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De gewassen op onze akkers vormen 
de basis van onze voeding. Daarom zijn 
voor u als landbouwer gezonde gewas-
sen doorslaggevend voor uw succes. U 
kunt dat bereiken met een duurzame, 
efficiënte en milieuvriendelijke verzor-
ging van uw gewassen. Wij van  
LEMKEN helpen u bij het volledig en 
goed verzorgen en beschermen van 
uw gewas. Met ons programma van de 
modernste gewasbeschermingstech-
niek, dat speciaal is ontworpen voor de 
behoeften van uw gewassen en uw be-
drijf. Hiermee groeien niet alleen uw 
planten gezond, maar ook uw op-
brengsten. 

LEMKEN Sirius – de beste  
verzorging voor alle vereisten

De compacte aanbouwveldspuiten 
van de serie LEMKEN Sirius met een 
nuttige tankinhoud tot maar liefst 
1.900 liter garanderen een optimale 
capaciteit bij een uitstekende wend-
baarheid. De optimale zwaartepuntaf-
stand van de Sirius ten opzichte van 
de achteras van de trekker voorkomt 
bij alle toepassingen een bovenma-
tige ontlasting van de vooras van de 
trekker.

Dankzij de slechts 55 centimeter diepe 
tank waarvan alle Sirius-modellen zijn 
voorzien. Ook de antiklotswand bin-
nenin de tank zorgt ervoor dat u met 
de combinatie van trekker en werktuig 
veilig kunt rijden. Dankzij de uitste-
kende wendbaarheid is de besturing 
comfortabel – zelfs op kleine akkers  
en gerende percelen.

Wij zorgen 
voor uw  
gewas!
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 • Tankinhoud 900 liter

 • HE-spuitboom met pakketinklap-
ping en achterop inklapbare  
RA-spuitboom

 • Werkbreedtes 12 en 15 meter (HE)  
en 15 tot 30 meter (RA)

 • Elektronische bediening EcoSpray

Sirius 10/900

 • Tankinhoud 1.300 liter

 • HE-spuitboom met pakketinklap-
ping en achterop inklapbare  
RA-spuitboom

 • Werkbreedtes 12 en 15 meter (HE)  
en 15 tot 30 meter (RA)

 • Elektronische bediening EcoSpray

Sirius 10/1300

 • Tankinhoud 1.600 liter

 • HE-spuitboom met pakketinklap-
ping en achterop inklapbare  
RA-spuitboom

 • Werkbreedtes 12 en 15 meter (HE)  
en 15 tot 30 meter (RA)

 • Elektronische bediening EcoSpray

Sirius 10/1600

 • Tankinhoud 1.900 liter

 • HE-spuitboom met pakketinklap-
ping en achterop inklapbare  
RA-spuitboom

 • Werkbreedtes 12 en 15 meter (HE)  
en 15 tot 30 meter (RA)

 • Elektronische bediening EcoSpray

Sirius 10/1900

De modellen Sirius 10

Sirius 10/900

Sirius 10/1300

Sirius 10/1600
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De modellen Sirius 12

 • Tankinhoud 900 liter

 • Achterop inklapbare RA-spuitboom 
15-30 meter

 • Elektronische bediening MegaSpray

Sirius 12/900

 • Tankinhoud 900 liter

 • Achterop inklapbare RA-spuitboom 
15-30 meter

 • Elektronische bediening MegaSpray

Sirius 12/1300

 • Tankinhoud 900 liter

 • Achterop inklapbare RA-spuitboom 
15-30 meter

 • Elektronische bediening MegaSpray

Sirius 12/1600

 • Tankinhoud 900 liter

 • Achterop inklapbare RA-spuitboom 
15-30 meter

 • Elektronische bediening MegaSpray

Sirius 12/1900

Sirius 12/1300

Sirius 12/1900
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De solide frameconstructie van de  
Sirius garandeert een lange levensduur 
onder de zware praktijkomstandighe-
den in de landbouw.

 • Uitstekende stabiliteit dankzij stalen 
profielen met een grote diameter  
en een rondom gesloten frame.

 • Optimale bescherming tegen  
corrosie door poedercoating.

 • De in het frame geïntegreerde slan-
gengeleiding zorgt na demontage 
voor netjes opgeruimde hydraulische 
slangen en kabels.

Stabiele frameconstructie

Comfortabel, wendbaar en veilig

De Sirius is compact gebouwd en zorgt voor een optimale zwaartepuntafstand ten 
opzichte van de trekker. Met de combinatie van trekker en werktuig kunt u daarom 
veilig rijden en dankzij de uitstekende wendbaarheid is de besturing comfortabel 
– zelfs op kleine akkers en gerende percelen.

 • Over de gehele hoogte is de diepte van de tank slechts 55 cm.

 • Dankzij het geoptimaliseerde basisframe ligt het zwaartepunt bijzonder dicht bij 
de trekker.

 • De schoonwatertank onder de tank heeft een bijkomende positieve invloed op 
het zwaartepunt.

 • De vooras van de trekker wordt slechts gering ontlast.

Compacte constructie
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Een antiklotswand scheidt de tank in 
het midden en zorgt hierdoor voor  
extra veiligheid bij werk- en transport-
ritten.

 • Er zijn geen extra naden in de tank, 
doordat de antiklotswand er direct 
bij productie ingegoten is.

 • Het risico dat de spuitvloeistof gaat 
klotsen wordt hierdoor gereduceerd, 
wat de rijstabiliteit verhoogt.

 • Leidingen en slangen zijn goed  
beschermd in het kabelkanaal  
van de antiklotswand.

Rijveiligheid begint binnenin

Precisie tot in de details

De ophanging van de spuitboom in  
het parasolframe voldoet aan alle eisen 
voor optimale balancering van de 
spuitboom. De spuitboomgeleiding 
parallel aan de grond zorgt voor een 
exacte dwarsverdeling van het gewas-
beschermingsmiddel en is het resultaat 
van jarenlange praktijkervaring.

HE-spuitboom 
De intensiteit van het balanceren kan 
worden ingesteld door middel van zo-
genaamde balansborgpennen.  
Hydraulische balansblokkering en  
hydraulische hoogte-instelling zijn op-
tioneel verkrijgbaar.

 • Rubberen buffers voor demping van 
horizontale “zwiep” bewegingen

RA-spuitboom 
Schokdempers tussen de linker-  
en rechterkant van de spuitboom  
reduceren de zwiepbewegingen.

 • Verticale dempers voorkomen  
zwiepbewegingen.

 • Voorzien van een hydraulische balans-
blokkering voor veilig inklappen.

 • Balanscorrectie middels pendelbou-
ten, optioneel hydraulisch leverbaar.

Parasolophanging

De tank is van binnen spiegelglad en 
heeft geen slecht bereikbare “schaduw-
zones”, zodat afzetting bij voorbaat al 
wordt gereduceerd. Intelligente details 
zorgen voor een schone tank en een 
homogene spuitvloeistof.

 • De binnenzijde van de tank is vrij  
van leidingen en slangen.

 • 2 bevochtigingsverdelers bovenaan 
de binnenkant van de tank zorgen 
voor een continue bevochtiging van 
de tank.

 • Met 4 reinigingskoppen is de tank  
na gebruik snel weer schoon.

 • 2 roerinjectoren op de bodem zorgen 
voor een homogene spuitvloeistof.

 • Optioneel is een intensief roerwerk 
verkrijgbaar.

 • Met EES Pack 2 kan de Sirius 12 de in-
wendige reiniging vanuit de cabine 
schakelen.

Residuvrij en schoon



8

Comfort en veiligheid

QuickConnect, het automatische top-
stangkoppelsysteem van LEMKEN,  
verenigt twee belangrijke voordelen. 

 • Het QuickConnect-systeem garan-
deert voldoende ruimte tussen trek-
ker en werktuig, zodat alle verbindin-
gen tussen trekker en machine zoals 
aftakas, slangen, kabels en topstang 

gemakkelijk en veilig zijn aan te  
sluiten.

 • Zo is het mogelijk om met het inno-
vatieve koppelsysteem QuickConnect 
het werktuig zeer dicht op de trekker 
te positioneren, zodat ook aanbouw-
werktuigen met grote volumes, zoals 
de LEMKEN Sirius, zonder frontballast 

of met minder frontballast kunnen 
worden gebruikt.

 • Met het QuickConnect-systeem 
hoeft de gebruiker ook geen zware 
onderdelen als een koppeldriehoek 
meer in de driepuntsbok van de  
trekker te tillen.

Het innovatieve aankoppelsysteem QuickConnect
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Bedieningsgemak

Vul-spoelbak

Alle bedieningselementen van de Sirius-
veldspuiten bevinden zich aan de linker-
zijde onder een afdekkap, beschermd 
tegen vuil.

 • De aanzuig- en drukzone zijn duide-
lijk ingedeeld en worden met afzon-
derlijke hendels bediend.

Met een volume van 45 liter en een  
instelbare aanzuigcapaciteit is de vul-
spoelbak van de Sirius in staat alle  
mogelijke soorten gewasbescher-
mingsmiddelen snel te verwerken.

 • De continue bevochtiging van de 
wand door middel van een ringlei-
ding zonder sproeinevel voorkomt 
dat er residu wordt afgezet.

 • De Proflow-dop in de afvoer zorgt 
voor een grotere spoelcapaciteit.

 • Krachtige fustreiniging

Eenvoudige en overzichtelijke bediening

 • Druk- en aanzuigfilters zijn goed  
toegankelijk.

 • De vulaansluitingen bevinden zich 
direct onder het bedieningscentrum.

 • De vul-spoelbak is geheel geïnte-
greerd en kan eenvoudig worden  
uitgezwenkt.
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Sirius 10 – het basismodel

Sirius 10: EcoSpray

Betrouwbare afstandsbediening

 • In- en uitschakelen van de  
hoofdkraan

 • Elektrische drukinstelling

 • Elektrische selectie van de hydrauli-
sche klapfuncties van de spuitboom

Aanvullende functies

 • Elektrische sectieschakeling door 
middel van een tuimelschakelaar

 • Weergave middenpositie balans

 • Weergave balansblokkering

 • Werklamp en zijmarkeringsverlichting

In de Premium-versie beschikt de RA-
spuitboom over een oliecirculatiebe-
sturing, die gemakkelijk met joysticks 
kan worden bediend:

 • heffen - zakken

 • Balans correctie

 • Geometrie wijzigen

 • Symmetrische en asymmetrische  
reductie van de spuitbomen

 • Kopakkerbeheer

 • Automatisch in- en uitklappen

EcoControl-Premium- 
bedieningSirius 10: comfortabele bediening met EcoSpray

 • Inklappen van de spuitboom door 
middel van eenhendelbediening  
met voorselectie

 • Weergave van de hefmasthoogte in %

 • Niveaucontrole (optioneel)

 • Positiecontrole van de spuitboom 
(optioneel)

 • Secties schakelbaar via folietoetsen, 
optioneel leverbaar met sectiebe-
diening schakelbox

Elektronische bedieningsterminal met 
snelheidsafhankelijke regeling van de 
uitbrenghoeveelheid

 • Druk- en doorstroomweergave

 • Omschakeling van handmatige  
naar automatische drukregeling

 • Verhoging/verlaging van de uit-
brenghoeveelheid met een druk op 
de knop

 • Weergave van de resterende  
hoeveelheid in hectare of afstand, 
hectareteller, literteller, urenteller
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Bediening met de LEMKEN CCI-200 terminal of trekkerterminal

 • Automatisch genereren van de gebruikersinterface

 • Eenvoudige menu’s voor bediening en gegevensbeheer

MegaSpray-besturing voor ISOBUS-toepassing

Sirius 12 – de professional
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MegaSpray bestuurt de elektronische 
ventielen voor de afzonderlijke spuitdop-
pen van de RA-spuitboom met  
Eltec in maximaal 13 vrij te kiezen secties.

 • Met Eltec Pro is bovendien een echte 
individuele schakeling van de spuit-
doppen mogelijk. 

 • De exactere uitbrenging bespaart 
gewasbeschermingsmiddel, vooral 
bij gerende percelen.

Tot aan de afzonderlijke 
spuitdop 

Meer comfort met MegaSpray

Met MegaSpray biedt de Sirius een 
nieuwe spuitbesturing, die ISOBUS-
functies beschikbaar maakt. De job-
computer van de spuit dient als scha-
kelcentrale voor alle spuitfuncties.

 • Regeling van alle uitbrengparameters

 • Besturing van de automatische spuit-
boomgeleiding BoomCommand

 • Regeling van de gebruikshoeveel-
heden

 • Bediening van alle hydraulische  
functies

 • Gegevensontvangst van de elektro-
nische tankindicator Tankpilot.

De schakelcentrale 

LEMKEN MegaSpray kan via een stan-
daard ISOBUS-interface met iedere  
universele terminal worden gecombi-
neerd, bijvoorbeeld met de CCI-200.

 • De MegaSpray-gebruikersinterface 
wordt weergegeven op de terminal.

 • De plaats van de bedieningselemen-
ten op het beeldscherm kan naar  
de wensen van de gebruiker worden 
geconfigureerd.

De ISOBUS-standaard  
voor de bediening
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 • De besturing vindt plaats met  
behulp van de hefmast en de 
hoogte-instelling.

Met een automatische vierwegkraan  
in de aanzuigzone biedt LEMKEN een 
nieuwe comfortfunctie aan.

 • De bestuurder kan, zonder af te  
stappen, met een druk op de knop 
omschakelen tussen spuiten, schoon 
water, extern aanzuigen en aanzui-
gen uit de fronttank.

 • Bediening is ook mogelijk op het  
bedienelement van de tankindicator 
bij de vul-spoelbak.

Met MegaSpray is ook de nieuwe, door 
LEMKEN ontwikkelde automatische 
spuitboomhoogte-instelling  
BoomCommand verkrijgbaar.

Omschakelen zonder  
afstappen

Automatische hoogte-regeling van de spuitboom 
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HE-spuitboom met verdeling van de spuitdoppen (achteraanzicht)

Door het instelbare draaipunt onder  
of boven het zwaartepunt van de spuit-
boom in te stellen kan de mate van  
balansintensiteit worden aangepast 
voor gebruik op vlakke grond of voor 
op meer- of minder hellende percelen.

 • Instelbare aanslagen aan de schar-
nierpunten en robuuste topdeelbe-
veiliging garanderen een lange  
levensduur.

 • De HE-spuitbomen zijn verkrijgbaar 
in werkbreedtes van 12 en 15 meter. 
Optioneel is voor de HE-spuitboom 
een comfortinklapping verkrijgbaar 
voor asymmetrische reductie van de 
spuitbomen bij hindernissen of 
kleine percelen.

 • Bij de hydraulische hoogte-instelling 
met hydraulische balansblokkering 
kan de spuitboom vanuit de trekker-
cabine door middel van een afstands-
bediening worden aangepast aan het 
terrein. De positie kan door middel 
van de optische midden-indicatie 
worden gecontroleerd.

De HE-spuitboom wordt volautoma-
tisch in- en uitgeklapt door middel  
van hydraulische cilinders.

 • In transportstand bereikt de spuit-
boom in pakketinklapping een  
transportbreedte van 3 meter.

 • Beveiliging voor transport vindt  
automatisch plaats door middel  
van elektromagnetische kleppen  
op de cilinders.

HorizontalExtend-spuitboom

Veilig bij transportSolide en beproefde – HorizontalExtend-spuitboom HE

15 m – 5

12 m – 5 1,5 / 3 / 3 / 3 / 1,5 m

3 / 3 / 3 / 3 / 3 m

Sectie-indeling Werkbreedte – secties
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Ook in de basisversie (Sirius 10) verenigt 
de RA-spuitboom belangrijke eigen-
schappen zoals:

 • Besturing met voorselectie voor het 
in transport- of werkstand klappen 
via een hydraulische schakeling

 • Hydraulische hoogte-instelling

 • hydraulische hellingcompensatie 
met optische midden-indicatie

 • 1 x enkelwerkend, 1 x dubbelwerkend 
vereist

Verdere functies die beschikbaar zijn 
bij de RA-Premium-versie (bij Sirius 12 
standaard):

 • elektrohydraulische bediening voor 
het automatisch in de transport- of 
werkstand klappen

 • Asymmetrische reductie

 • Asymmetrische en symmetrische  
variabele geometrie

 • Hydraulische hoogte-instelling met 
geïntegreerde hoeksensor in het 
scharnierstuk voor positiebewaking 
op de terminal

 • 1 x enkelwerkend + drukloze retour 
of 1 x dubbelwerkend vereist

De RA-spuitboom van de Sirius maakt 
werkbreedtes tot maar liefst 30 meter 
mogelijk. Verschillende comfortvarian-
ten maken aanpassing aan individuele 
omstandigheden mogelijk. De grote di-
ameter en het rechthoekige profiel ge-
ven de spuitboom een hoge mate van 
stabiliteit en duurzaamheid.

 • Spuitdoppen, leidingen en elektro-
nica bevinden zich beschermd in het 
aluminiumprofiel en zijn desondanks 
zeer goed toegankelijk voor instel- 
en onderhoudswerkzaamheden.

 • Voldoende plaats voor meervoudige 
spuitdophouders.

 • Klinkverbindingen zoals in de lucht-
vaartindustrie reduceren het gewicht.

Profiel Spuitboomfuncties

RA – de nieuwe vorm van inklappen
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- maximaal 9 sectieverdeling bij Sirius 10
- maximaal 13 sectieverdeling bij Sirius 12

Alle varianten met sectieverdeling naar keuze

RA 15/11

RA 18/12

RA 20/15

RA 21/15

RA 21/17

RA 24/18

RA 27/21

RA 27/22

RA 28/24

RA 30/24
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De RA-spuitboom beschikt over afzonderlijk schakelbare 
elektrische ventielen aan elke spuitdop voor extreem snelle 
reactietijden en een grote mate van flexibiliteit.

 • In de basisuitvoering met Eltec worden de spuitdoppen  
afhankelijk van de spuitboombreedte bij Sirius 10 in maxi-
maal 9 groepen spuitdoppen en bij de Sirius 12 in maximaal 
13 groepen spuitdoppen onderverdeeld.

 • De spuitdoppen worden direct aan de dophouder  
elektrisch geschakeld.

 • Standaard drievoudige spuitdophouder, optioneel  
vijfvoudige spuitdophouder.

 • Met Eltec Pro is in combinatie met de MegaSpray- 
machinebesturing een echte individuele schakeling  
van de spuitdoppen beschikbaar.

Eltec-spuitdopschakelingen

Bij de Sirius 10 met RA-spuitboom zorgt de standaard  
circulatieleiding voor uiterst nauwkeurig uitbrengen.

 • Gelijktijdig in- en uitschakelen over de gehele  
werkbreedte.

 • Driezijdige voeding van de spuitleidingen garandeert  
een gelijkmatige dwarsverdeling.

 • Gelijkmatige druk en volumestroom voor een grote  
nauwkeurigheid bij het uitbrengen en een homogeen 
spuitbeeld.

 • Afzetting in de leiding wordt voorkomen.

Circulatieleiding

Op de kopakker (spuitdopventielen gesloten)
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De CCI-1200 terminal is mede door LEMKEN ontwikkeld en 
beschikt daardoor al over optimale integratie van  
de systeemtechniek van LEMKEN.

 • Naast de sectieschakeling biedt CCI.Command PT ook een 
krachtige hulp voor parallel rijden, die onder alle omstan-
digheden exact op elkaar aansluitende ritten mogelijk 
maakt.

 • De Headland Modus maakt een individuele definitie van de 
kopakker mogelijk, zodat de secties reeds op de kopakker 
correct geschakeld worden.

Optimale integratie met de CCI-1200 terminal

Om het bedieningsgemak te verhogen 
kunnen alle Aux-N bedieningstoebeho-
ren met de universele terminal worden 
gebruikt.

 • Voor besturing van de spuit kan de 
multifunctionele hendel van de trek-
ker of een joystick worden gebruikt.

 • LEMKEN biedt als zinvolle aanvulling 
bijvoorbeeld een joystickbox of een 
schakelbox met tuimelschakelaars 
aan.

 • Verschillende functies kunnen naar 
vrije keuze worden toegewezen.

Meer comfort dankzij  
bedieningshulpen

Automatische sectieschakeling en systemen  
voor parallel rijden

Als de terminal over een sectieschake-
ling op basis van gps en een systeem 
voor parallel rijden beschikt, dan kunnen 
deze worden gebruikt met MegaSpray. 
In combinatie met de afzonderlijke scha-
keling van de spuitdoppen ontstaat zo 
een uiterst comfortabel en nauwkeurig 
gewasbeschermingssysteem.

Dankzij de ISOBUS-interface is Mega-
spray volledig compatibel met de  
Section Control-systemen van de  
universele terminals, bijvoorbeeld  
met CCI Command SC van de CCI-1200 
voor een nauwkeurige automatische 
sectieschakeling.
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ISOBUS-compatibel

Doordat MegaSpray volledig ISOBUS-
compatibel is, profiteert de agrariër  
bij gebruik van Sirius van alle functies 
die een ISOBUS-terminal kan bieden.

Task-Controller-compatibel

Met MegaSpray kan de veldspuit  
volledig worden geïntegreerd in de  
documentatie en het taakmanagement 
van het bedrijf. Het is compatibel met 

de bekende Task-Control-systemen,  
bijvoorbeeld CCI.Control.

MegaSpray stelt waarden voor gege-
vensuitwisseling met het veldkaartsys-
teem ter beschikking. Bij gebruik van 
een gps-compatibele Task-Controller 
worden ook lokale gegevens opge-
vraagd, waardoor een lokale taakplan-
ning mogelijk is.

Gegevensuitwisseling vindt plaats via 
het ISO-XML-dataformaat, ofwel via 
USB-stick of via het mobiele netwerk, 
indien de terminal voorzien is van de 
desbetreffende module. Zo kunnen  
taken eenvoudig in de Task-Controller 
worden geïmporteerd en de vergaarde 
documentatie kan naderhand weer 
worden geëxporteerd.
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Reiniging buitenzijdeSleepslangenLED-spuitboomverlichting

Intensief roerwerk

Slanghaspel met 15 meter lange slang, 
aansluiting via spuitpomp.

Extra tankreinigingskoppen kunnen  
via de verdeelkraan worden gevoed, 
als alternatief voor de reinigingskop-
pen van het retourroerwerk.

Exacte vloeibare bemesting met  
sleepslangen ter voorkoming van  
verbranding van de plant.

Optimale verlichting van het werkge-
bied ook bij een boombreedte van 
30 m.

Automatische sectieschakeling (optie)

 • Monitor-spuitspoorhulp in  
combinatie met EcoSpray

 • Rechtrijhulp in combinatie met  
camera

 • Export van de taak- en gps-gegevens 
via USB-interface

Gps-sectieschakeling Matrix 

De reinigingskop helpt bij het oplossen 
en inspoelen van moeilijk oplosbare 
substanties.

 • Met het reinigingspistool kan de  
vul-spoelbak worden gereinigd.

Reinigingspistool en reini-
gingskop

Intelligente opties
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Eenvoudig aan- en  
afkoppelenGrotere capaciteit Zorgvuldige behandeling 

van de gewassen

Gemini 5 en 7: voor de perfecte combinatie

Voor het transport van schoon water of 
vloeibare kunstmest zijn er twee tanks.

 • Een hoofdtank met een volume  
van 1.100 liter

 • Een schoonwatertank met een  
volume van 120 liter

 • Deze bieden minimaal 50 % extra  
capaciteit per rit – naargelang de  
gebruikshoeveelheden.

Ook over de buitenkant van de front-
tank Gemini is goed nagedacht.

 • De onderkant is glad, zodat er geen 
planten in vast komen te zitten.

 • Het speciale aanbouwframe zorgt  
tegelijk voor voldoende bodemvrij-
heid bij hoge gewassen.

 • Voor een beter overzicht is de tank 
plat gebouwd en de hefarmbevesti-
gingspunten zijn variabel instelbaar 
in de rijrichting.

 • Voor het vullen en legen is alleen  
een slang nodig.

De transportwagen dient als hulp voor 
aan- en afkoppelen, rangeerwagen, als 
onderbouw en in plaats van een pallet.

 • Lepelgaten voor eenvoudig trans-
port met de vorkheftruck.
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Technische specificaties

Basisuitrusting Sirius 10: LEMKEN EcoSpray als elektronische bedieningsterminal met 
automatische afgifteregeling voor 5 - 9 secties, tractor-montageset en adapterkabel voor 
7-polige contactdoos • Basisbediening spuitboom HE: hydraulische hoogteinstelling met 1 
enkelwerkende cilinder, voorselectie van in-/uitklappen in transport- of werkstand met 1 
dubbelwerkende cilinder • Basisbediening spuitboom RA: hydraulische hoogteinstelling met 
1 enkelwerkende cilinder, voorselectie voor in-/uitklappen in transport- of werkstand via 
hydraulische volgordeschakeling, hydraulische hoogte-instelling met optische middenweer-
gave met 1 dubbelwerkende cilinder • Verticale vering voor spuitbomen • Digitale drukindi-
catie • Geïntegreerde golfbreekwand • Snelkoppelsysteem QuickConnect (900/1300: Cat. 2, 
1600/1900: Cat. 3N=L2 Z3) • Zuigermembraanpomp Altek P200 (200 l/min) • Schoonwater-
tank 160 liter • Handwastank 20 liter • Zelfreinigend drukfilter • Externe vulaansluiting GEKA 
koppeling voor hoofdtank en schoonwatertank • Zuigaansluiting 2“ Kamlok • Vullen via in-
jector • Eénhendelbediening in het zuig- en drukbereik • Indirecte niveauindicatie • Vul-
spoelbak met randbevochtiging, spoelkop, ProFlow-spuitdop en roerdop • Spoelkop in de 
tank • Regeling van de roerintensiteit • Aftakas • Verlichting • 1 spuitdoppenset TeeJet AIXR 
VP, maat naar keuze • Machinekeuring voor 1 spuitdoppenset incl. officiële sticker

Basisuitrusting Sirius 12: Elektronische bediening MegaSpray met voorbereiding voor 
bediening met ISOBUS-terminal naar wens, 13 secties vrij configureerbaar • Spuitboom-
bediening Premium RA ISOBUS: elektrohydraulische bediening voor automatisch in-/
uitklappen in transport- of werkstand, heffen, neerlaten, hoogte-instelling, tweezijdige 
reductie, eenzijdige reductie met 1 dubbelwerkende cilinder • Verticale vering voor 
spuitbomen • Digitale drukindicatie • Geïntegreerde golfbreekwand • Snelkoppelsysteem 
QuickConnect (900/1300: Cat. 2, 1600/1900: Cat. 3N=L2 Z3) • Zuigermembraanpomp 
Altek P200 (200 l/min) • Schoonwatertank 160 liter • Handwastank 20 liter • Zelfreini-
gend drukfilter • Externe vulaansluiting GEKA koppeling voor hoofdtank en schoonwa-
tertank • Zuigaansluiting 2“ Kamlok • EES Pack 1: Niveau-indicatie TankPilot, 
electronisch, aan de machine en op bedienterminal af te lezen • Vullen via injector • Eén-
hendelbediening in het zuig- en drukbereik • Indirecte niveauindicatie • Vul-spoelbak 
met randbevochtiging, spoelkop, ProFlow-spuitdop en roerdop • Spoelkop in de tank • 
Regeling van de roerintensiteit • Aftakas • Verlichting • 1 spuitdoppenset TeeJet AIXR VP, 
maat naar keuze • Machinekeuring voor 1 spuitdoppenset incl. officiële sticker

Sirius 10/900 10/1300 10/1600 10/1900 12/900 12/1300 12/1600 12/1900

Nominaal volume tank (liter) 900 1.300 1.600 1.900 900 1.300 1.600 1.900

Nuttig volume tank (liter) 1.000 1.430 1.750 2.010 1.000 1.430 1.750 2.010

Gewicht met spuitboom (kg)

HE 12 896 911 976 991 - - - -

HE 15 911 926 991 1.006 - - - -
RA 15 1.333 1.348 1.413 1.428 1.339 1.354 1.419 1.434

RA 16/12 1.333 1.148 1.413 1.428 1.339 1.354 1.419 1.434

RA 18 1.334 1.349 1.414 1.429 1.340 1.355 1.420 1.435

RA 20 1.409 1.424 1.489 1.504 1.415 1.430 1.495 1.510

RA 21 1.411 1.426 1.491 1.506 1.417 1.432 1.497 1.512

RA 24 1.431 1.446 1.511 1.526 1.437 1.452 1.517 1.532

RA 27/21 - - 1.579 1.594 - - 1.585 1.600

RA 28/24 - - 1.580 1.595 - - 1.586 1.601

RA 30/24 - - 1.586 1.601 - - 1.592 1.607

Transportafmetingen (m) met 
spuitboom

Lengte Breedte       Hoogte
10/900 10/1300 10/1600 10/1900 12/900 12/1300 12/1600 12/1900

HE 12 1,79 2,95 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

HE 15 1,79 2,95 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

RA 15/11 2,00 2,50 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

RA 16/12 2,00 2,50 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

RA 18/12 2,00 2,50 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

RA 20/15 2,20 2,50 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

RA 21/15 2,20 2,50 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

RA 21/17 2,20 2,50 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

RA 24/18 2,20 2,50 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

RA 27/21 2,40 2,50 - - 3,25 3,25 - - 3,25 3,25

RA 28/24 2,40 2,50 - - 3,25 3,25 - - 3,25 3,25

RA 30/24 2,40 2,50 - - 3,25 3,25 - - 3,25 3,25
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LEMKEN onderdelen zijn ontwikkeld voor 
een maximale gebruiksduur. Hoogwaar-
dige materialen, de modernste produc-
tieprocessen en een intensieve kwaliteit-
scontrole verzekeren een lange levens-
duur. Originele onderdelen kunnen via 
het LEMKEN informatie- en 
bestelsysteem op elk gewenst moment 
online via het Internet worden besteld.

Originele onderdelen van LEMKEN

Service is doorslaggevend

Na de aanschaf van een machine van 
LEMKEN begint de bekende, bijna 
spreekwoordelijke LEMKEN-service. De 18 
fabrieksvestigingen en opslagplaatsen in 
Duitsland, alsmede de eigen distribu-
teurs en importeurs in meer dan 40 lan-
den, zorgen in samenwerking met de 
dealers van landbouwmachines dat ma-
chines en onderdelen snel beschikbaar 
zijn. Mocht een onderdeel eens niet op 
voorraad zijn, dan kan het via het 

logistieke centrum van LEMKEN, dat 365 
dagen per jaar en de klok rond bemand 
is, binnen 24 uur aan de klant worden ge-
leverd.

Know-how van de LEMKEN 
vakman
De goed opgeleide monteurs van onze 
klantenservice staan ter beschikking van 
agrariërs, loonbedrijven en de dealer bij 
de ingebruikname en vakkundig 

onderhoud en reparatie. Dankzij regel-
matige trainingen is de LEMKEN-klanten-
service altijd goed geïnformeerd over de 
meest actuele stand van de moderne 
LEMKEN-techniek.
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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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Uw LEMKEN-dealer:


