
LEXIS er den lille model blandt de bugserede KUHN marksprøjter. Den enkle og effekt ive opbygning af LEXIS-marksprøjten sikrer maksimal 
bet jeningskomfort. Den logiske bet jeningsenhed MANUSET og den nye injekt ionstragt giver maksimal sikkerhed for brugeren uden nogen form for 
begrænsning af sprøjteydelsen. Aluminiumbommen med ophængene TRAPEZIA og EQUILIBRA øger produkt iviteten og giver marksprøjten en lang levet id.

Bugserede marksprøjter

LEXIS 3000 

Produktinformation www.kuhn.com



LEXIS 3000 - MEA2

Marksprøjten LEXIS er udviklet med henblik på, at den skal 
være så enkel at bet jene som muligt.

Vores ingeniører har helt fra starten haft fokus på at gøre 
håndteringen af sprøjten så enkel som muligt, så arbejdet 
med plantebeskyttelse kan udføres hurt igt og præcist og 
uden langvarige, forudgående overvejelser. Der er altså 
ikke længere noget t il hinder for at øge produkt iviteten i 
forbindelse med plantebeskyttelse. 

KOMPROMISLØS, 

ENKEL 
BETJENING

Bugserede marksprøjter - LEXIS

Man kan gemme sit per-
sonlige beskyttelsestøj i to 
vandtætte opbevaringsrum. 
En holder på siden giver 
plads t il større dele.

ENKEL OG LOGISK BETJENING

Bet jeningselementerne på LEXIS er 
placeret centralt og anbragt ideelt direkte 
på præparat fyldetragten.

SIKKER 
PRÆPARATFYLDETRAGT

Den specielle udformning af 
præparat fyldetragten på LEXIS 
giver perfekt sikkerhed, særligt 
i forbindelse med rengøringen. 
Alle hjælpeelementer, som 
fx doseringsbægrene eller 
dækslerne på dunken, er lette 
at rengøre med lansen.

Bet jeningsenheden MANUSET med de to hovedvent iler har 30 t il 
50 % færre håndbevægelser end konkurrerende maskiner fra samme 
segment. De ergonomiske håndhjul sikrer logisk bet jening af vent ilerne, 
så sprøjtens kredsløb kan styres perfekt. Ved rengøringen kan man altså 
være sikker på, at vandet kommer ind i alle områder af sprøjten.
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BOMOPHÆNG EQUILIBRA (MEA2 og RHPA)

I ujævnt terræn giver kombinat ionen af pendulsystemet og trapez-ophænget mange 
muligheder for t ilpasning af bommen, så den bliver helt stabil, og alle markens 
ujævnheder udlignes perfekt. Bomophænget EQUILIBRA er yderligere udstyret 
med en separat svingningsdæmpning i højre og venstre side, så der ikke risikeres 
vibrat ioner ved stærk accelerat ion eller bremsning.

Efter ønske fås marksprøjten med en automat isk, mekanisk eller hydraulisk 
hældningsudligning. Begge varianter af hældningsudligningen sikrer også, at 
bommen holdes helt rolig under selv de vanskeligste forhold.

LEXIS er udstyret med et påfyldningsfi lter, et sugefi lter, et 
trykfi lter foran fl owmeteret og et fi lter for hver sekt ion. De 
vigt igste fi ltre er placeret centralt på højre side af maskinen, 
så servicearbejdet kan klares på blot et par minutter. 

Pumpen sidder på trækstangen, så den er let t ilgængelig t il 
den daglige kontrol og de forskellige serviceopgaver.

LEXIS er udstyret med de hast ighedsafhængige styringer fra 
KUHN. Alle vigt ige informat ioner kan hentes frem på den 
kompakte og let monterbare bet jeningskonsol med CAN-
BUS-t ilslutning. På den måde bliver plantebeskyttelsen alt id 
en succes. Konsollens ergonomi er helt enestående. På den 
elektroniske bet jeningskonsol VISIOREB kan arbejdsforløbet 
følges. Delbreddet ilkoblingen sker automat isk. Dermed kan 
føreren koncentrere sig 100 % om kørslen.

Brugervenlig elektronik

Effektiv ophængning af bom

Central service
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Aluminiumbommene RHPM/RHPA og MTA2/MEA2 har en stor fordel: De er rust fri. Aluminiums lave vægtfylde (1/3 af ståls vægtfylde) 
betyder desuden, at der kan benyttes mere materiale, uden af det går ud over bommens lethed: Dermed bliver hele opbygningen meget 
mere robust.

Dyserne er beskyttet i bommen forfra og især nedefra samt i alle tre retninger ved påkørselssikringen. Dette giver perfekt beskyttelse af 
dyserne og dyserørene som standard.

Aluminiumbom og bomophæng

Tekniske data

LEXIS 3000

Nominel volumen på beholderen (l) 3000

Fakt isk volumen på beholderen (l) 3150

Affjedring af parallelogramophænget Akt iv, på mark og vej

Bomophæng TRAPEZIA: Trapezpendul
EQUILIBRA: Trapezpendul med separat 

svingningsdæmpning højre/venstre

Bommens bredde 18 t il 24 m

Pumpetype PM 165 / PM 265

Styring
Hast ighedsafhængig CAN-BUS (bet jeningsterminal RPB, REB3 eller VISIOREB)

hast ighedsafhængig ISOBUS (CCI200 med ISOCLICK)

Rentvandsbeholder (l) 300

Længde mellem trækøje og aksel (m) 4,05

Filtrering Fire fi ltre (påfyldnings- og sugefi lter, fi lter foran fl owmeter, delbreddefi lter)

Sporvidde (m) indst illelig fra 1,5 t il 2,25

Samlet bredde (m) 2,23

Transporthøjde (m) Bom 18 t il 21 m: 3,08 m / bom 24 m: 3,50 m (med dæk 9,5x48)

Dysernes afstand t il marken (m) 0,5 t il 2,50

Egenvægt (kg) 2057 (ved 24 m)

Standarddæk 9,5 x 48 (andre dækstørrelser som ekstraudstyr)

Information i dette dokument er kun til orientering og er ikke kontraktligt bindende. Vores maskiner er i 
overensstemmelse med gældende bestemmelser i det land, maskinen leveres til. I vores litteratur, og for bedre 
illustration af visse detaljer, er nogle sikkerhedsanordninger måske ikke vist i arbejdsposition. Når der arbejdes med 
maskinen, skal disse anordninger være i overensstemmelse med de krav, der er angivet i betjeningsvejledningen 
samt monteringsvejledningen. Respekter traktorens totalvægt, løftekapacitet, maksimale akseltryk og dæk. Traktoren 
forakseltryk skal altid overholde reglerne i det land, maskinen leveres til (i Europa, skal det nå mindst 20% af 
traktorens nettovægt). Vi forbeholder os ret til at ændre design, specifikationer eller materialer, der er angivet uden 
yderligere varsel. Maskiner og udstyr i dette dokument kan være dækket af mindst ét patent og / eller registreret 
design. Varemærker nævnt i dette dokument kan være registreret i et eller flere lande.

Find også KUHN på
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Besøg os 
på vores YouTube kanal.

Forhandler

www.kuhn.com

Besøg vores hjemmesider for fl ere informationer om den 
nærmeste KUHN forhandler og andre KUHN produkter:

www.mi.dk - www.kuhn.com

KUHN BLANCHARD SAS
24 rue de Nantes - 44680 CHÉMÉRÉ - FRANCE


