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Lemken VariOpal
korbanek.pl/producent/lemken/plugi/variopal

ZOBACZ NOWY MODEL

3 - 6

POBIERZ PROSPEKT

Dobra orka zasadniczo zależy od szerokości cięcia i głębokości
robaczej poszczególnych korpusów. Dlatego tak ważne jest by
każdy parametr pługa był w łatwy i przejrzysty sposób regulowany.
Właśnie takie są pługi serii VariOpal.

Pługi VariOpal są standardowo wyposażonę w hydrauliczną regulację szerokości
roboczej.

Konstrukcja  Lemken Variopal

Rozwiązania konstrukcyjne pługów Lemken VariOpal

Osiągnięcie pożądanych wyników   zależnie  od  typu  gleby,  wilgotności oraz rodzaju
odkładni, do orki siewnej bądź zimowej, wymaga prostej, bezstopniowej  regulacji
 szerokości  roboczej w trakcie samej orki. Inne narzędzia, takie jak przedpłużki czy kroje

https://korbanek.pl/producent/lemken/plugi/variopal
https://korbanek.pl/content/gregoire-besson-plugi-rover
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Lemken/europal_variopal_en.pdf?808
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
https://sklep.korbanek.pl/?s=odk%C5%82adnia&post_type=product
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jednotarczowe,  regulują  się  automatycznie  po zmianie  szerokości  roboczej, podobnie
 jak koło kopiujące.

Opcjonalnie w pługu zalecane jest zastosowanie siłownika hydraulicznego z podwójną
pamięcią. Poza hydrauliczną regulacją szerokości  roboczej,  cylinder  ten  ma dodatkową
 funkcję:  w  trakcie  obrotu rama pługa składa się do wewnątrz, co zapewnia niezbędny
odstęp do ziemi przy  kole  kopiującym. Cylinder zapewnia  automatyczne  zresetowanie
 szerokości  roboczej  do  wartości  ustawionej przed  obrotem. 

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
https://sklep.korbanek.pl/?s=si%C5%82ownik+hydrauliczny&post_type=product
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Wszystkie systemy zabezpieczenia przed  przeciążeniem  produkcji  LEMKEN
zapewniają  ochronę pługa przed  uszkodzeniami w przypadku, gdy ostrze lemiesza
natrafi na przeszkodę. Oprócz zabezpieczenia w postaci podwójnych śrub ścinanych,
 które  stanowią  standardowe wyposażenie systemów, zasadą funkcjonowania
 wszystkich  auto resetujących się systemów LEMKEN jest odchylanie. Przy wysokiej
sile wydźwigu i sile wciągającej korpus do gleby system ten zapewnia delikatne,
bezwstrząsowe wydźwignięcie w chwili, gdy pług najedzie na przeszkodę. Dzięki temu
uderzenie w ciągnik i pług będzie  mniejsze.

W hydraulicznym systemie zabezpieczenia przed przeciążeniem HydriX siłę wydźwigu
można ustawiać w granicach  od 50 do 140 bar. Zatem w przypadku orki na glebach
lekkich można wybrać niewielką siłę wydźwigu.

 

Dane  Techniczne

Parametry techniczne pługów Lemken VariOpal

Lemken  Variopal 5/6

Ilość korpusów 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
https://sklep.korbanek.pl/?s=lemiesz&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
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Mechanizm obrotowy E 90 E 90 E 90 E 90 E 100 E 100

Szerokość robocza
(cm)

44 –
100

66 –
150

66 –
150

88 –
200

88 –
200

110 –
250

Waga (kg) 567 794 727 950 1 067 1 290

Max, kW/KM 44/60 59/80 59/80 74/100 81/110 96/130

Lemken variopal 7

Ilość korpusów 3 3 + 1 4 4 + 1   

Mechanizm obrotowy E 100 E 100 E 100 E 100   

Szerokość robocza (cm) 66 – 165 88 – 220 88 – 220 110 – 275   

Waga (kg) 852 1 118 1 107 1 373   

Max, kW/KM 74/100 96/130 96/130 118/160   

 
Lemken  variopal 8

Ilość korpusów 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1

Mechanizm obrotowy E 120 E 120 E 120 E 120 E 120 E 120

Szerokość robocza
(cm)

75 –
165

100 –
220

100 –
220

125 -
275

125 -
275

150 –
330

Waga (kg) 1 124 1 399 1 378 1 653 1 628 1 903

Max, kW/KM 88/120 118/160 118/160 147/200 147/200 176/240

Lemken  Variopal 9

Ilość korpusów 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1

Mechanizm
obrotowy

E 120 E 120 E 120 E 120 E 120 E 120

Szerokość robocza
(cm)

75 –
120

100 –
240

100 –
240

125 –
300

125 –
250

150 –
360

Waga (kg) 1 253 1 543 1 510 1 800 1 767 2 057

Max, kW/KM 110/150 132/180 132/180 162/220 162/220 199/270
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Film video

Konserwacja pługa

Watch Video At: https://youtu.be/oQMjhYWcYEs

 
GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia pługów Lemken VariOpal

https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/plugi
https://youtu.be/oQMjhYWcYEs
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/lemken_variopal_7_2.jpg


6/12

 
OCEŃ PRODUKT

 

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/lemken_variopal_3_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/lemken_variopal_2_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/lemken_variopal_5_0.jpg
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Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo
ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i
dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i
wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się
z nami twoją opinią.

Brak ocen, bądź pierwszy.

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego
specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i
Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto pytać, by
uzyskać odpowiedź.
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ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w
swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do
Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w
warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin.
Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.  
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WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu
maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz
doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu
skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek
pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.  
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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej
informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania
nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w
przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na
Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich
niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej
maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb
danego gospodarstwa.  
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FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny 

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już
teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować
korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w
przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

 
CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się
m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.
Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien,
że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w
przypadku tradycyjnego kredytu.
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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


