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W ofercie pojawiły się m.in. nowe agre-
gaty uprawowe Karat. Są przeznaczone do 
– jak określa producent – elastycznej upra-
wy gleby. Karat jest odpowiedni zarówno 
do pracy przy uprawie płytkiej, średniej, 
jak i głębokiej, czyli może pracować: jako 
agregat ścierniskowy, przygotowywać pod-
łoże do siewu po orce, jak i ściernisko do 
siewu w mulcz.

Karat z wózkiem
Nowy model Karatów jest dostęp-

ny w wersjach zaczepianych o szeroko-
ściach roboczych 4 i 5 m. Obecnie ofero-
wane agregaty Karat są wyposażone w lek-
ki wózek transportowy, który może praco-
wać z ciągnikami o niedostatecznej mocy 
układów hydraulicznych. To rozwiązanie 
umożliwia używanie maszyny jako zacze-
pianej, pozwalając pracować obecnie po-
siadanym ciągnikiem bez konieczności je-
go zmiany na większy.

Nowe Karaty mają identyczne elemen-
ty robocze jak poprzednie wersje tych na-
rzędzi. Odległość pomiędzy rzędami łap 
wynosi 70 cm. W wersjach ciężkich, pół-
zawieszanych było to 100 cm. Nowy mo-
del Karata jest wyposażony w system szyb-
kiej wymiany elementów roboczych. Do-
stępnych jest aż siedem rodzajów nakła-
dek zębów, zapewniających dostosowanie 
agregatu do warunków panujących w polu 
oraz rodzaju gleby. W zależności od nich 
możemy pracować Karatem  na głęboko-
ściach od 5 do 30 cm. Agregaty są dostęp-
ne zarówno z zabezpieczeniem przeciąże-
niowym, jak i bez niego.

Sposób na ciężkie wały
Problem z możliwościami hydrauliki 

ciągnika to niejedyny powód opracowy-
wania przez Lemkena koła podporowego 
dla kompaktowych narzędzi. Kolejnym jest 

Zastosowanie jednego koła podporowego na ramieniu sterowanym hydraulicznie umoż-
liwia pracę Rubina 12 z ciężkimi wałami, bez odciążania przednich kół ciągnika, powodu-
jącego utratę sterowności. 

Nowy, lżejszy Karat jest oferowany z wózkiem transportowym. Pozwala to na podczepia-
nie narzędzia do ciągników z hydrauliką o mniejszej wydajności.

Lemken 
odświeża maszyny

Niemiecka fi rma Lemken wprowadza na rynek nowe narzędzia, maszyny 

i akcesoria rolnicze. Przedstawiamy niektóre z nich.
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