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GETROKKEN VELDSPUITEN
ALBATROS 9
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Gewasbescherming vandaag
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Steeds meer agrariërs streven tegen-
woordig naar een meer intensieve ak-
kerbouw, om economischer te werken 
met factoren zoals vruchtopvolging en 
weersinvloeden. Gecombineerd met 
de gestegen opbrengstverwachting bij 
alle producten uit de landbouw, wordt 
daarom een betrouwbare, gebruiks-
vriendelijke en nauwkeurige techniek 
voor de gewasbescherming en vloei-
bare bemesting vereist.

Succesvolle gewasbeschermingstech-
niek is een van de belangrijkste voor-
waarden voor een goede oogst. Inno-
vatieve en degelijke veldspuiten onder-
steunen de professionele landbouwer 
bij de uitdagingen waar hij dagelijks 
mee wordt geconfronteerd: het realise-
ren van lagere kosten, hogere op-
brengsten en tegelijkertijd het milieu 
ontzien.

Juist wat betreft de gewasbescherming 
wordt de agrariër nauwlettend in het 
oog gehouden, zowel door de consu-
ment als door de overheid. De publieke 
opinie ten aanzien van het thema mi-
lieubescherming kan door verstandig 
omgaan met gewasbescherming op 
een positieve manier worden beïn-
vloed. De techniek moet niet alleen be-
trouwbaar, maar ook eenvoudig te be-
dienen en gemakkelijk te reinigen zijn.

Met de serie Albatros 9 biedt LEMKEN 
voor de veeleisende agrariër en loon-
werker professionele en goed uitge-
ruste getrokken veldspuiten aan, die 
optimaal voldoen aan de eisen van effi-
ciënte en duurzame gewasbescher-
ming onder alle omstandigheden.
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Doordacht tot in de details

De Albatros 9 van LEMKEN wordt met 
een nieuw en aantrekkelijk uiterlijk ge-
presenteerd. Het grijze chassis en de 
blauwe tank geven de klassieker van 
LEMKEN een nieuw gezicht. Fraai ge-
vormde afdekplaten beschermen de 
armaturen en elektrische componen-
ten tegen vuil. 

Door de vele uitrustingsvarianten kan 
de getrokken spuit Albatros 9 optimaal 
worden uitgerust voor de eisen van elk 
individueel bedrijf, zodat professionele 
gewasbescherming en maximale effici-
entie hand in hand gaan. 

Middelpunt van de Albatros 9 is de van 
binnen en buiten gladde en reinigings-
vriendelijke tank van glasvezelver-
sterkte kunststof (GFK), met een vo-
lume van 2.200 tot 6.200 liter en een 
geïntegreerde schoonwatertank. 

Spuitbomen met Z-profielconstructie 
en werkbreedten van 15 tot en met 39 
meter, evenals vele opklap- en sectie-
varianten maken inzet onder alle mo-
gelijke omstandigheden mogelijk. De 
leidingen en sectiekranen zijn goed 
beschermd binnen het spuitboom-
frame ondergebracht. 

De transporthoogte van de spuitboom 
kan dankzij nieuwe aanslagpunten 
eenvoudig worden versteld en daar-
door aan verschillende bandenmaten 
en wielgrootten worden aangepast. 
Het op die manier ingestelde en zo 
laag mogelijk liggende zwaartepunt 
van de spuitboom draagt duidelijk bij 
aan de transportveiligheid.

Het bedieningscomfort van de  
Albatros 9 het ook een nieuwe maat-
staf. Zowel aan de aanzuig- als aan de 
drukzijde kunnen alle instellingen een-
voudig en overzichtelijk door middel 
van éénhendelbediening worden uit-
gevoerd. 

De gebruiksvriendelijkheid tot in de-
tails van de Albatros 9 blijkt uit prakti-
sche functies zoals het uitklapbare leg-
bord met maatbekerhouder aan de 
vulspoelbak, of de opbergkast voor ge-
reedschap en kleinmateriaal.
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Alle modellen in één oogopslag

 • GFK-tank 2.200 liter vulvolume

 • 200 liter interne schoonwatertank

 • 1 x 250 liter zuigermembraanpomp

 • Spuitboom 15 tot 30 meter

 • GFK-tank 3.000 liter vulvolume

 • 300 liter interne schoonwatertank

 • 1 x 250 liter zuigermembraanpomp

 • Spuitboom 15 tot 30 meter

 • GFK-tank 5.000 liter vulvolume

 • 500 liter interne schoonwatertank

 • 2 x 250 liter zuigermembraanpomp

 • Spuitboom 15 tot 39 meter

 • GFK-tank 4.000 liter vulvolume

 • 400 liter interne schoonwatertank

 • 2 x 250 liter zuigermembraanpomp

 • Spuitboom 15 tot 33 meter

 • GFK-tank 6.200 liter vulvolume

 • 600 liter interne schoonwatertank

 • 2 x 250 liter zuigermembraanpomp

 • Spuitboom 15 tot 39 meter

Albatros 9/2000

Albatros 9/3000

Albatros 9/5000

Albatros 9/4000

Albatros 9/6000

Albatros 9/3000

Albatros 9/4000

Albatros 9/5000
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Comfort en  
veiligheid

De tank van de LEMKEN Albatros 9 is ver-
vaardigd van zeer slijtvaste en vorm-
vaste glasvezelversterkte kunststof 
(GFK). Hij is gemakkelijk te bereiken via 
een brede trap.

 •  De spiegelgladde binnenvlakken voor-
komen afzetting van residuen en ma-
ken snel en gemakkelijk reinigen van 
de binnenzijde van de tank mogelijk.

 • De vorm van de tank zorgt voor een  
optimale gewichtsverdeling bij elke  
vulhoeveelheid.

 • De hartvormige schoonwatertank be-
vindt zich midden in de hoofdtank en  
beslaat ca. 10% van het totale tankvo-
lume. Deze vermindert het klotsen van 
de spuitvloeistof en verhoogt tegelijker-
tijd de stabiliteit  in heuvelachtig terrein 
terrein.

Spiegelgladde, eenvoudig te reinigen tank
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Uniek bij de LEMKEN Albatros 9 is de 
bypass-verzamelaar, waarin alle vloei-
stof uit maximaal zeven retourleidin-
gen wordt verzameld en daarna via 
slechts één bypass-verzamelleiding 
van boven af in de tank worden terug-
gebracht.

 • Het aantal slangen en aanvoerleidin-
gen en daardoor ook het aantal be-
nodigde tankopeningen is tot een 
minimum beperkt. 

 • De hoeveelheid restvloeistof is hier-
mee aanzienlijk gereduceerd.

De tank van de Albatros 9 sluit abso-
luut lekvrij af en is met een dubbel ont-
luchtingsventiel’ uitgerust.

 • Daardoor heeft de tank een grotere 
netto-inhoud en kan er geen vloei-
stof uitvloeien bij sterk afremmen.

 • Het vullen van de hoofdtank via de 
zuigaansluiting kan zonder openen 
van het tankdeksel plaatsvinden, 
omdat de lucht via de bovenkant uit 
de tank kan ontsnappen.

Binnenin de tank zorgt een krachtig 
roerwerk voor een intensieve menging 
van de spuitvloeistof en voorkomt 
daarmee afzetting van residuen. De by-
pass-verzamelleiding is direct op de in 
lengterichting onder in de tank ge-
monteerde roerleiding aangesloten.

 • Dankzij dit systeem kan de totale 
pompcapaciteit op het roerwerk 
worden geconcentreerd.

 • Het op volume geregelde roersys-
teem heeft een schuimremmende 
werking en verzekert een homogene 
spuitvloeistof gedurende de gehele 
spuitbewerking.

 • De roerintensiteit kan via een gemak-
kelijk te bedienen mengkraan (1) 
traploos worden geregeld.

Weinig vloeistofrestenAbsoluut lekvrij Roerwerk

1
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Bedieningscentrale Vul-spoelbak

Bediening gemakkelijk gemaakt

Dankzij de éénhendelbediening in het 
aanzuig- en drukbereik kunnen bij de 
 Albatros 9 veldspuiten van LEMKEN via 
de bedieningscentrale alle spuitfunc-
ties op logische en overzichtelijke wijze 
worden ingesteld. Een praktisch vorm-
gegeven beschermkap voorkomt ver-
ontreiniging en zorgt voor een over-
zichtelijk geheel. 

Aanzuigregelarmatuur (foto links)

 • Keuzekraan (1) voor het aanzuigen 
van externe vloeistoffen, schoon 
water en spuitvloeistof.

 • Keuzekraan (2) om de tweede pomp 
separaat te laten roeren of als extra 
bevulpomp bij te schakelen voor 
extra vulcapaciteit.

Drukbereik  (foto center)

 • Verdeelkraan (3) voor spuiten, tank-
reiniging, vul-spoelbak, afpompen 
van restvloeistof en buitenreiniging.

 • Mengkraan (4) voor proportioneel  
regelen roerintensiteit bijvoorbeeld 
om schuimvorming tegen te gaan.

De vul-spoelbak  met groot volume 
voor het snel bijvullen van gewasbe-
schermingsmiddelen. 

 • Randbevochtiging zonder nevelwer-
king en krachtige roerspuitdop zor-
gen voor goed oplossen en inspoe-
len van chemicaliën zonder dat zich 
residuen gaan afzetten.

 • De effectieve spoelrinrichting voor 
jerrycans die kan worden opgeklapt 
en een reinigingspistool (optie) zijn 
geïntegreerd.

 • Het opklapbare werkblad met maat-
bekerhouder verhoogt de veiligheid.

 • De bedieningskranen zijn overzichte-
lijk en begrijpelijk geplaatst.

2 1

3 4
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Spraydos ISOBUS techniek

Comfort-Terminal LEMKEN CCI-200 Terminal

 • Koppeling aan een satellietontvanger 
voor parallelrijsysteem, plaatsspeci-
fieke afgifte regeling en navigatie op 
het veld.

 • Automatische satellietondersteunde 
sectieschakeling.

 • Extra apparaten voor het weergeven 
of bedienen van verschillende func-
ties kunnen probleemloos worden 
geïntegreerd.

 • Het uitvoeren van opdrachten in 
combinatie met verschillende per-
ceeladministratieprogramma’s is mo-
gelijk. De uitwisseling van data vindt 
plaats via USB-stick of GSM-modem. 
Alle werkzaamheden kunnen direct 
en ter plaatse nauwkeurig worden ge-
documenteerd.

De ISOBUS–techniek biedt nog meer 
mogelijkheden voor de inzet van de 
machine. Een zogeheten jobcomputer 
op de machine en een bedieningsunit 
(COMFORT terminal of LEMKEN CCI-200 
terminal) in de trekker zijn via de stan-
daard ISOBUS interface met elkaar ver-
bonden. De ISOBUS techniek onder-
steunt talrijke functies, zoals:

 • Een terminal kan voor meerdere ma-
chines, zoals veldspuit, zaaimachine, 
kunstmeststrooier enz. worden inge-
zet.

 • Eenvoudige bediening en instelling 
via menugestuurde schermen.

 • Veilige bediening van de werktuig-
functies m.b.v. ergonomisch ge-
vormde joystick met 3 schakelniveaus.

Met de Spraydos spuitcomputer wor-
den de hoofd-, sectie- en drukregel-
ventielen comfortabel en elektronisch 
vanaf de bestuurdersstoel bediend. 

 • De gebruiker kiest eenvoudig de ge-
wenste afgiftehoeveelheid in liter per 
hectare. De Spraydos spuitcomputer 
regelt volautomatisch via debietre-
geling de uit te brengen spuithoe-
veelheid, gebaseerd op de actuele 
werkbreedte en rijsnelheid.

 • Relevante gegevens zoals Spuitdruk 
rijsnelheid, vloeistofstroom, be-
werkte oppervlakte, tijd of afgifte-
hoeveelheid worden vastgelegd en 
kunnen op elk moment weer worden 
opgevraagd.
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Een geveerd disseleindstuk is als optie 
voor de LEMKEN Albatros 9 verkrijg-
baar.

 • Het eindstuk vangt schokken tussen 
de spuitmachine en trekker op, met 
name tijdens transport. In combina-
tie met lage druk banden wielen kan 
het geveerde disseleindstuk vaak een 
duurdere luchtgeveerde as vervan-
gen.

 • Bij plotseling remmen met hoge 
transportsnelheid en  gevulde tank 
worden de dissel en het draaipunt in 
hoge mate ontzien.

De hydraulische steunpoot is tijdens 
het gebruik van de machine volledig in 
de dissel ondergebracht. 

 • De ingeschoven parkeersteun sluit 
de tweedelige dissel van onderen af 
en vormt daarmee een aaneengeslo-
ten glad oppervlak.

 • De pendelende grondplaat past zich 
optimaal aan de ondergrond aan.

Aankoppelen en rijden maar

De Albatros 9 van LEMKEN is standaard 
met een universele trekdissel uitgerust.

 • Talloze uitrustingsvarianten voor aan-
koppeling met verschillende treko-
gen, boven- of onderaankoppeling, 
desgewenst ook geveerd en met dis-
selbesturing zijn bij de Albatros 9 
vanzelfsprekend.

 • Het draaipunt van de gestuurde dis-
sel ligt ver onder de tank en biedt 
daardoor een van de veiligste stuur-
concepten – met name op hellingen, 
waar een optimale stabiliteit bijzon-
der belangrijk is.

Universele dissel Hydraulische steunpoot Geveerd disseleindstuk
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De veldspuit Albatros 9 is standaard 
met ongeveerde starre as uitgerust. Af-
hankelijk van de tankgrootte en uitvoe-
ring zijn vaste spoorbreedten tussen 1,5 
en 2,25 m mogelijk.

 • Als optie zijn luchtgeveerde assen 
vanaf spoorbreedte 1,80 m verkrijg-
baar. De lastafhankelijke vering ga-
randeert het hoogste rijcomfort. Ook 
het luchtremsysteem wordt bij deze 
as lastafhankelijk geregeld. De trac-
tor dient voorzien te zijn van een 
luchtdruksysteem.

 • Perfect ontzien van de bodem en ef-
ficiënte gewasbescherming worden 
verzekerd dankzij het grote aantal 
verkrijgbare bandenvarianten.

De gladde onderkant van de Albatros 9 
heeft een positief effect bij het werken 
in hoge gewassen.

 • Veel verschillende, grote bandenty-
pen en spatborden met verstelbare 
houders maken aanpassing aan indi-
viduele omstandigheden mogelijk.

 • Maximale bodemvrijheid voor een 
optimale bescherming van gewassen 
is altijd verzekerd.

De compacte bouwwijze van de 
 Albatros 9 vergemakkelijkt het trans-
port over de weg, ook op dichtge-
groeide landwegen en in smalle dorps-
straten.

 • De spuitboom wordt dicht tegen de 
tank aan ingeklapt, zodat ook over-
hangende takken geen belemmering 
vormen.

 • De transporthoogte van de spuit-
boom kan m.b.v. gatenbalken voor (1) 
en achter (2) aan verschillende ban-
denmaten op het werktuig worden 
aangepast. Daardoor heeft de spuit-
boom tijdens transport het laagst mo-
gelijke zwaartepunt, waardoor de sta-
biliteit aanzienlijk wordt verhoogd. 

Grote bodemvrijheid en  
ruime keuze in banden

Compact en veilig  
onderweg

Assen voor elke spoor-
breedte en hoog comfort

2

1
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De constructie van de spuitboom met 
Z-profiel zorgt voor een hoge torsies-
tijfheid en bescherming tegen bescha-
diging.

 • Alle toevoerleidingen en sectiekra-
nen zijn goed beschermd in het 
spuitboomframe ondergebracht.

 • Dankzij het Z-profiel kunnen de cor-
rosiebestendige spuitleidingen bin-
nen het spuitbooomframe worden 
gemonteerd.

De spuitboom 
met „profiel“

Type - werkbreedte/symmetrische reductie - aantal secties - gewicht (kg) Sectieverdeling *

B 
27

- 15m - 5- 670 3/3/3/3/3 m

B 
21

- 18/15m- 6- 720 3/3/3/3/3/3 m

B 
27

- 18m - 6- 705 3/3/3/3/3/3 m

B 
21

- 21/15m- 7- 755 3/3/3/3/3/3 /3 m

B 
27

- 21m - 7- 740 3/3/3/3/3/3 /3 m

B 
27

- 24/18m- 7- 775 3/4,5/3/3/3/4,5/3 m

B 
30

- 24/20m- 7- 795 3,5/3,5/3,5/3/3,5/3,5/3,5 m

B 
27

- 27/18m- 9- 810 3/3/3/3/3/3 /3/3/3 m

B 
30

- 27/20m- 9- 830 3/3/2,5/3,5/3/3,5/2,5/3/3 m

B 
33

- 27/21m- 9- 1.387 3/3/3/3/3/3 /3/3/3 m

B 
27

- 28/18m- 9- 825 3,5/3/3/3/3/3 /3/3/3,5 m

B 
30

- 28/20m- 9- 845 3/3/3/3,5/3/3,5 /3/3/3 m

Bomen met  Z-profiel – torsiestijf en beschermend

Spuitboom met doppenverdeling en klapposities (achteraanzicht) * Bij symmetrische reductie gewijzigde sectieverdeling
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Voor de parallelle aanpassing aan het 
terrein zijn de spuitbomen standaard 
uitgerust met hellingcorrectie, die vanaf 
de bedieningsconsole in de trekkerca-
bine wordt aangestuurd. Automatische 
spuitboom- hoogte regeling, Distance 
Control is als optie verkrijgbaar.

 • Bij de spuitbomen B21 – B30 vindt de 
hellingcorrectieregeling elektrisch 
plaats; bij de spuitbomen B33 – B39 is 
de hellingcorrectie hydraulisch.

 • De hellingcorrectie reageert op de 
verplaatsing van het zwaartepunt 
van de spuitboom. Ook in de aange-
paste positie behoudt de spuitboom 
zijn volledige pendelbereik.

 • De zwaartepuntcorrectie wordt met 
behulp van een elektrische tuimel-
schakelaar of als optie met een draai-
knop of Distance Control geregeld.

De spuitboom is in het midden pende-
lend opgehangen. Hij wordt automa-
tisch horizontaal gezet, ongeacht de po-
sitie van het chassis.

 • Bij zijwaarts op een helling rijden onder-
steunen veerstabilisatoren de aanpas-
sing van de spuitboom aan de helling.

 • Bovendien verhinderen ze dat de 
spuitboom naar binnen klapt op de 
kopakker.

Centrale pendelophanging Werken op hellingen

Type - werkbreedte/symmetrische reductie - aantal secties - gewicht (kg) Sectieverdeling*

B 
33

- 28/21m- 9- 1.402 3,5/3/3/3/3/3 /3/3/3,5 m

B 
30

- 30/20m- 9- 890 3 /3,5/3,5/3,5/3/3,5/3,5/3,5/3 m

B 
33

- 30/21m- 9- 1.436 3/3/3/4/4/4/3/3/3 m

B 
36

- 30/24m- 9- 1.850 3/3/3/4/4/4/3/3/3 m

B 
33

- 33/21m- 9- 1.557 3/3/4,5/4/4/4/4,5/3/3 m

B 
36

- 33/24m- 9- 1.960 3/3/4,5/4/4/4/4,5/3/3 m

B 
39

- 33/25m- 9- 1.975 3/3,5/4/4/4/4 /4/3,5/3 m

B 
36

- 36/24m- 9- 2.050 4/4/4/4/4/4/4/4/4 m

B 
39

- 36/25m- 9- 2.065 4/4/4/4/4/4/4/4/4 m

B 
39

- 39/25m- 9- 2.150 4,5/4,5/4,5/4/4/4/4,5/4,5/4,5 m

* Bij symmetrische reductie gewijzigde sectieverdeling * Bij symmetrische reductie gewijzigde sectieverdeling
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Van vullen tot en met reinigen

De getrokken spuit Albatros 9 van 
 LEMKEN is standaard met een groot 
gedimensioneerde ringleiding uitge-
rust, met bijpassende leidingen naar de 
afzonderlijke secties. De sectieventie-
len zijn in de ringleiding geïntegreerd.

 • Na het inschakelen van de spuitdop-
pen is er direct homogene spuit-
vloeistof over de totale spuitboom-
breedte beschikbaar.

 • Een optimale verdeling over de volle 
breedte van de spuitboom wordt 
daardoor verzekerd. Een dop in het 
midden van de spuitboom krijgt 
daardoor dezelfde hoeveelheid en 
druk aangeleverd als een dop aan 
het uiteinde.

 • De hoge druk en grote doorstroom-
hoeveelheid voorkomen afzettingen 
in de leidingen en houden de sectie-
ventielen schoon.

 • De sectiekranen sluiten met onder-
steuning van de druk in de ringspoel-
leiding. De schakeltijden van alle sec-
tiekranen zijn gelijk. Dat is voor-
waarde voor een precieze automati-
sche sectieschakeling.

 • Grotere hoeveelheden spuitvloeistof 
kunnen ook bij hoge rijsnelheid wor-
den uitgebracht.

De ringleiding Voor en na het spuiten

De hoge pompopbrengst garandeert 
snel vullen, een goede menging van 
het spuitmiddel en grondige reiniging 
van het werktuig.

 • De tanks zijn bij maximaal 540 omw/
min binnen ca. 10 tot 15 minuten vol-
ledig gevuld.

 • De twee draaiende reinigingsspuit-
doppen in het binnenste van de tank 
zorgen voor een schone tank zonder 
resten.

 •  Kranen, leidingen, sectiekranen en 
pompen kunnen ook bij een gedeel-
telijk gevulde tank worden gereinigd.

Vullen

BinnenreinigingSpuiten
2

1

3

5

7

7

7

7

12

1313

11

10

9

6

8

1

4

1  Pompen
2 Keuzekraan  
 aanzuigzijde
3 Verdeelkraan 
  drukzijde
4 2e Keuzekraan  
 aanzuigzijde
5 Bypassventiel
6 Regelventiel
7 Sectieventiel
8 Bypass-verzamelaar
9 Roerwerkregeling
10 Roerwerk
11 Vul-spoelbak
12 Schoonwatertank
13 Reinigingsspuitdoppen
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Twee draaiende edelstalen reinigings-
spuitdoppen zijn boven in de tank aan-
gebracht en garanderen een bijzonder 
efficiënte reiniging van de binnenkant 
van de tank.

 • De keuzekraan wordt van spuitvloei-
stof naar schoon water omgezet en 
de verdeelkraan wordt op tankreini-
gung gezet.

 • Deze functies kunnen als optie elek-
trisch vanuit de trekkercabine  
worden geschakeld.

De zuigermembraanpompen zijn door 
de toepassing van corrosiebestendige 
materialen bestand tegen vloeibare 
meststoffen.

 • Bij de Albatros 9 met bovenaankop-
peling vindt de aandrijving van de 
pompen plaats via een rechte tand-
wielaandrijving die in een oliebad 
draait. 

 • Bij onderaankoppeling worden de 
pompen direct door de aftakas aan-
gedreven; er wordt alleen een aftaka-
sadapter tussen geschroefd.

 • Een hydraulische pompaandrijving 
met digitale toerentalregeling, direct 
of via de trekkerhydrauliek, is als 
optie verkrijgbaar.

De filters van de Albatros 9 zitten achter 
de afdekplaten goed beschermd en zijn 
toch gemakkelijk bereikbaar.

 • De Albatros 9/2000 en 9/3000 hebben 
één en de Albatros 9/4000-9/6000 
twee zuigfilters van 50 Mesh (gaatjes 
per inch). Een in het zuigfilter geïnte-
greerde terugslagklep maakt reinigen 
van het filter ook bij gevulde hoofd-
tank mogelijk, zonder dat er spuitmid-
del uittreedt.

 • Het filter in de drukleiding is zelfreini-
gend en met een 80 Mesh filterele-
ment uitgerust, dat spuitdopvoorfil-
ters bij gebruik van doppen groter of 
gelijk aan boring 025 overbodig 
maakt.

Pompen Filters Binnenreiniging
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Intelligente details
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Om de spuitdoppen en spuitboom 
tegen beschadiging te beschermen, is 
de Albatros 9 met een obstakelbeveili-
ging uitgerust

 • Het laatste stuk van de spuitboom 
heeft een rond lopende bescherm-
beugel. Bij contact met de grond of 
een obstakel wijkt hij bijna 90° naar 
voren of naar achteren uit en keert 
daarna vanzelf in de oorspronkelijke 
positie terug.

Achter een afdekplaat aan de rechter-
kant van de veldspuit bevinden zich de 
opbergkast en de magneetventielen 
van de elektrohydraulische bediening 
(afhankelijk uitvoering).

 • In de basisuitvoering kan de opberg-
kast in zijn geheel voor het opbergen 
van beschermkleding, gereedschap 
of spuitmiddel worden gebruikt.

 • Bij elektrohydraulische bediening 
blijven er twee kleinere opbergvak-
ken over.

De indirecte niveauindicatie van de tank 
is bij het vullen en bij het spuiten uitste-
kend vanuit de trekkercabine afleesbaar.

 • Het vloeistofpeil wordt midden in de 
tank bepaald, zodat ook bij schuin-
stand van de veldspuit de indicatie 
nauwelijks wordt beïnvloed.

 • De geleiding van de vlotter wordt bij 
reiniging van het interieur zonder ach-
terblijvende resten schoongespoeld.

 • Optioneel is een nauwkeurigere elek-
tronische niveaumeter, Tank Control 
leverbaar.

Om het oppervlaktewater te bescher-
men en verontreiniging van grondwa-
ter te voorkomen, dient het reinigen 
van de buitenkant van de veldspuit di-
rect in het veld plaats te vinden.

 • Daarvoor is als optie een slanghaspel 
van 15 meter met reinigingspistool 
verkrijgbaar, die kan worden aange-
sloten op het verdeelventiel.

 • Door de plaatsing in het midden van 
de spuitboom kunnen ook zeer 
brede spuitbomen in uitgeklapte 
toestand worden gereinigd.

Elektrohydraulische bediening is lever-
baar voor trekkers met te weinig olie-
verdeelventielen, of voor extra functies 
zoals automatisch besturing.

 • De trekker heeft hiervoor alleen een 
enkelwerkend olieverdeelventiel en 
een drukloze retour nodig.

 • De hydraulische functies worden 
vanaf de bedieningsconsole elek-
trisch aangestuurd.

Elektrohydraulische  
bedieningBuitenkant snel te reinigen

OpbergkastObstakelbeveiligingIndirecte niveau-indicatie

De automatische spuitboomhoogte- 
regeling „DISTANCE - Control“ maakt 
het spuiten in heuvelachtige gebieden 
een stuk eenvoudiger.

 • In zeer sterk heuvelachtig gebied of 
bij grotere rij-afstanden wordt het 
gebruik van 2 sensoren per boom-
zijde aanbevolen.

 • Bij het gebruik van dubbele spleet-
doppen is het te adviseren om de 
Distance sensoren aan verlengde 
houders te monteren.

DISTANCE - Control
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Technische gegevens

Hoofdtank Schoonwatertank Handwastank Gewicht 

Albatros Netto volume Vul volume* (Liter) (Liter) (kg, zonder spuitboom)

9/2000 2.000 2.200 200 18 2.000

9/3000 2.900 3.000 300 18 2.180

9/4000 3.800 4.000 400 18 2.450

9/5000 4.800 5.000 500 18 2.800

9/6000 5.900 6.200 600 18 2.900

Transportafmetingen (mm) 

Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H) 

Albatros met spuitboom Min. Max. Min. Max. Min. Max.

9/2000

B 21 5.400 5.900 2.600 2.800 3.250 3.600

B 27 5.500 6.000 2.600 2.700 3.250 3.600

B 30 5.500 6.000 2.600 2.700 3.250 3.600

9/3000

B 21 6.000 6.500 2.600 2.800 3.350 3.600

B 27 6.000 6.500 2.600 2.700 3.350 3.600

B 30 6.000 6.500 2.600 2.700 3.350 3.600

9/4000

B 21 6.800 7.300 2.600 2.700 3.350 3.900

B 27 7.000 7.500 2.600 2.800 3.350 3.800

B 30 7.000 7.500 2.600 2.700 3.350 3.800

B 33 7.000 7.500 2.600 2.700 3.350 3.800

9/5000

B 21 7.700 8.200 2.600 2.700 3.350 3.900

B 27 7.000 7.500 2.800 2.900 3.600 3.900

B 30 7.800 8.300 2.800 2.900 3.600 3.900

B 33 7.000 7.500 2.600 2.800 3.350 3.800

B 36 7.000 7.500 2.600 2.700 3.350 3.800

B 39 7.000 7.500 2.600 2.700 3.350 3.800

9/6000

B 21 7.700 8.200 2.600 2.700 3.350 3.900

B 27 7.000 7.500 2.800 2.900 3.600 3.900

B 30 7.800 8.300 2.800 2.900 3.600 3.900

B 33 7.700 8.200 2.600 2.700 3.350 3.900

B 36 7.000 7.500 2.800 2.900 3.600 3.900

B 39 7.800 8.300 2.800 2.900 3.600 3.900

*Waarden naar beneden afgerond

Basisuitrusting:

Elektronische bediening en automatische regeling 
met SPRAYDOS computer voor 5 - 9 secties; zuiger-
membraanpomp 1 x 250 liter bij Albatros 9/2000 en 
9/3000, 2 x 250 liter bij Albatros 9/4000; pompaan-
drijving via tandwielkast; ringleiding; banden 300/95 
R 46 bij Albatros 9/2000 en 9/3000, 300/85 R 48 bij 
Albatros 9/4000, 520/85 R 38 bij Albatros 9/5000, 
520/85 R 42 bij Albatros 9/6000; luchtdrukremsys-
teem met dubbele leidingen; éénhendelbediening in 
aanzuig- en drukgedeelte; roerwerkregeling; arma-
tuur afdekplaten; RVS-spuitleiding; indirecte niveau-
indicatie; hellingcorrectie elektrisch, vanaf spuitboom 
B 33 hydraulisch; stabilisator voor spuitboom; 2 draai-
ende edelstalen reinigingsspuitdoppen voor binnen-
kant tank; vul-spoelbak met veerondersteuning en 
legbord met maatbekerhouder; zuigaansluiting 2“ 
Kamlok; schoonwatertank intern, inhoud ca. 10% van 
tankvolume; ladder met platform; opbergkast, in rij-
richting rechts; universele dissel star, bovenaankop-
peling in trekhaak; trekoog verwisselbaar en in 
hoogte verstelbaar, Ø 40 mm; hydraulische steunpoot 
(handbediend); verkeersverlichting; enkelvoudige 
dophouder.

Alle opgaven, afmetingen en gewichten zijn onderhevig aan continue technische doorontwikkeling en derhalve niet-bindend. 
De vermelde gewichten gelden altijd voor de basisuitrusting. Wijzigingen blijven voorbehouden.
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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 onderde-
len kunnen via het LEMKEN informatie- 
en bestelsysteem op elk gewenst mo-
ment 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
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
lemken.com
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Uw LEMKEN dealer:




