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Lemken Juwel 8

Juweeltje
De Juwel 8 wentelploeg van Lemken is de opvolger van de
populaire Opal en Vari-Opal. Maar de ploeg wijkt op een
groot aantal punten af van zijn voorganger. Nieuw is onder
meer het Duramaxx-rister. Zowel op klei- als op zandgrond
voldoet de ploeg.
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Lemken Juwel 8
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e Juwel 8 is de opvolger van de
populaire Opal en Vari-Opalploeg van Lemken. In Nederland
gaat het meestal om de Juwel 8 V,
een type met hydraulisch instelbare snijbreedte.
Naast de 8-serie werd vorig jaar de Juwel 7
geïntroduceerd, die de Opal 7 opvolgt. Dit
model is op een aantal punten wat lichter
gebouwd, maar behoudt de functionaliteiten
van het zwaardere model.
De Juwel 7 of 8 zijn er met een vaste of variabele snijbreedte. De hoofdbalk van de Juwel 8
heeft altijd een afmeting van 140 x140 mm van
10 mm dik. In totaal zijn er acht modellen met
een puntafstand (van schaarpunt tot schaarpunt) van 90 cm en zeven modellen met een
puntafstand van 100 cm. Dit laatste type gaat
tot maximaal zes scharen. De Juwel 8 V N 90
kun je ook in een zevenschaar-versie krijgen.
Lemken biedt een vaste drie-, vier-, vijf- of zesschaar en daarnaast een gedeeld model waarbij
er één schaar aan het hoofdframe is gemonteerd.
De framehoogte (afstand van schaarpunt tot
de ploegboom) is standaard 80 cm, maar een
framehoogte van 85 cm wordt meer verkocht.
Voor wie bovenover wil rijden, biedt Lemken de
vijf-, zes- en zevenschaar aan in een zogeheten
on-land versie.
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Geen verrassingen
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Wie bekend is met de Opal-modellen komt bij
het afstellen van de Juwel niet voor verrassingen
te staan. Lemken noemt het instelsysteem
Optiquick. Met twee onafhankelijk van elkaar
werkende spindels verstel je de snijbreedte van
de eerste schaar en van het trekpunt. Kies je
voor variabele snijbreedte (Vari-techniek), dan
kun je de snijbreedte per schaar instellen van
33 tot maximaal 55 cm. De draaipunten zijn
voorzien van slijtvaste binnen- en buitenbussen
en de pennen zijn gehard. Deze worden allemaal gesmeerd.
Bijzonder aan de Juwel 8 is dat de ploeg geen
aanslag heeft voor de vlakstelling in de breedte.
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Lemken Juwel 8 V 4-schaar
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[1] Het Duramaxxrister heeft geen bouten,
maar is voorzien van
bevestigingshaken die
eraan ‘gelijmd’ zijn.
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[2] Lemken biedt drie
verschillende steuntransportwielen. Het
meest luxe model is
hydraulisch in diepte
verstelbaar. De andere
twee via een pen-gatconstructie.

[3] Het inzwenk
mechanisme in aan
gepast. Hierdoor
heeft de ploeg meer
bodemvrijheid bij het
wentelen. Vooral voor
langere modellen is
dat noodzakelijk.  

[4] De Flexpackvorenpakker wordt
vast aan de ploeg
gemonteerd. De
V-ringen, van 60 cm
doorsnede, zijn per
twee zwenkend
opgehangen.

[5] Dit jaar test
Lemken een isobusploeg met Turncontrol
Pro. Alle functies
bedien je vanaf een
isobus-terminal en joystick.

[6] Gert-Jan Petrie
bedacht zelf een elektronische waterpas, dat
dealer Mechanisatie
Haarlemmermeer voor
hem ontwikkelde.
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Schaarafstand
Werkbreedte
Gewicht
		
Hoogte 	
onder frame
Afmeting frame
Vermogen
Prijs, excl. btw

90 of 100 cm
132 tot 220 cm
1.442 kg
(90 cm schaarafstand)
80 cm, optie 85 cm
140x140x10mm
110 tot 180 pk
vanaf 20.836 euro
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Dit wordt hydraulisch geregeld (TurnControl).
Je stelt de hydraulische aanslag voor de overbuik- en overrugpositie in met een drukknop
in de cabine. De Juwel heeft een inzwenk
cilinder, waardoor er bij het wentelen meer
vrije ruimte ontstaat tussen het steunwiel en
de grond. Vooral bij modellen met meer dan
vijf scharen is dat gewenst. Bovendien scheelt
dit veel slijtage.
De Juwel-ploegen worden geleverd met het
zogenoemd Duramaxx-rister, dat volgens de
fabrikant vijftig procent langer meegaat doordat het van veel harder staal is gemaakt. Aan
de risters ‘lijmt’ Lemken bevestigingspunten,
zodat de risters zonder gebruik van bouten aan
het frame vast zitten. Boutgaten zijn namelijk
zwakke punten. Een bijkomend voordeel is dat
het wisselen van slijtdelen hiervoor veel sneller
gaat. Bij de eerste modellen deden zich bij deze
constructie wat problemen voor, maar die zijn
inmiddels opgelost.

Het Duramaxxrister is er ook
in een
strokenvariant
Je kunt het Duramaxx-rister ook in een strokenristervariant krijgen. De individuele stroken zijn
dan zonder gereedschap te demonteren: ze zijn
met een borgpen bevestigd. Op de Nederlandse
kleigrond wordt meestal het W52-rister gebruikt,
dat de ploegbalk volledig keert. Vanaf deze
zomer is een nieuw model ploegsteel leverbaar
voor zware grond met een aangepast zoolijzer.
De schaarpunt is met één bout bevestigd. Je
kunt kiezen uit drie voorscharentypen, afhankelijk van de hoeveelheid restmateriaal die je
moet onderploegen. Je verstelt de voorscharen
met een pen-gatverbinding. Met één borgpen
en een wig zet je ze vast. Dit voorkomt dat de
voorscharen verdraaien als de grond hard is.

Steunwiel

De Juwel 8 is, afhankelijk van het model, uit te
rusten met drie verschillende steunwielen. Een
pendelwiel is standaard. Bekend van Lemken
is de diepteregeling met een pen-gatverbinding
– Lemken gebruikt daarvoor geen spindel.
Voor lange ploegen biedt Lemken het zogeheten
Uni-dieptewiel. Deze is te vergrendelen voor
transport over de weg en dient dan als transportwiel. Er is ook een hydraulische versie van

Juwel 8 in het kort
Met de Juwel 8 laat Lemken zien dat het
goede ploegen kan bouwen. Het merk is
een van bestverkochte merken in
Nederland. De Juwel 8 is doordacht,
eenvoudig af te stellen en te onderhouden.
Zijn kering wordt op de kleigrond zeer
gewaardeerd.

Plus en min
+ Duramaxx-rister is slijtvast en
	
eenvoudig te (de)monteren.
Overbuik- en overruginstelling
hydraulisch vanuit de cabine.
Uniek met isobus-model.

–

Verlichtingsbalk moet in het werk
gedemonteerd worden.
Relatief veel smeerpunten.

dit steunwiel. De cilinder dient dan tevens als
een demper.
Voor lichte grond biedt Lemken verschillende
vorenpakkers. De Variopack-getrokken vorenpakker is een bekend concept. Deze is leverbaar met een enkele of dubbele rij ringen, in de
afmeting 70 of 90 cm. Ook de snijhoek varieert
van 30 of 45 graden. Sinds 2012 levert Lemken
de Flexpack. Deze is vast aan het frame van de
ploeg gemonteerd. De druk op de vorenpakker
verstel je hydraulisch vanuit de cabine. De
V-ringen hebben een diameter van 60 cm en
zijn per paar zwenkend aan de balk gemonteerd.
Afhankelijk van het model weegt de Flexpack
tussen de 400 en 500 kg.

Isobus-ploeg

Deze herfst draaien in Nederland drie nul
seriemodellen van de Juwel 8 Pro. Deze ploeg
kun je grotendeels vanuit de cabine instellen
met de CCI 200 isobus-terminal. Optioneel is
deze uit te breiden met drie joysticks. Is de terminal van je trekker groot genoeg, dan kun je
ook die gebruiken in combinatie met de multifunctionele joystick van je trekker. Naast de
overbuik- en overruginstelling en de werkdiepte van het steunwiel, kun je er ook de snijbreedte van de eerste schaar en de vorenpakker mee
bedienen. Lemken noemt dit TurnControl pro.
Vier programma-instellingen kun je opslaan.
Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld een
speciaal kopakkerprogramma in te stellen. De
isobus-ploeg is af-fabriek voorbereid op gpsbesturing.
>
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Drie gebruikers over
de Lemken Juwelwentelploeg

Rob Lavrijsen, Reusel
Hoofdgebruik op zandgrond

Gert-Jan Petrie, Zwaanshoek
Hoofdgebruik op wisselende grondsoorten

Jan Bentema, Warffum
Hoofdgebruik op zavelgrond
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Rob Lavrijsen:
‘Prima slijtdelen’

Sinds dit jaar ploegt akkerbouwer en varkenshouder Rob Lavrijsen uit Reusel met een vijfschaar Juwel 8 met een Flexpack-vorenpakker.
Lavrijsen teelt aardappelen, suikerbieten,
korrelmaïs en conserven en moet jaarlijks 400
hectare zandgrond ploegen. “Ik heb afgelopen
jaar een Kverneland-ploeg ingeruild op een
nieuwe Juwel 8 vooral vanwege de vorenpakker”,
zegt Lavrijsen. “Ik kocht de ploeg samen met
een 280 pk Fendt. Dat lijkt veel vermogen,
maar met vijf woelpoten heeft de ploeg veel
vermogen nodig. De vaste vorenpakker geeft
veel rust omdat je nooit een losse pakker hoeft
mee te nemen.” Ook over de slijtdelen is
Lavrijsen prima te spreken. “Na 400 hectare is
er aan de strokenristers niets te zien. De punten
zullen wel een keer vervangen moeten worden.
En één strook liet los. Die is vervolgens vast
gelast. Losse stroken kun je gemakkelijk vervangen. Dat is goedkoper dan een heel rister.
De verlichting monteerde dealer Abemec zelf,
zodat je deze niet hoeft af te koppelen. Alle
smeernippels zijn goed bereikbaar, wat het
onderhoud gemakkelijk maakt.”

Beoordeling Lavrijsen
Bediening
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

9,0
9,0
8,0

Beoordelingsschaal:
1-10, waarbij 1 = slecht en  10 = uitstekend.
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Gert-Jan Petrie:
‘Kering is overal goed’

Gert-Jan Petrie, uit Zwaanshoek in de
Haarlemmermeer, ploegt voor het derde jaar
met een vierschaar Juwel 8. “Het rister sprak
mij enorm aan”, legt Petrie uit. “Ik ploeg jaarlijks 120 hectare zeer wisselende grondsoorten.
De kering is overal goed en de slijtage is minimaal. Je ziet nu pas de eerste slijtage aan punten
en tipkouters ontstaan. Ook trekt de ploeg
lichter dan mijn oude Kongskilde.” Petrie koos
voor een elektro-hydraulisch bediend model.
Zelf ontwierp hij een elektronisch waterpas,
dat dealer Mechanisatie Haarlemmermeer in
elkaar schroefde en op de ploeg bouwde.
“Vanuit de cabine kan ik de lengte- en breedtegraad zien. Loopt de ploeg in een spoor, dan
kun je direct corrigeren. In de toekomst wil ik
dat het systeem automatisch de overbuik- en
overrugverstelling wijzigt. De dealer verkoopt
het systeem nu ook aan derden.” Petrie klaagt
alleen over het grote aantal smeerpunten.
“Het doorsmeren kost me tien minuten.
Verder bleken in het begin de ploegstelen te
licht. Die zijn door Lemken direct aangepast.
De service is perfect.”

Beoordeling Petrie
Bediening
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

9,0
8,0
8,0

Beoordelingsschaal:
1-10, waarbij 1 = slecht en  10 = uitstekend.

Jan Bentema:
‘Rister is erg slijtvast’

Akkerbouwer Jan Bentema uit het Groningse
Warffum kocht als een van de eersten in
Nederland een vijfschaar Juwel 7. Hiermee
ploegt hij jaarlijks 130 tot 140 hectare lichte
zavelgrond. “Na twee seizoenen is aan de risters
nog geen slijtage te zien”, verklaart hij. “De
geringe slijtage was een belangrijk aandachtspunt bij de aanschaf. Verder vind ik het een
voordeel dat de ploeg licht is. Deze vijfschaar
weegt ongeveer net zoveel als mijn oude vierschaar. Voor de ploeg staat een John Deere
7530 van ongeveer 180 pk. Op mijn grond,
met 14 tot 28 procent afslibbaarheid, rijd je al
snel te hard. Daardoor slijten de ploegristers
snel. Bij de Juwel 7 valt dat tot dusver mee.
Dealer Groenoord heeft afgelopen winter de
verbinding van de ploegkop naar de ploegboom verzwaard.” Grote nadelen heeft de
ploeg volgens Bentema niet. “Al zou ik graag
zien dat de ploeg wat verder doorwentelt. Dat
is handig bij het afploegen van de kant. De
Juwel 8 doet dat wel. Ook zitten er relatief veel
smeerpunten aan de ploeg. Het doorsmeren
doe ik om de dag.” ◀

Beoordeling Bentema
Bediening
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

8,5
8,0
8,5

Beoordelingsschaal:
1-10, waarbij 1 = slecht en  10 = uitstekend.
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