezőt, amelyből sem hiányzik a könnyű kezelhetőséget illetően. A gép 
3-, 4-, és 5 ezer literes, osztott hullámtörőkkel ellátott tartállyal, valamint 15, ill. 24 méteres SEH 
szórókerettel rendelhető. A VEGA 60 km/h sebességre is vizsgáztatható, ha rugózott híddal van 
felszerelve. 

Az új VEGA szerkezeti felépítése és kompakt kialakítása lenyűgöző; alacsony a súlypontja, 
szélesek a kerekei és nagy szabad magassága ellenére kiváló a stabilitása még tele tartállyal is. Ezt 
segíti az alumínium szórókeret is, amely függőlegesen csukódik a gép hátulján, valamint a vázzal 
integrált egységet képező tartály, amely belső csövek nélkül került kialakításra, biztosítva a 
könnyű és alapos tisztítást. 

A VEGA vonórúd alsó vagy felső bekötéssel választható. A valódi nyomkövetéshez opcióként 
hidraulikus vonórúd csillapítás és kormányzás rendelhető. A biztonságos szántóföldi és közúti 
közlekedéshez pneumatikus rugózás is rendelkezésre áll. A fokozatmentes magassággal állítható 
vegyszer bekeverő, és a vezérlő központ a műanyag tartály bal oldalába van beépítve. Az 
elektromos kapcsolású szelepek könnyen működtethetők a bekeverő melletti nyomógombos 
terminálról, vagy a traktor fülkébe szerelt LEMKEN CCI-200 terminál MegaSpray menüjéből. A 
csőrendszerbe közvetlenül beépített szelepek nem függenek a bekeverő pozíciójától, így a 
folyadékrendszerben maradó permetlé mennyisége minimális. Az elhelyezésükből adódóan a 
szívószűrők is lényegében szárazra üríthetők. Az alumínium szórókeret belsejében vezetett 
tényleges keringető rendszer állandóan keringeti a permetlét. Ez a LEMKEN Vega fontos 
funkciója, mivel kiküszöböli az inaktív csőszakaszokat, és lehetővé teszi, hogy a beállított 
permetezési nyomás azonnal rendelkezésre álljon a fúvókák bekapcsolásakor. Ez a gazdaságos 
üzemelést biztosító rendszer ezen felül kiváló keresztirányú eloszlást biztosít a szórókeret teljes 
szélességében. Végezetül valódi egyes fúvóka szabályozás került beépítésre az Eltec Pro rendszer 
által, ami lehetővé teszi az egyes fúvókák nagy pontosságú és késedelem nélküli kapcsolását, 
amikor GPS-vezérelt SectionControl szakaszvezérlő rendszerrel üzemeltetünk. Az ék alakú, vagy 
éles sarkokkal rendelkező táblákhoz a MegaSpray menüből a SEH szórókeret egyoldalas csukása 
használható. A BoomCommand rendszer szenzorokat használ az automatikus szórókeret 
szabályozáshoz, a célfelülettől állandó távolság megtartásához. 

 


