Lemken Eurotrain 3500
Kleuren maken de spuit
Machine in 8 woorden
Simpele spuit met beschermbuis
en sterk verkopende naam.

Bruto-adviesprijs
De spuit zonder extra toebehoren
met 24 meter boom kost ongeveer
36.000 euro.

Profiel
De Duitse grondbewerkings- en zaaimachinefabrikant
Lemken nam in juli van dit jaar de eveneens Duitse veldspuitenfabrikant Jacoby uit Hetzerath over. Jacoby leverde haar rood-witte spuiten amper in Nederland. Nu
Lemken met haar importeur Vormec de verkoop te hand
nemen, zullen we er echter meer van gaan horen. Het
gaat om aanbouw (Eurolux) en getrokken (Eurotrain)
spuiten voor de landbouw. De Eurotrain 3500 is de op
een na kleinste getrokken spuit uit vier modellen.

Meest opvallend
De nieuwe Lemken spuit is een eenvoudig maar degelijk.
De spuitboom met aluminium buis waar de spuitdoppen in weggewerkt is het meest opvallend. Het moet
bescherming bieden voor de spuitdoppen. Het gat in
de buis om de doppen te draaien is ruim genoeg. Om
de spuit goed in balans te houden is er aan beide zijden
een schoonwatertank gemonteerd.

Uitvoering
De Eurotrain 3500 heeft een tankinhoud van 3.500 liter.
De HX24-6 boom van 24 meter breed klapt in 4 delen
van 6 meter uit. Vier doppen zijn midden aan de boom
geschroefd zonder beschermbuis. Aan de Eurotrain 3500
kunnen bomen van 18 tot 30 meter breed. De boom is in
een eenvoudige lift gehangen die werkt via een uitschuivende cilinder onder een katrol. De PARAsol ophanging
moet de boom in balans houder. Er zijn twee dempers
tegen het doorhangen en twee dempers tegen het zwiepen (Swingstop) van de boom. Gummi-dempers in de
geleiderails dempen de ergste schokken. Voor de bediening van de spuit is er de Spraydos boordcomputer van
Müller Elektronik. Aan beide zijden boven de wielen is
een 280 liter schoonwatertank geplaatst. De tanks met
een gezamenlijke inhoud van 560 liter worden tegelijkertijd vanuit een punt gevuld en geleegd. Via een driewegkraan is het ook mogelijk de tanks individueel te
vullen. De zescilinder zuigermembraanpomp heeft een
capaciteit van 246 l/min. Een jerrycan op de dissel dient
als schoonwatertanktje om de handen te wassen. Alle
bedieningskranen inclusief fustreiniger zijn aan de rechterkant van de spuit te vinden. Voor Nederland heeft
Lemken de luchtremmen vervangen voor hydraulische
remmen. Met een spindel voor het rechterwiel is de
strafheid af te stellen. De spoorbreedte is te verstellen
van 1.800 tot 2.250 mm. De spuit heeft standaard een
boventrekhaak met kogelkoppeling.

Wat tegenvalt
Hoewel de spuit eenvoudig is had de afwerking beter
gekund. Vele kabels, leidingen en slangen zijn met tiewraps aan de spuit geknoopt. Verder zijn alle onderdelen als kleppen en fustreiniger en pomp bloot tegen
de spuit gemonteerd zonder beschermplaten.

Wat levert het op?
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Tankinhoud: 3.500 liter • Schoonwatertank: 560 liter
Bandenmaat 520/85 R38 • Boombreedte: 24 m
Max. pompcapaciteit: 246 l/min bij 20 bar
Gewicht: 2.720 kg
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pen en bloot op de spuit geschroefd. Leidingen en kabels zijn met tie-wraps vast geknoopt (2).
De opening in de beschermbuis is groot genoeg om de doppen te verdraaien (1). Alles is op
einiger is prima bereikbaar (4).
Op de boventrekhaak met kogelkoppeling zit een jerrycan voor schoonwater (3). De fustre

Een spuit zonder veel toeters en bellen als elektrische
kranen, loopt weinig risico op storingen. In de toekomst
wil Lemken zich qua prijs en kwaliteit positioneren
tussen merken als RTS, Sieger, Dubex en Agrifac.
Lemken heeft een goed servicenetwerk.
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