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Sokoldalú művelési eljárás
A modern növénytermesztésben 
egyre fontosabbá válik a műszaki telje-
sítmény, a szerszámok univerzális 
kombinálhatósága a munkagépen, va-
lamint a gyors és egyszerű közúti szál-
lítás. A Solitair pneumatikus sorve-
tőgép átfogó programja lehetőséget 
teremt a vetés során történő hatékony 
gépfelhasználásra. A Solitair 25 pneu-
matikus vetőgép a LEMKEN több 

talajmegmunkáló gépére is felfüg-
geszthető. A vetőgép ennek köszön-
hetően kiválóan és gyorsan hozzáiga-
zítható a különféle igényekhez. A ter-
mesztési eljárás hagyományosról kon-
zerváló művelésre való átállítása az 
előveteménytől, a vetésforgótól, az 
időjárási viszonyoktól és a betakarítási 
körülményektől függően jelentős költ-
ségmegtakarítást eredményez. A 4 - 6 

méteres munkaszélesség bármilyen 
üzemszerkezetnél a lehető legjobb fel-
tételeket teremti meg a gazdaságos 
alkalmazáshoz. A LEMKEN Solitair az 
eltömődésmentes munkavégzés és a 
pontos mag kijuttatás valamennyi kö-
vetelményének eleget tesz. A paralel-
ogramma rendszerű hátul tömörítőke-
rékkel  ellátott duplatárcsás csorosz-
lyák a vetőmagot a mulcsba vetés és a 
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hagyományos művelés esetén is pon-
tosan a megfelelő mélységbe helyezik.

A Solitair 25 újonnan kifejlesztett ada-
goló és elosztó koncepciója aligha 
hagy kívánnivalót maga után. Megbíz-
ható adagolás 0,5 és 500 kg/ha között. 
A rendszer így a szemenkénti vetés 
során műtrágya adagolóként is fel-
használható. Alapfelszereltségként  

részszélességkapcsolás is rendelke-
zésre áll. Az új művelőnyom-kapcsoló 
az magelosztóba van integrálva, és ve-
tőmagvezető nélkül is kiválóan műkö-
dik. A rendszer ezenkívül gyorsan al-
kalmazkodik a különböző mű-
velőút-ritmusokhoz.

A LEMKEN talajmegmunkáló gépekkel 
való kombináció mellett a gép 

hátulján található hárompont-felfüg-
gesztésre különféle vetőgépeket lehet 
felkapcsolni. A szemenkénti vetéshez 
LEMKEN Azurit 9 gép is csatlakoztat-
ható. A Solitair eszközt ez gazdaságos-
sági szempontból verhetetlenné tesz.

3



Függőleges adagolás

A befúvó ventillátor

4

Innovatív  
technika

 • A celláskerekek meghajtása és a  
fordulatszám mindig egyenletes  
vetőmagáramot biztosít.

 • A finom vetőkerék az adagolócel-
lákba van integrálva.

 • A kijuttatható mennyiség 0,5 és  
500 kg/ha között van.

Négy függőleges elrendezésű adago-
lóegység adagolja a vetőmagot, az el-
osztókba osztva őket.

 • Minden adagolóegység saját vil-
lanymotorral működik.

 • A villanymotor szabályozza az ada-
golás fordulatszámát és a celláske-
rekek meghajtását.

Az új ventilátor a műanyag tartályba 
van beépítve.

 • Az új ventilátor egy rozsdamentes 
acél tárcsából és alumíniumönt-
vényből készült házból áll, amely-
nek rendkívül alacsony zajkibocsá-
tása.

 • A ventilátor elegendő levegőmeny-
nyiséget szállít ahhoz, hogy akár 
500 kg/ha vetőmagot vagy műtrá-
gyát is biztonságosan továbbítani 
lehessen a segítségével.
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A tartály

Mérlegrendszer

3000 liter térfogatú műanyag tartály.

 • Nagy tartálynyílás stabil fedővel az 
egyszerű feltöltés érdekében.

A tartály opcionálisan ellátható egy 
mérlegrendszerrel, így a vezető mindig 
látja, hogy mennyi vetőmag vagy  
műtrágya van még a tartályban.

 • Beépített szűrő a szennyeződések és 
nagyobb maradványok kiszűrése ér-
dekében.

 • Kényelmes fellépő és széles állás ka-
paszkodóval a biztonságos használat 
érdekében.

 • A maradék kiürítése egyszerű és 
gyors.
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Innovatív  
technika

Négy, közvetlenül a vetősínekre  
helyezett elosztó biztosítja a kiváló  
keresztirányú eloszlást.

 • Beépített hidraulikus művelő-
nyom-kapcsolás

 • Szimmetrikus eloszlás művelőnyom 
üzemmódban

 • A művelőnyom üzemmódban nincs 
szükség vetőmagvezetőre

 • Az elosztófejek egyszerű cseréje 
megkönnyíti a különböző művelő-
nyomoknak történő megfelelést

Szakaszszélesség-kapcsolás sorozat-
ban

 • Az egyes adagolóegységek  
kikapcsolásával a vetősíneket már 
alapfelszereltségben négy szakasz-
szélességre oszthatja.

Művelőnyom-kapcsolással 
ellátott elosztók

Szakaszszélesség-kapcsolás
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Paralelogramma felfüggesztésű, mély-
séghatároló kerékkel szerelt duplatár-
csás csoroszlyarendszer.

 • A csoroszlyanyomás és a munka-
mélység egymástól függetlenül ál-
lítható be.

 • A vetőmag változó talajok esetén is 
mindig azonos mélységbe kerül.

 • A vetőmag nyomógörgő általi le-
nyomása gyors és egyenletes kihaj-
tást biztosít.

 • A tömörítetlen köztes bakhátak 
csökkentik az erózió és az eliszapo-
sodás veszélyét.

 • A vetőmag beágyazását a sortávol-
sághoz igazított, előrefutó trapéz 
tömörítő henger tökéletesíti.

Az csoroszlyarendszer hidraulikus és 
mechanikus változatban kapható.

 • Mechanikus  állítású csoroszlyáknál 
akár 45 kg csoroszlyanyomás is biz-
tosítható.

 • A csoroszlyanyomás kényelmesen 
beállítható egy kar és egy rugós 
mechanizmus segítségével.

 • Az csoroszlyák hidraulikusan akár 
70 kg-mal is terhelhetők.

 • A rendszer nagy menetsebességnél 
is megbízható maglehelyezést  
biztosít.

A lehelyezési mélység központilag, a 
hárompont-felfüggesztés felső füg-
gesztőkarjával állítható be.

Kéttárcsás csoroszlyák OptiDisc/OptiDisc M Vetési mélység
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MegaDrill – az új kezelési koncepció
A MegaDrill a Solitair 25 új vezérlője a 
MegaSeed-nél és a MegaSpray-nél is 
megtalálható, egységes kezelési struk-
túrával.

 • Logikus felépítés és egyszerű kezel-
hetőség.

 • A felületek a Layout Manager segít-
ségével szabadon konfigurálhatók, 
és akár négyféle profilban is eltárol-
hatók.

 • A vezérlés a LEMKEN CCI-200 vagy 
bármilyen univerzális ISOBUS-ter-
minálon keresztül irányítható.

 • A HeadlandCommand, 

TramlineControl és VariableRate-
Control Fieldtronic-elemek a 
MegaDrill-vezérléssel integrálhatók.

Új diagnosztikai koncepció

 • Az információs menüben különféle 
diagnosztikai lehetőségek használ-
hatók.

 • Az új diagnosztikai rendszer a veze-
tőt üzemzavar esetén közvetlenül a 
hiba forrásához vezeti, és támogatja 
a hiba elhárítása során.
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ISOBUS-kapcsolat

integrálható a dokumentációs és üzemi 
feladatkezelő folyamatba, valamint kom-
patibilis az olyan piacvezető feladatve-
zérlő rendszerekkel, mint pl. a CCI.Cont-
rol.

A MegaDrill értékeket bocsát rendelke-
zésre a térképtárral történő adatcsere 
céljából. GPS-kompatibilis feladatvezér-
lővel történő alkalmazással a helyspecifi-
kus adatok gyűjtése, valamint helyspe-
cifikus feladatok tervezése is lehetővé 
válik. A helyspecifikus adatok hasonló-
képpen felhasználhatók a felületek rész-
terület-specifikus megművelésére. 

Az adatcsere ISO-XML adatformátumban 
történik USB meghajtó vagy mobiltele-
fon segítségével, amennyiben a terminál 
megfelelő modullal van felszerelve. A 
feladatok így kényelmesen importálha-
tók a feladatvezérlőbe, illetve a kész do-
kumentáció azután vissza is exportál-
ható. 

A MegaDrill teljes mértékben ISO-
BUS-kompatibilis, így a gazdák a Solitair 
25 használatával minden olyan funkciót 
igénybe vehetnek, amelyet az ISO-
BUS-terminál kínálni képes.

Task-Controller kompatibilitás

A LEMKEN MegaDrill vezérlés más ISO-
BUS-konform SectionControl-alkalmazá-
sokon keresztül is lehetővé teszi a vezér-
lést.

A MegaDrill vezérlésnek köszönhetően a 
sorvetőgép teljes mértékében 
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Innovatív, minden részletre kiterjedő megoldások

 • Az egyes magtakaró rugók a  
hátsó visszatömörítő kerekekre 
 vannak felszerelve, és két vetéssort 
képesek megbízhatóan lefedni. 
Mindegyikük külön-külön beállít-
ható.

 • A kompakt magtakarósor gyorsan 
kiemelhető, így minden körülmé-
nyek között képes reagálni.

 • Opcióként választható töltőcsigá-
val, a közvetlenül a pótkocsiból  
történő, kényelmes betöltés érde-
kében.

 • Választható: tarály tartalmának  
mérésére szolgáló mérleg.

 • A hullámos tárcsák nagyobb meny-
nyiségű szármaradvány esetén is 
gondosan eltüntetik az előttük ha-
ladó gumiabroncsok nyomait.

BoronaTöltőcsiga Nyomlazító
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 • Nagyméretű gumik  
-  akár 710 mm gumiszélesség  
 3 m szállítási szélességnél 
-  közúton 40 km/h 
 sebességig biztonságos

 • Az elosztókhoz vezető magvezető 
csövek a tökéletes vetőcső-felügye-
let érdekében érzékelőkkel szerel-
hetők fel. A rendszer az ISOBUS- 
terminálon, a MegaDrill vezérléssel 
vezérelhető.

 • A műanyag tartó a kerékív takarásá-
ban amelyekben kényelmesen, a 
vezető keze ügyében tárolhatók a 
szükséges eszközök.

GumiabroncsokVetőcső ellenőrzés Tárolórekeszek
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Tökéletes sokoldalúság

A gép hátulján található három-
pont-felfüggesztésre gyorsan és egy-
szerűen csatlakoztathatók különféle 
vetőgépek a Solitair 25-höz. Így a gép 
a lehető legjobban kihasználható.

A LEMKEN Azurit 9 K-t a  
Solitair 25-höz csatlakoztatva a műtrá-
gya a tartályban tárolható. Ily módon 
az adagolóegységek adagolják a 
mennyiségeket. Ilyenkor a forgásirány 
megfordul, megakadályozva a vető-
maglehúzók kopását. 

A Solitair 25 KA a LEMKEN termékcsa-
lád többféle talajmegmunkáló gépé-
vel kombinálható. A vetőgép ennek 
köszönhetően a lehető legjobban hoz-
záigazítható a különféle igényekhez.

Hárompont-felfüggesztés

Azurit 9 K

Talajművelés
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Műszaki adatok

Típus

Munkavég-
zési 

szélesség
[kb. cm]

Sorok száma  
sortávolságnál:

12,5 cm      15,0 cm

Tartály-
tartalom

[kb. l]

Tömeg  
12,5 cm-re 

[kb. kg]

Kombinálható 
talajművelés

Kombinálható 
vetőberendezések

Solitair 25/400 KA 400 32 27 3.000 1992 Heliodor 9 KA, Rubin 9 KA, 
Kristall 9 KA, Zirkon 12 KA

Vetősín OptiDisc-kel, vetősín 
OptiDisc M-mel

Solitair 25/450 KA 450 36 30 3.000 2108 Heliodor 9 KA, Rubin 9 KA, 
Zirkon 12 KA

Vetősín OptiDisc-kel, vetősín 
OptiDisc M-mel, Azurit 9 K

Solitair 25/500 KA 500 40 34 3.000 2225
Heliodor 9 KA, Rubin 9 KA, 
Kristall 9 KA, System-Kom-

paktor KA, Zirkon 12 KA

Vetősín OptiDisc-kel, vetősín 
OptiDisc M-mel

Solitair 25/600 KA 600 48 40 3.000 2458
Heliodor 9 KA, Rubin 9 KA, 
Kristall 9 KA, System-Kom-

paktor KA, Zirkon 12 KA

Vetősín OptiDisc-kel, vetősín 
OptiDisc M-mel, Azurit 9 K
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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:

16


