COMPACT-SCHIJVENEG
DE RUBIN 10

Stoppelbewerking is actieve
gewasbescherming
De roep om het terugdringen van het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw wordt steeds
luider. Zo wordt stoppelbewerking als
optie voor mechanische onkruidbestrijding weer belangrijker.
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In een eerste ondiepe bewerking worden hiervoor uitvalgraan en onkruidzaad tot kiemen gebracht. Tegelijkertijd worden het op de akker achtergebleven stro, de stoppels en de wortels
ingewerkt en met de bodem vermengd om ze snel te laten verteren.

Met name in droge zomers speelt er
nog een belangrijk effect mee: door
de bovenste bodemlaag los te maken
wordt de capillaire werking en, als gevolg daarvan, de verdamping onderbroken, waardoor waardevol vocht in
de bodem aanwezig blijft. Na de

eerste stoppelbewerking volgt soms
een tweede, iets diepere werkgang.
Hierbij worden dan opgekomen uitvalgraan en onkruiden mechanisch
bestreden. Bovendien kunnen organische meststoffen worden ingewerkt,
voordat de volgvrucht wordt ingezaaid. Deze grondige bodembewerking is een actieve vorm van

gewasbescherming die het gebruik
van gewasbeschermingmiddelen in
het vervolggewas beperkt.
De nieuwe compact-schijveneg Rubin
10 van LEMKEN garandeert dat deze
bodembewerking grondig en gedegen plaatsvindt, zelfs bij de bewerking
van gelegerde granen, maisstro of

massale groenbemestingsgewassen.
Waar een cultivator met name als hun
tanden dicht bijeen staan, hierbij vaak
tegen hun grenzen aanlopen, garandeert de LEMKEN Rubin 10 zelfs onder
deze zware omstandigheden een intensieve vermenging van grond en organische massa, ook bij geringere
werkdiepten.
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Perfecte arbeidskwaliteit en lange levensduur
dankzij DuraMAXX-schijven

Geen zijwaartse trek door symmetrisch gerangschikte schijven
De schijven zijn zodanig geplaatst dat
de krachten aan beide zijden symmetrisch zijn.

•• Overlappingen worden verminderd,

correcties bij het rijden met GPS zijn
niet nodig.
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•• Dit zorgt voor een zeer goede in-

dringing en een hoge oppervlaktecapaciteit. Doordat er tijdens het
werken geen zijwaartse trek is,
wordt er bovendien minder brandstof verbruikt.

•• De middelste schijven verspringen

ten opzicht van elkaar, waardoor
verstoppingen worden voorkomen
en een gelijkmatige bewerking
mogelijk is.
Voor deze unieke rangschikking is
octrooi aangevraagd.

Cassetteafdichtingen
Axiaal-hoekcontact
kogellagers

Transportschijf
Beschermklep

Harde schijven met
een grote diameter
De door en door geharde DuraMAXX-
schijven met hun diameter van 
645 mm garanderen een optimale gebruiks- en levensduur bij lagere onderhoudskosten.

•• Ze maken een werkdiepte tot 14 cm
mogelijk.

Hoogwaardige schijflagering

De lagers van de holle schijven van de
Rubin 10 zijn uitgevoerd als onderhoudsvrije axiaal-hoekcontact-kogellagers en hoeven dus niet te worden
gesmeerd of opnieuw te worden afgesteld. Daardoor blijft het onderhoud
van de Rubin 10 tot een minimum beperkt.

•• Binnenin zijn de lagers afgedicht

door cassetteafdichtingen die de lagers perfect tegen stof en vocht beschermen.

•• De lagereenheid wordt beschermd
door een speciale afdichting voor
grof vuil, die tegelijkertijd ook als
wikkelbeveiliging fungeert.

Schijven in speciale stand
De schijven zijn schuin geplaatst, in
een hoek van 20° naar de bodem. In
de rijrichting bedraagt de schuinte in
de voorste rij 17° naar buiten en in de
achterste rij 15° naar het midden.

De holle schijven van de Rubin 10 zijn
ieder afzonderlijk op een beugel van
gehard staal gemonteerd. De speciale
vorm van deze beugel zorgt voor
maximale ruimte tussen de schijven.

•• Hierdoor is optimale indringing en

•• Door de geoptimaliseerde vrije

vlakvullend werken mogelijk.

•• Op deze manier wordt een ideaal

meng- en verkruimelresultaat verkregen.

ruimte tussen de schijven werkt de
Rubin 10 zonder verstoppingen, ook
onder zeer vochtige en kleverige
omstandigheden.
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Geschikt voor ieder soort gebruik

Bij hindernissen wijken de schijven individueel
naar boven uit en keren vervolgens snel weer
terug in hun werkpositie. Daarbij drukt de spiraalveer in de uitgangspositie de aanslag omhoog.

Overbelastingsbeveiliging
en veerelementen
Iedere schijf is afzonderlijk met een
voorgespannen spiraalveer op het
chassis gemonteerd.

•• Ook bij hardere bodems blijft de
Bij activering wordt de veer samengedrukt en
blijft de aanslag omhoog.

werkdiepte gehandhaafd.

•• De schijven blijven steeds rijpadvolgend geleid.

•• Optimale drukuitoefening op iedere
Na het activeren veert het element naar onder
door. De aanslag kan zich omlaag bewegen,
zodat de terugslagenergie van de veer in de
bodem wordt afgebouwd.

schijf en, anders dan bij rubberen
stootkussentjes, precieze handhaving van de werkpositie met gelijkblijvende losmaakkracht.

•• Onderhoudsvrije lagers.
Dit leidt tot een gedempte terugslag van de
overbelastingsbeveiliging. De veerenergie wordt
in de bodem afgebouwd zonder extra belasting
voor het frame.

6

Verdeel- of sleeptandeneg

Standaard
egge-velden
Twee verdeeleggen, die achter de
schijven aangebracht zijn en in hoogte
en schuinte versteld kunnen worden,
controleren hoe de stroom grond en
gewas wordt afgegeven. Tegelijkertijd
verbeteren ze de stroverdeling terwijl
er diagonaal op de dorsrichting wordt
gereden.

Optie
egge-velden met zijdelingse instelling
De verdeeleg achter de eerste rij holle
schijven controleert de loop van de
grondstroom:

De egalisatie-eg achter de tweede rij
holle schijven laat een egaal oppervlak achter:

•• Deze eg zorgt voor een intensieve

•• De grondstroom wordt geëgaliseerd

menging en verkruimeling van de
bodem.

•• De grondstroom wordt op de juiste
plaats gebracht voor de tweede rij
schijven.

en daardoor perfect geëgaliseerd.

Een innovatieve, zelfborgende zijdelings instelbare spindel maakt eenvoudig instellen van de werkdiepte van de
eggen mogelijk.

•• Beide eggen hebben een zijdelingse
diepte-instelling.

•• Door de mogelijkheid om snel te

kunnen aanpassen aan wisselende
werkomstandigheden kan een optimaal arbeidsresultaat worden verkregen.

•• Een extra vergrendeling is niet
nodig.
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Rubin 10 - star, opklapbaar of halfgedragen

Halfgedragen met
transportwiel
Voor alle aangebouwde uitvoeringen
is optioneel een halfgedragen versie
met transportwiel verkrijgbaar. Bij gebruik met zware nalooprollen is op die
manier het rijden over de weg volgens
de voorschriften gewaarborgd.

•• Het transportwiel in uitgeschoven
positie ontlast de achteras van de
tractor.

•• Het wiel zorgt er tijdens het rijden

over de weg voor dat de combinatie
zeer stabiel is.

•• Het nieuwe transportwiel zorgt voor

maximale bodemvrijheid op de kopakker en tijdens het transport. Voor
het omhoog bewegen en laten zakken van het wiel is er geen extra regeleenheid nodig.

•• De Rubin 10 kan zo ook in combinatie met kleinere tractoren met een
lager hefvermogen en een lagere
toegestane aslast worden gebruikt.
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Drie montagepunten

Werkdiepte

Twee montagepunten voor de hefarmen en topstangaanspanning met
een aantal boorgaten geven de gemonteerde Rubin 10 veelzijdige aanpassingsmogelijkheden.

Bij de starre machines wordt de werkdiepte hydraulisch of via een pen-gat
verbinding ingesteld. Een opklapbare
Rubin 10 heeft altijd een hydraulische
werkdiepte-instelling.

•• Kan worden gebruikt met uiteenlo-

•• Een goed afleesbare indicator maakt

pende tractoren en bij uiteenlopende bodemgesteldheden.

de werkdiepte gemakkelijker in te
stellen.

Rubin 10 - opklapbaar en halfgedragen

Halfgedragen

Veilig, comfortabel en veelzijdig
De LEMKEN Rubin 10 is niet alleen opklapbare versie leverbaar,
maar is vanaf een werkbreedte van
vier meter ook in een halfgedragen
uitvoering te verkrijgen: als zuivere
transportversie of als combinatieversie.

•• De halfgedragen uitvoering ontlast

Voor de combinatie met de pneumatische zaaimachine Solitair 25 van
LEMKEN liggen de koppelpunten
boven de chassisas van de rotorkopeg.
Zo wordt een compacte combinatie
gerealiseerd die met slechts een minimum aan handelingen weer ongedaan gemaakt kan worden.

de tractor en garandeert ook bij
grote werkbreedten veilig vervoer
over de weg.

•• De ModuLight led zorgt voor opti-

male veiligheid tijdens vervoer over
de weg.
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Stroverdeeleg

Intelligente stroverdeling voor compact-schijveneggen
Met hun steeds bredere maaiwerken
laten maaidorsers ongelijkmatig verdeeld stro op het veld achter. Compact-schijveneggen mengen dit wel
grondig in, maar kunnen de verdeling
in de lengterichting niet verbeteren.
Als gevolg daarvan verrotten
oogstresten gedeeltelijk langzaam en
ongelijkmatig, waardoor ze de ontwikkeling van volggewassen negatief
kunnen beïnvloeden.

•• De nieuwe zelfregulerende strover-

deeleg, die bij halfgedragen compact-schijveneggen voor de eerste
rij schijven wordt gemonteerd, biedt
hiervoor een oplossing.

•• De voorwerkende stroverdeeleg

trekt oogstresten uiteen.
Hij geeft deze gedoseerd aan de
schijven af en zorgt zo voor een
goede verdeling in de lengterichting.

•• Automatische aanpassing aan de
werkdiepte.
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•• Voor het hydraulisch gesloten sys-

teem is een extra regeleenheid niet
nodig.

•• Het systeem is gemakkelijk te bedienen omdat het niet door de bediener hoeft te worden ingesteld.

•• Tijdens het transport en bij de ko-

pakker wordt de eg automatisch
naar achter opgeklapt om voldoende vrije ruimte te bieden voor
de tractor.

Tastwielen Rubin 10 KUA
De halfgedragen Rubin 10 kan met
tastwielen worden uitgerust. Zij zorgen in wisselende bodemgesteldheden voor een gelijkmatige
werkdiepte en een rustige loop. Bovendien maken ze exact aansluitende
ritten, ook op hellende percelen, mogelijk.

Wielen

•• De wielen zijn binnen de werk-

•• Voor het hydraulisch gesloten, zelf-

regelende systeem is een extra regeleenheid niet nodig.

•• Het systeem is gemakkelijk te bedienen omdat het niet door de bediener hoeft te worden ingesteld.

•• Optimale lastverdeling op de tractor.

breedte aangebracht voor probleemloos keren op de kopakker.
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Comfortabel zwenken van de buitenste schijven

Basisuitrusting, mechanisch

Optioneel, hydraulisch
Transportstand

Omzwenken

Werkstand

•• Eenvoudig, omstellen van de transport- naar de werkstand.
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•• Comfortabel van transport- naar
werkstand omstellen vanuit de
tractor.
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Technische specificaties
Benaming

Werkbreedte
ca. cm

Aantal schijven

Gewicht
ca. kg

pk

kW

gemonteerd, star, inklapbare buitenste schijven
Rubin 10/250 U

250

20

1.480

87 - 125

64 - 92

Rubin 10/300 U

300

24

1.630

105 - 150

78 - 111

Rubin 10/350 U

350

28

1.760

123 - 175

91 - 130

Rubin 10/400 U

400

32

1.890

140 - 200

104 - 148

Rubin 10/400 KU

400

32

2.740

140 - 200

104 - 148

Rubin 10/450 KU

450

36

2.961

158 - 225

117 - 167

Rubin 10/500 KU

500

40

3.161

175 - 250

130 - 185

Rubin 10/400 KUA

400

32

3.350

140 - 200

104 - 148

Rubin 10/450 KUA

450

36

3.550

158 - 225

117 - 167

Rubin 10/500 KUA

500

40

3.850

175 - 250

130 - 185

Rubin 10/600 KUA

600

48

4.600

210 - 300

156 - 222

Rubin 10/700 KUA

700

56

5.450

245 - 350

182 - 259

Hydraulisch opklapbaar

Hydraulisch opklapbaar, halfgedragen
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De service is doorslaggevend

Na aankoop van een machine van LEMKEN begint de bekende, al bijna
spreekwoordelijke LEMKEN-service.
De 18 dichtbij de klant gelegen fabrieksvestigingen en magazijnen in
Duitsland en de eigen verkoopbedrijven en importeurs in meer dan 40 landen zorgen, in samenwerking met de
landbouwmachinehandel, voor snelle
levering van werktuigen en reserveonderdelen.

Wanneer een onderdeel eens niet op
voorraad is, kan dit via het logistieke
centrum van LEMKEN, dat 365 dagen
per jaar dag en nacht bereikbaar is,
binnen 24 uur bij de klant worden afgeleverd.

Knowhow van de
LEMKEN-vakman

landbouwers, loonwerkers en dealers,
zowel bij de eerste ingebruikname als
voor vakkundig onderhoud en reparatie. Dankzij regelmatige bijscholing is
de klantenservice van LEMKEN altijd op
de hoogte van de nieuwste stand van
de moderne LEMKEN-techniek.

Uitstekend opgeleide technici van de
klantenservice staan klaar voor

Originele reserveonderdelen voor minimale stilstandtijden

OF US

A PART

Reserveonderdelen van LEMKEN zijn
ontworpen voor een maximale gebruiksduur. Hoogwaardig staal, de
meest geavanceerde productieprocessen en intensieve kwaliteitscontrole
waarborgen een lange levensduur.
Daarom dragen alle originele reserveonderdelen met het gedeponeerde
handelsmerk van LEMKEN een unieke
handtekening. Originele reserveonderdelen kunnen via het LEMKEN informatie- en bestelsysteem op ieder gewenst
tijdstip online worden besteld.
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LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Germany
Telefoon+49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com
LEMKEN . 12/18 . 17512575/nl Alle gegevens, maten en gewichten zijn aan voortdurende technische ontwikkeling onderhevig. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
De gewichtsinformatie heeft altijd betrekking op de basisuitrusting. Wijzigingen voorbehouden.

Uw LEMKEN-dealer:

