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Diversiteit is 
troef
Al meer dan tien jaar zorgen de com-
pact-schijveneggen voor een revolutie 
in de moderne landbouw. Geen ander 
werktuig voor grondbewerking eve-
naart de mengkwaliteit en de capaci-
teit van de compact-schijveneg. En de 
eisen zijn hoog. Compact-schijveneg-
gen moeten voor de stoppelbewerking 
kunnen worden toegepast, maar ook 
geschikt zijn voor de zaaibedbereiding 
in de conventionele en conservatieve 
grondbewerking. Een zo laag mogelijke 
trekkracht moet gepaard gaan met een 
hoge werksnelheid. 

Ook de mogelijkheid een zaaimachine 
te koppelen en zo een effectieve be-
werkingscombinatie te creëren is een 
belangrijk argument voor de investe-
ring in een compact-schijveneg. 

De compact-schijveneg Heliodor van 
LEMKEN is zowel geschikt voor de on-
diepe stoppelbewerking als voor ver-
stoppingsvrij verwerken van tussenge-
wassen in lichte tot gemiddelde zware 
grond.  

Bij de zaaibedbereiding na het ploegen 
of bij mulchzaai zorgt de Heliodor voor 
een gelijkmatig los en geëgaliseerd 
zaaibed. In combinatie met de pneu-
matische zaaimachine Solitair van  
LEMKEN ontstaat een snelle en krach-
tige bewerkingscombinatie.

Hierdoor is de Heliodor een echte all-
rounder die de akkerbouwer kosten en 
waardevolle tijd bespaart. 
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Op alle akkers thuis

Het concept van de compacte  
schijveneg Heliodor van LEMKEN be-
rust op twee rijen van afzonderlijk aan 
bladveren opgehangen schijven. Hier-
door is een goede bodemaanpassing 
gewaarborgd. Ook stenige akkers kun-
nen zonder problemen worden be-
werkt. De schijven zorgen bij de stop-
pelbewerking voor intensieve vermen-
ging van grond en organische massa.

De Heliodor kan worden toegepast 
voor zaaibedbereiding in de conventio-
nele landbouw en bij mulchzaai. Optio-
nele geveerde egalisatieplaten met hy-
draulische verstelling aan de voorzijde 
van de machine egaliseren de grond.

Voor dieptegeleiding en aandrukken 
van de grond is een groot aantal rollen 
beschikbaar uit het rollenprogramma 
van LEMKEN. Zo kan de Heliodor opti-
maal worden aangepast aan de uiteen-
lopende voorwaarden van de moderne 
landbouw.

De Heliodor is verkrijgbaar in werk-
breedten van 2,5 tot 16 m en biedt zo 
voor alle bedrijfsstructuren de juiste 
machine:

 • Aangebouwd, star met een werk-
breedte van 2,5 tot 4 m, combineer-
baar met de pneumatische zaaima-
chine Solitair van LEMKEN.

 • Aangebouwd, hydraulisch inklapbaar  
met een werkbreedte van 4 tot 7 m, 
inklapbaar tot een transportbreedte 
van minder dan 3 m.

 • Halfgedragen, hydraulisch inklapbaar 
met een werkbreedte van 4 tot 7 m, 
inklapbaar tot een transportbreedte 
van minder dan 3 m, combineerbaar 
met de pneumatische zaaimachine  
Solitair van LEMKEN (werkbreedte tot 
6 m).

 • Aangehangen, hydraulisch inklap-
baar in de systeemdrager Gigant 10 
met een werkbreedte van 8, 10 of 
12 m, inklapbaar tot een transport-
breedte van minder dan 3 m en een 
transporthoogte van minder dan 
4 m.

 • Als systeemdrager Gigant 12 S met 
een werkbreedte van 16 meter.
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Kwalitatief hoogwaardige onderhouds-
vrije axiaal-hoekcontactkogellagers 
(groen) waarborgen de duurzame  
correcte werking van de schijven. 

 • Deze nemen de radiale en axiale 
krachten van de holle schijven secuur 
op en zijn volledig ingekapseld, 
zodat er geen vuil kan binnendrin-
gen.

 • Een aanvullende labyrintafdichting 
(rood) sluit het lager nogmaals her-
metisch af vanaf de buitenzijde.

 • Een stabiele stalen afdekkap (geel) 
voorkomt dat opgewikkelde draad of 
touw de afdichting kapotmaakt.

De gekartelde holle schijven van de 
Heliodor van LEMKEN met een diame-
ter van 510 mm en een dikte van 5 mm 
zijn bijzonder slijtvast. Ze zijn afzonder-
lijk opgehangen in twee rijen die ten 
opzichte van elkaar in verstek staan. 

 • Door de hoek van de schijven, 10,5° 
ten opzichte van de grond en 16,5° 
ten opzichte van de rijrichting, wordt 
een goede indringing bereikt. 

 • Een een netto schijfafstand van 
125 mm maakt een intensieve grond-
bewerking over de volle breedte mo-
gelijk.

 • De in hoogte verstelbare buitenste 
holle schijven voorkomen damvor-
ming.

De open bouwvorm van het frame van 
de Heliodor met veel open ruimte 
voorkomt verstoppingen. 

 • De korte en compacte constructie 
met gunstig zwaartepunt maakt ook 
het gebruik van lichtere trekkers met 
lager hefvermogen mogelijk. 

 • Staal van hoge kwaliteit garandeert 
optimale stabiliteit en een lange  
levensduur.

 • Voor exact aansluitende ritten zijn 
optioneel randschijven verkrijgbaar. 
Deze kunnen eenvoudig met bouten 
worden ingesteld en hierdoor snel 
aan de desbetreffende werkomstan-
digheden worden aangepast.   

Kwaliteit en veiligheid zonder compromissen

Het compacte
frame

Gekartelde grotere
holle schijven

De onderhoudsvrije
schijflagers
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Het rollenassortiment van LEMKEN 
biedt voor alle gebruiksomstandighe-
den in de landbouw en voor een exacte 
dieptegeleiding altijd de juiste rol.

 • De diepteverstelling vindt eenvoudig 
plaats door middel van een pen-
gat-instelling.  

 • Met de optioneel verkrijgbare hy-
draulische werkdiepte-instelling kan 
de werkdiepte comfortabel, eenvou-
dig en snel worden aangepast tijdens 
het rijden.

Als accessoire kunnen 150 mm brede, 
geveerde egalisatietanden voor of ach-
ter de schijven worden geplaatst. 

 • Deze zorgen, vooral op een ge-
ploegde akker, voor een optimale 
egalisatie van het zaaibed. 

 • De instelhoek van de egalisatietan-
den en daarmee de toevoer van 
aarde naar de holle schijven of na-
loopwals kan eenvoudig vanuit de 
trekkercabine hydraulisch worden in-
gesteld.

Voor een exacte dieptegeleiding is elke 
schijf afzonderlijk met bladveren aan 
het frame bevestigd. 

 • Deze waarborgen tijdens het werk 
een beduidend grotere stabiliteit van 
de schijven dan met de vaak ge-
bruikte rubberbuffers mogelijk is. 

 • Tegelijk dienen de bladveren ook als 
automatische overlastbeveiliging. 

 • Voor optimale egalisatie kan de 
werkdiepte van de schijven in het 
trekkerspoor afzonderlijk worden in-
gesteld.

Werkdiepte-instelling – 
eenvoudig en comfortabel

Bladveren voor een goede 
schijfgeleiding

Perfecte egalisatie
met egalisatietanden
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De halfgedragen Heliodor kan worden 
voorzien van een transport- of gecom-
bineerde draagvoorziening.

 • Zo kan de pneumatische zaaima-
chine Solitair 9 snel en eenvoudig 
aan de Heliodor worden gekoppeld. 

 • De identieke zaaimachine-koppelin-
gen van de halfgedragen werktuigen 
van LEMKEN maken wisselen tussen 
verschillende bodembewerkings-
werktuigen van de Solitair 9 eenvou-
dig mogelijk.

Bij werkbreedtes van meer dan 5 m zijn 
die Heliodor schijvenvelden pendelend 
onder het frame opgehangen. 

 • Deze passen zich onafhankelijk van 
het onderstel aan de bodem aan.

 • De pendelende ophanging zorgt 
voor een rustige loop en een aan de 
akkercontour aangepaste dieptege-
leiding.

Altijd passend - solo en gecombineerd

Diverse afstelmogelijkheden verge-
makkelijken een snelle aanpassing van 
de stabiele driepuntsbok aan verschil-
lende typen trekkers. 

 • Extra gewichten tot 400 kg bij starre 
werktuigen en 500 kg bij inklapbare 
werktuigen kunnen in de driepunts-
bok worden geïntegreerd. Deze 
waarborgen een goede indringing in 
harde grond. 

 • Voor een snelle en eenvoudige ver-
binding tussen trekker en werktuig 
kan de Heliodor ook worden voor-
zien van een Quick Hitch cat. 3 of 4 N.

Optimale  
bodemaanpassing

Snel  
gecombineerd

De robuuste
driepuntsbok
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De combinatie van de aangebouwde 
compact-schijveneg Heliodor en de 
pneumatische zaaimachine Solitair is 
een van de weinige aangebouwde, 
snelle bewerkingscombinaties voor 
mulchzaai die momenteel op de markt 
te krijgen zijn.

 • Hoge werksnelheid en laag brand-
stofverbruik staan garant voor effici-
ent en voordelig werken.

 • Het modulaire systeem bestaande 
uit de compact-schijveneg Heliodor, 
rotorkopeg Zirkon en pneumatische 
zaaimachine Solitair maakt het ook 
voor aangebouwde systemen mo-
gelijk tussen verschillende bewer-
kingsmethoden om te schakelen. 

 • Dankzij de identieke koppelpunten 
aan de Heliodor en de Zirkon kan de 
zaaimachine snel worden omge-
bouwd.

 • Beide grondbewerkingswerktuigen 
kunnen ook solo worden toegepast.

Samen met de pneumatische zaaima-
chine Solitair vormt de halfgedragen 
Heliodor een slagvaardig koppel voor 
de zaai.

 • Toepasbaar voor mulchzaai en  
conventionele methodes.

 • Parallellogramgeleide dubbele schijf-
kouters met nalooprollen leggen het 
zaaigoed ook bij hoge snelheden op 
exact dezelfde diepte.

Het slagvaardige  
koppel

Flexibiliteit dankzij modulair systeem
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Technische specificaties

Basisuitrusting

Heliodor 9:
• Aankoppelpunten hefinrichting 2,5 m: Cat. 2 (Optie Cat. 3N=L2 Z3)
  3 m - 4 m: Cat. 3N=L2 Z3 (Optie Cat. 3)
• Framebalk 120 x 120 mm
• Gekartelde holle schijven 510 x 5 mm twee-rijig

Heliodor 9 K: 
• Aankoppelpunten hefinrichting Cat. 3N=L2 Z3 (Optie Cat. 3 of 4N=L3 Z4)
• Framebalk 180 x 200 mm
• Gekartelde holle schijven 510 x 5 mm twee-rijig

Heliodor 9 KA: 
• Transport-wielstel
• Wielas met bandenmaat 16.0/70-20, 1.070 x 418 mm
• Aankoppelpunten hefinrichting Cat. 3 (Optie Cat. 3N=L2 Z3 of 4N=L3 Z4)
• Framebalk 180 x 200 mm
• Gekartelde holle schijven 510 x 5 mm twee-rijig

Gigant 10/800 Heliodor 9: 
• Trekoog Ø 58 mm voor aankoppeling aan zwaaiende 

trekhaak (naar keuze Ø 48 mm)
• Wielas met bandenmaat 500/50-17, 940 x 500 mm
• Gekartelde holle schijven 510 x 5 mm twee-rijig
• Aanbouwhefinrichting hydraulisch dubbelwerkend

Gigant 10/1000 Heliodor 9: 
• Trekoog Ø 58 mm voor aankoppeling aan zwaaiende 

trekhaak (naar keuze Ø 48 mm)
• Wielas met bandenmaat 550/45-22.5, 1.070 x 550 mm
• Gekartelde holle schijven 510 x 5 mm twee-rijig
• Aanbouwhefinrichting hydraulisch dubbelwerkend

Gigant 10/1200 Heliodor 9: 
• Trekoog Ø 58 mm voor aankoppeling aan zwaaiende 

trekhaak (naar keuze Ø 48 mm)
• Wielas met bandenmaat 550/45-22.5, 1.070 x 550 mm
• Gekartelde holle schijven 510 x 5 mm twee-rijig
• Aanbouwhefinrichting hydraulisch dubbelwerkend
• Met dieptegeleiding
• Hydraulische steunpoot 

Gigant 12 S/1600 Heliodor 9: 
• Trekoog Ø 58 mm voor aankoppeling aan zwaaiende
• trekhaak (naar keuze Ø 78 mm)
• Wielas met bandenmaat 800/40-26.5, 1.340 x 800 mm
• Gekartelde holle schijven 510 x 5 mm twee-rijig
• Aanbouwhefinrichting hydraulisch dubbelwerkend
• Met dieptegeleiding
• Hydraulische steunpoot

Benaming Aantal 
schijven

Schijf- 
diameter 

(mm)

Tandaf-
stand 
(mm)

Werk-
breedte  

(m)

Transport-
breedte  

(m)

Gewicht  
zonder wals  

(ca. kg)

Combineer-
baar met zaai-

machine

Trekkervermogen 
  

kW             pk

Aangebouwd, star

Heliodor 9/200 16 510 125 2 2 570 37-59 50-80

Heliodor 9/250 20 510 125 2,5 2,5 712 46-74 63-100

Heliodor 9/300 24 510 125 3 3 852 x 55-88 75-120

Heliodor 9/350 28 510 125 3,5 3,5 1) 968 x 65-103 88-140

Heliodor 9/400 32 510 125 4 4 1) 1.084 x 74-118 100-160

Aangebouwd, hydraulisch inklapbaar

Heliodor 9/400 K 32 510 125 4 3 1.791 74-118 100-160

Heliodor 9/450 K 36 510 125 4,5 3 1.859 83-132 113-180

Heliodor 9/500 K 40 510 125 5 3 1.928 92-147 125-200

Heliodor 9/600 K 48 510 125 6 3 2.206 110-176 150-240

Heliodor 9/700 K 56 510 125 7 3 2.482 129-206 175-280

Halfgedragen, hydraulisch inklapbaar

Heliodor 9/400 KA 32 510 125 4 3 2.829 x 74-118 100-160

Heliodor 9/450 KA 36 510 125 4,5 3 2.985 x 83-132 113-180

Heliodor 9/500 KA 40 510 125 5 3 3.151 x 92-147 125-200

Heliodor 9/600 KA 48 510 125 6 3 3.362 x 110-176 150-240

Heliodor 9/700 KA 56 510 125 7 3 3.582 129-206 175-280

Aangehangen, hydraulisch inklapbaar

Gigant 10/800 Heliodor 9 64 510 125 8 3 4.998 147-235 200-320

Gigant 10/1000 Heliodor 9 80 510 125 10 3 5.560 184-294 250-400

Gigant 10/1200 Heliodor 9 96 510 125 12 3 6.750 221-353 300-480

Gigant 12S/1600 Heliodor 9 128 510 125 16 3,5 1) 10.746 294-471 400-640

(1) overschrijdt in een aantal landen de toegestane transportbreedte op de openbare weg
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LEMKEN onderdelen zijn ontwikkeld 
voor een maximale gebruiksduur. 
Hoogwaardige materialen, de modern-
ste productieprocessen en een inten-
sieve kwaliteitscontrole verzekeren een 
lange levensduur. 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 opslagplaat-
sen in Duitsland, alsmede de eigen dis-
tributeurs en importeurs in meer dan 
40 landen, zorgen in samenwerking 
met de dealers van landbouwmachines 
dat machines en onderdelen snel be-
schikbaar 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 geleverd.

Know-how van de LEMKEN 
vakman

De goed opgeleide monteurs van onze 
klantenservice staan ter beschikking 

van agrariërs, loonbedrijven en de dea-
ler bij de ingebruikname en vakkundig 
onderhoud en reparatie. Dankzij regel-
matige trainingen is de LEMKEN-klan-
tenservice 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:


