
Her kan man se en tre-huls individuel 
indstilling i traktorsporene.

Karat 12 er en fire-bullet dybdeharve med en 
tandsporafstand på cirka 23 centimeter.

Nyheder fra LEMKEN
På Agritechnica 2015 introducerede LEMKEN to nye harver, der henvender sig til reduceret 
jordbearbejdning. Heliodor 9 kompakt-tallerkenharven er en komplet opdateret version af 
den velkendte Heliodor 8. Karat 12 er et nyt medlem af Karat-familien.

Heliodor 9 kompakt-
tallerkenharve
For at udvide den mindste kompakt-
tallerkenharves anvendelighed er den 
nye Heliodor 9 blevet udstyret med 
510 mm disc eller 45 mm større end på 
forgængeren. 
Den helt specielle LEMKEN discvin-
kel og jordsøg er uændret i forhold til 

forgængeren. Discene er som hidtil 
monteret med vedligeholdelsesfrie skrå-
aksiallejer. Nyt på harven er mulighe-
den for hydraulisk trinløst at indstille 
arbejdsdybden fra traktorsædet.
Hvis harven overvejende anvendes til 
såbedstilberedning, er det muligt sepa-
rat at indstille arbejdsdybden på de disc, 
der arbejder i traktorsporet. Afhængig 

af traktordækkets bredde er det muligt 
at indstille fire, seks eller otte disce pr. 
spor.
Udover de tekniske nyheder bliver 
 Heliodor 9 programmet udvidet med 
to nye arbejdsbredder, således tilbydes 
harven nu i fire, fem og syv meter lift-
monteret og bugseret versioner. Hermed 
omfatter produktprogrammet arbejds-
bredder fra 2,5 til 16,0 meter. 

Karat 12 dybdeharve
Karat-familien fra LEMKEN er udvidet 
med et nyt medlem. Karat 12 henven-
der sig specielt til pløjefri dyrkning 
med sine fire buller og en tandsporsaf-
stand på ca. 23 cm opnås den ønskede 
jordløsning og afhængig af tandform 
den tilsvarende opblanding af organisk 
materiale.
Med en rammehøjde på 80 cm og en 
bulleafstand på hhv. 80 eller 90 cm er 
der nok gennemgang i harven til endog 
store mængder materiale. 
Ligesom på de øvrige medlemmer af 
Karat-familien sørger tallerkener for 
optimal jævning. Jævnetallerkener og 
pakkevalse er samlet i en enhed således, 
at en ændring af arbejdsdybden ikke 
medfører behov for separat indstilling af 
jævnetallerkenerne.
Transporthjulene er integreret mellem 
tænder og jævnetallerkener. Harven er 
derved yderst kompakt og stabil på såvel 
forager som ved landevejstransport.
I standardversionen er Karat 12 udstyret 
med vedligeholdelsesfrie, automatiske 
stenudløsere. En udløserkraft på over 
550 kg sikrer en stabil tandføring på 
selv meget svære jordtyper.
Arbejdsdybden indstilles bekvemt trin-
løs fra førerkabinen. 
Ligesom harven kan leveres med hy-
draulisk vægtoverføring. Ved kørsel i 
kuperet terræn kan harven også leveres 
med ContourTrack, der sikrer ensartet 
arbejdsdybde i hele terrænet.
Karat 12 kan leveres fra fire til syv 
 meter arbejdsbredde i bugseret version.
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