
COMPACT-SCHIJVENEG
RUBIN 12



Dieper, sneller en intensiever: de Rubin 12
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Tot nu toe zorgden compact-(korte)
schijveneggen voor een intensieve en 
homogene vermenging van grond en 
organische massa tot op een werk-
diepte van ongeveer 14 cm. 

Met de Rubin 12 heeft LEMKEN nu het 
assortiment compact-schijveneggen, 
dat bestaat uit de Heliodor 9 en de 
Rubin 9, uitgebreidt met een nieuwe 
serie modellen die tot 20 cm diep  
kunnen werken. Daarmee maakt de 
compact-schijveneg op alle grond- 
soorten een inzetbereik mogelijk die 
tot nu toe alleen konden worden be-
reikt met cultivators. Met de speciaal 
gerangschikte grote holle schijven is 
de Rubin 12 met name ontworpen 
voor het onderwerken van grote  
hoeveelheden organische massa.  

De diverse naloopwalsen in het  
uitgebreide assortiment van LEMKEN  
zorgen voor een optimaal verkruime-
len, aandrukken en egaliseren van de 
bodem en voor exacte dieptevoering 
bij uiteenlopende bodemgesteldhe-
den en werkomstandigheden.
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De symmetrische rangschikking per rij 
van de gekartelde holle schijven zorgt 
zelfs bij het rijden op hellingen voor 
rechtuit rijden, zonder zijdelingse trek.

 • De middelste schijven verspringen 
ten opzicht van elkaar, waardoor 
verstoppingen worden voorkomen 
en een egale en gelijkmatige  
bewerking mogelijk is.  

Voor deze unieke rangschikking  
is octrooi aangevraagd.

De schijven zijn schuin geplaatst, in 
een hoek van 20° naar de bodem en 
16° ten opzicht van de rijrichting. 

 • Hierdoor is optimale indringing  
en een egale werking mogelijk. 

 • Op deze manier wordt een ideaal 
meng- en verkruimelresultaat  
verkregen.

De gekartelde holle schijven van de 
Rubin 12 vormen met hun diameter 
van 736 mm en hun materiaaldikte  
van 6 mm zorgt bewerkstelligen 
nieuwe capaciteitsklasse onder de 
compact-schijveneggen. 

 • Ze maken werkdiepten tot 20 cm 
mogelijk, iets wat tot nu toe alleen 
kon worden bereikt met cultivators.

De holle schijven van de Rubin 12 zijn 
ieder afzonderlijk aan een draagarm 
van gehard staal gemonteerd. De spe-
ciale vorm van deze draagarm zorgt 
voor maximale ruimte tussen de schij-
ven. 

 • Door deze optimale vrije ruimte  
tussen de schijven kan de Rubin 12 
zonder verstoppingen werken.

Geen zijwaartse trek door symmetrisch gerangschikte schijven

Schijven in speciale standGrote schijfdiameter

Perfecte werkkwaliteit dankzij grotere holle schijven

20°

736 mm

16°
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Cassetteaf-
dichtingen

Axiaal-hoekcon-
tactkogellagers

De lagers van de holle schijven van de 
Rubin 12 zijn uitgevoerd met onder-
houdsvrije axiaal-hoekcontact-kogel-
lagers en hoeven dus niet te worden 
gesmeerd of opnieuw te worden afge-
steld. Daardoor blijft het onderhoud 
van de Rubin 12 tot een minimum  
beperkt. 

 • Binnenin zijn de lagers afgedicht 
door cassetteafdichtingen, die de  
lagers perfect tegen stof en vocht 
beschermen. 

 • De lagerbehuizingen op de schijf-
dragers zijn beschermd tegen grove 
vuildeeltjes en zodanig vormgege-
ven dat ze tegelijkertijd als wikkel-
beveiliging dienen. 

Hoogwaardige lagering
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Iedere schijf is afzonderlijk met een 
voorgespannen spiraalveer op het 
chassis gemonteerd.

 • Ook bij hardere bodems blijft de 
werkdiepte gehandhaafd. 

 • De schijven blijven steeds  
in de juiste richting staan.

 • Bij hindernissen wijken de schijven 
individueel naar boven uit en keren 
vervolgens snel weer terug in hun 
werkpositie.

 • Optimale drukuitoefening op iedere 
schijf en, anders dan bij rubberen 
stootkussentjes, precieze handha-
ving van de werkpositie met gelijk-
blijvende losmaakkracht.

 • Onderhoudsvrije lagers.

De verdeeleg (1) achter de eerste rij 
holle schijven controleert de loop van 
de grondstroom:

 • Deze eg zorgt voor een intensieve 
menging en verkruimeling van de 
bodem.

 • De grondstroom wordt naar  
beneden gericht vóór de tweede rij.

De egalisatie-eg (2) achter de tweede 
rij holle schijven laat een egaal opper-
vlak achter:

 • De grondstroom wordt verlegd en 
daardoor perfect geëgaliseerd.

Een innovatieve, zelfborgende inrich-
ting maakt eenvoudig instellen van de 
werkdiepte van de eggen mogelijk.

 • Beide eggen hebben een centrale 
diepte-instelling.

 • Door de mogelijkheid om snel te 
kunnen aanpassen aan wisselende 
werkomstandigheden kan een opti-
maal arbeidsresultaat worden ver-
kregen.

 • Een extra vergrendeling is niet 
nodig.

Overbelastingsbeveiliging 
en veerelementen

Verdeeleg en  
egalisatie-eg

Centraal instellen

Geschikt voor ieder soort gebruik
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Rubin 12 - star of halfgedragen

Twee montagepunten voor de trekas 
en een meerdere koppelpunten van 
de topstang geven de gemonteerde 
Rubin 12 veelzijdige aankoppelmoge-
lijkheden.

 • Kan worden gebruikt met uiteenlo-
pende tractoren en bij uiteenlo-
pende bodemgesteldheden.

 • De topstangkoppeling kan gemak-
kelijk naar voren worden gedraaid 
om een grotere aankoppelruimte te 
verkrijgen.

Bij de starre machines wordt de  
werkdiepte hydraulisch of via een 
pen-gat verbinding ingesteld.

 • Bij wijziging van de werkdiepte past 
de egalisatie-eg zich automatisch 
aan. 

Voor alle starre uitvoeringen is optio-
neel 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 neergelaten  
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 transportwiel is mechanisch 
met de rol verbonden en kan mee-
zwekenken zodat hiervoor geen 
stuurinrichting nodig is.

Driepuntsmontage WerkdiepteHalfgedragen met  
transportwiel
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Rubin 12 - opklapbaar en halfgedragen

De opklapbare halfgedragen machi-
nes met een werkbreedte van 5, 6 of  
7 meter hebben nalooprollen met 
pendelophanging.

 • De beide rollen pendelen onafhan-
kelijk van elkaar, zodat ook bij grote 
werkbreedten altijd een optimale 
aanpassing aan de bodem gewaar-
borgd is. 

Bij de halfgedragen compact-schijve-
neg Rubin 12 is het wielstel in het  
chassis geïntegreerd. Daardoor is de 
compact-schijveneg uitermate  
compact, stabiel en wendbaar. 

 • De gunstige gewichtsverdeling 
maakt het gebruik van zware na-
looprollen voor goed aandrukken 
van de bodem mogelijk.

 • Door de korte afstand tussen de 
aankoppelpunten en de wielen  
van het onderstel is de Rubin zeer 
wendbaar.

De werkdiepte van de opklapbare 
halfgedragen machines wordt  
hydraulisch ingesteld.

 • De in het chassis geïntegreerde 
diepte-indicatie is vanuit de  
trekkercabine goed leesbaar. 

Pendelophanging Geïntegreerd wielstel  
voor meer wendbaarheid

Werkdiepte
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Technische specificaties

kW pk Benaming Aant. schijven/ 
ø (mm)

Werkbreedte 
(ca. cm)

Gewicht zonder rol
(ca. kg)

Transportbreedte
(ca. m)

gemonteerd, star, inklapbare buitenste schijven

99 - 177 135 - 240 Rubin 12/300 U 18/736 300 2.046 3

116 - 206 158 - 280 Rubin 12/350 U 18/736 350 2.141 3,5*

132 - 235 180 - 320 Rubin 12/400 U 22/736 400 2.616 4*

halfgedragen, hydraulisch opklapbaar

132 - 235 180 - 320 Rubin 12/400 KUA 22/736 400 4.402** 3

165 - 294 225 - 400 Rubin 12/500 KUA 30/736 500 5.257** 3

199 - 353 270 - 480 Rubin 12/600 KUA 34/736 600 5.732** 3

231 - 410 315 - 560 Rubin 12/700 KUA 42/736 700 6.630** 3

* overschrijdt in enkele landen de toegestane transportbreedte
** aslast meer dan 3 t; versie met remmen
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LEMKEN onderdelen zijn ontwikkeld 
voor een maximale gebruiksduur. 
Hoogwaardige materialen, de mo-
dernste productieprocessen en een in-
tensieve kwaliteitscontrole verzekeren 
een lange levensduur. Originele onder-
delen kunnen via het LEMKEN informa-
tie- 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 opslag-
plaatsen in Duitsland, alsmede de 
eigen distributeurs en importeurs in 
meer dan 40 landen, zorgen in samen-
werking met de dealers van landbouw-
machines dat machines 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 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:


