


Пневматична сівалка з потужним 
вентилятором (12 вольт) для надійної  
сівби насіння трав, проміжних культур, 
сидератів, внесення протислимакових 
гранул, (мікро)добрив та інших зернистих  
і гранульованих матеріалів. 

VENTO® відмінно справляється навіть з 
великими обсягами посівного матеріалу 
(наприклад, насіння трави 40 кг/га або зернові 
120 кг/га). Керувати сівалкою під час руху і 
зручно змінювати всі функції і налаштування 
можна безпосередньо з кабіни водія за 
допомогою блоку керування  VENTO II.
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VENTO®

VENTO®  
у дії

VENTO® 
500/8

VENTO® 
230/8

VENTO® 
230/16

VENTO®  
500/16

VENTO® 120

АГРОТЕХНІКА



VENTO® працює якісно і продуктивно:

 Робоча ширина 1 – 6 і 12 м

 Вентилятор 12 вольт (1 або 2 шт.)

 Бункер (120, 230, 500 л) з розвантажувальною заслінкою

 Блок керування з дисплеєм 3,3 дюйми, серійно 

  Дозування у залежності від швидкості руху трактора і  
сигналу підйом / опуск, серійно

 Мішалка з датчиком спорожнення бункера

  У комплект поставки також входить: 
– 8 або 16 відбійних пластин з U-хомутом 
– 1 або 2 дозуючих валика (котушки 2x 5,0 мл сині / на вихід)  
– і комплект котушок інших розмірів 
– Пневмошланг LEHNER Superflex (25 м або 50 м) 
– 1 або 2 мішки для калібрувальних проб і ручні ваги 
– Кабель акумулятора 6 мм.кв. (6 м); кабель керування (6 м) 
– Каркас для транспортування і монтажу 

 

Швидкоз‘ємні елементи – дозатор, 
котушки, шланги. Монтаж і демонтаж 
без застосування інструментів. 

8 або 16 відбійних пластин з  
монтажним матеріалом. В комплекті 
– дозуючий валик з синіми котушками 
і комплект котушок (серійно).

Блок керування VENTO II :
• Кнопка старт/стоп
•  Дозування у залежності від 

швидкості руху трактора через 
7-контактну розетку

•  Ручне управління завжди можливе 
(вентилятор, дозатор)

•  Сигнал підйом / опуск через 
7-контактну розетку

• Автоматичне спорожнення бункера
• Автоматичне калібрування норм
• Меню на 20 мовах
• Пам‘ять на 75 калібрувальних проб
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Докладніше: www.lehner.eu



Універсальна розкидна сівалка 12 вольт (300 Вт) для посіву 
насіння трав, сидератів, проміжних культур, внесення  
протислимакових гранул та інших гранульованих матеріалів: 

 Безступінчате регулювання робочої ширини 2 – 24 м

 Додатковий перетрушувач для дрібнонасінних трав і сумішей 

 10-разовий автозапуск у випадку ущільнення матеріалу 

  Безступінчате регулювання розкидних лопатей та діапазону 
розкиду    
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Блок керування LAS 4, серійно:
• Кнопка старт/стоп 
•  Регулювання обертів розкидного диска 

для встановлення ширини розкиду
•  Безступінчате регулювання дозування 

матеріалу
•  Оптичний та акустичний сигнал при  

досягненні мінімального обсягу  
матеріалу у бункері, а також при  
неправильному положенні заслінок

• Контроль напруги, і т.д.

Дозування у залежності
від швидкості руху 
трактора (стор. 18)

Докладніше: www.lehner.euАГРОТЕХНІКА

SuperVario® 

ОПЦІЯ

AUTO -
DOSIS



Розкидна сівалка для протислимакових гранул (12 вольт /  
300 Вт) з безступінчатим регулюванням робочої ширини  
від 3 до 30 м. та рівномірним і якісним діапазоном внесення 
матеріалу: 

  Кращий поперечний розкид протислимакових гранул серед  
однодискових розкидачів (тест центру випробувань IRSTEA)

  Розкидний диск з двома довгими розподільними  лопатями, 90 
варіантів налаштування і коригування діапазону і якості розкиду 
(+/- 20 °)

Блок керування LAS 4, серійно:
• Кнопка старт/стоп 
•  Регулювання обертів розкидного диска 

для встановлення ширини розкиду
•  Безступінчате регулювання дозування 

матеріалу
•  Оптичний та акустичний сигнал при  

досягненні мінімального обсягу  
матеріалу у бункері, а також при  
неправильному положенні заслінок

• Контроль напруги, і т.д.

Докладніше: www.lehner.euАГРОТЕХНІКА
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LIMAX®



Розкидна сівалка (12 вольт) для трави, проміжних культур,  
сидератів, (мікро)добрив та іншого гранульованого матеріалу у 
виноградарстві, плодо- / овочівництві та хмелярстві: 

  Безступінчате регулювання робочої ширини 0,8 – 6 м  
(опція:до 12 м) 

  Водонепроникний редукторний мотор і кабелі 

  Налаштування одностороннього висіву 

  Мішалка з нерж. сталі
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Блок керування LAS 4, серійно:
• Кнопка старт/стоп 
•  Регулювання обертів розкидного диска 

для встановлення ширини розкиду
•  Безступінчате регулювання дозування 

матеріалу
•  Оптичний та акустичний сигнал при  

досягненні мінімального обсягу  
матеріалу у бункері, а також при  
неправильному положенні заслінок

• Контроль напруги, і т.д.

Дозування у залежності
від швидкості руху 
трактора (стор. 18)

MiniVario® 

ОПЦІЯ

AUTO -
DOSIS

Докладніше: www.lehner.euАГРОТЕХНІКА



Комбінована сівалка (12 вольт) для трав, проміжних  
культур, сидератів, (мікро)добрив у виноградарстві,  
плодо- / овочівництві, садівництві та хмелярстві: 

 Робоча ширина 0,8 – 2,2 м

 10-разовий автозапуск у випадку ущільнення матеріалу 

 Лопатева мішалка з окремим приводом (12 вольт) 

 4 або 8 шлангів

Блок керування LAS 4, серійно:
• Кнопка старт/стоп 
•  Регулювання обертів розкидного диска 

для встановлення ширини розкиду
•  Безступінчате регулювання дозування 

матеріалу
•  Оптичний та акустичний сигнал при  

досягненні мінімального обсягу  
матеріалу у бункері, а також при  
неправильному положенні заслінок

• Контроль напруги, і т.д.
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VINERO®  

максимум
400 кг
на гектар

Стандартна шина не входить 
у комплект поставки, але
її можна придбати додатково 
(див. розділ «Приладдя»)

Внесення на площу

Внесення у рядок

Докладніше: www.lehner.euАГРОТЕХНІКА



Розкидач (12 вольт) гранульованих матеріалів для  
картоплярства і буряківництва з високим ступенем  
надійності і безпеки: 

  Можливість експлуатації в ручному режимі в залежності від 
умов роботи
  Реверсивний хід дозатора 25% при зупинці гідравліки, що 
виключає довільне висипання матеріалу
  Коригування обсягу внесення в діапазоні +/- 20%
  2 трикутних розподільника тип  
«риб’ячий хвіст» в комплекті 
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Блок  керування LAS 4 PSM у 
комплекті:
• Кнопка старт/стоп
•  Безступінчате регулювання обертів 

дозатора та встановлення на норму/
об‘єм внесения

•  Дозування матеріалу у залежності  
від швидкості руху трактора через 
7-контактну розетку, серійно 

•  Автоматичне спорожнення бункера
•  Автоматичне калібрування норми і 

зберігання даних
• Установка сигналу підйом-опуск
• Пам’ять на 12 норм висіву
• Меню на 5 мовах, та інше

AgroDos®  

Номер 
випробування:

G1956 

Докладніше: www.lehner.euАГРОТЕХНІКА



Універсальний навісний розкидач (12 вольт) для  
рівномірного розкидання технічної солі, щебеню і піску, 
а також для внесення добрив. Монтується на будь-який 
транспортний засіб: 

 Безступінчате регулювання робочої ширини 0,8 – 6 м (опція 12 м) 

 10-разовий автозапуск у випадку ущільнення матеріалу 

  Рама, заслінки і розкидний диск з нерж стали, серійно 

Блок керування LAS серійно:
• Кнопка старт/стоп 
• Засувку відкрити / закрити
•  Безступінчате регулювання обертів 

розкидного диска та встановлення 
ширини розкиду

Мішалка з нерж. сталі з патентом 
фірми LEHNER

ТЕХНІКА ДЛЯ ЗИМОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОРІГ
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POLARO®  

 

Докладніше: www.lehner.eu

Ручне дозування:
Витрата робочого матеріалу у 
розкидачі POLARO® встановлюється 
вручну за допомогою заслінки- 
дозатора безпосередньо на агрегаті.

Заслінка- 
дозатор

Гравій  
до 8 мм



Універсальний навісний розкидач для технічної солі,  
щебеню, піску, а також внесення добрив. Можливий монтаж на 
будь-який транспортний засіб з бортовою мережею 12 В: 

  Безступінчате регулювання робочої ширини 0,8 – 6 м (опція 12 м)
  Рама, заслінки, мішалка і розкидний диск з нерж. сталі,  
з патентом фірми LEHNER
 Можливе розкидання матеріалу на одну сторону
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POLARO®  E

Блок керування LAS 4, серійно:
• Кнопка старт/стоп 
•  Безступінчате регулювання обертів 

розкидного диска та встановлення  
ширини розкиду

•  Безступінчате дозування обсягу внесення 
•  Оптичний та акустичний сигнал при  

досягненні мінімального обсягу  
матеріалу у бункері, а також при  
неправильному положенні заслінок

• Контроль напруги, і т.д.

Дозування у залежності
від швидкості руху 
трактора (стор. 18)

ТЕХНІКА ДЛЯ ЗИМОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОРІГ

ОПЦИЯ

AUTO -
DOSIS

 

Автоматичне дозування:
Регулювання і коригування обсягу 
внесення проводиться з місця  
водія через блок керування.

Докладніше: www.lehner.eu

Електромотор 

Гравій  
до 8 мм



Потужний розкидач (12 вольт) для технічної солі, щебеню і  
піску на великих площах для професійного обслуговування 
доріг взимку без застосування спецтранспорту (достатньо  
бортового автотранспорту): 

 Безступінчате регулювання робочої ширини 0,8 – 6 м (опція 12 м)
  Поліуретановий резервуар з черв’ячним транспортером і  
підтрушувачем та автоматичною подачею матеріалу
  Розширювальна насадка на бункер для збільшення об‘єму  
(дивись «Приладдя»)

POLARO®  L/XL

Блок керування, серійно:
• Кнопка старт/стоп 
•  Безступінчате регулювання обертів 

розкидного диска та встановлення 
ширини розкиду

•  Коректор оборотів черв’ячного  
транспортера для зміни обсягу внесення 
матеріалу із вбудованою функцією 
короткострокового підвищення об‘єму 
внесення 

• Кнопки пам’яті (P1–3)
•   Датчик спустошення бункера,  

автоматичне вивантаження залишків 
матеріалу і сервіс-контроль

•  Автоматичне зчеплення черв’ячного 
транспортера
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ОПЦІЯ

AUTO -
DOSIS

POLARO® L 
Бункер 380 л

POLARO® XL 
Бункер 550 л

ТЕХНІКА ДЛЯ ЗИМОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОРІГ Докладніше: www.lehner.eu

Гравій  
до 6 мм



Розкидач (12 вольт) для точного, надійного та ефективного 
внесення масляних в’яжучих матеріалів для комунального 
транспорту і пожежної техніки: 

 Безступінчате регулювання робочої ширини 0,5 – 2 м
 Заслінки і диск з нерж. сталі 
  ОПЦІЯ: спец. мішалка у бункері для важкоплинних масляних 
в’яжучих матеріалів
 Навішування на транспорт можливе спереду і ззаду 
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Блок керування LAS серійно:
• Кнопка старт/стоп 
• Засувку відкрити / закрити
•  Безступінчате регулювання обертів 

розкидного диска та встановлення 
ширини розкиду

СПЕЦТЕХНІКА

ÖlTiger® 

Докладніше: www.lehner.eu



Шланговий розкидач (12 вольт) для дорожньо- 
будівельного катка для рівномірного внесення піску і 
щебеню без утворення сліду: 

 Робоча ширина 0,8 – 1,4 м
 Заслінки і мішалка з нерж. сталі 
 Водонепроникний редукторний мотор і кабелі
 Спец. мішалка у бункері для важкоплинних матеріалів

Блок керування LAS 4, серійно:
• Кнопка старт/стоп 
•  Регулювання обертів розкидного диска 

для встановлення ширини розкиду
•  Безступінчате регулювання дозування 

матеріалу
•  Оптичний та акустичний сигнал при  

досягненні мінімального обсягу  
матеріалу у бункері, а також при  
неправильному положенні заслінок

• Контроль напруги, і т.д.

СПЕЦТЕХНІКА
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TUBARO®  

Докладніше: www.lehner.eu

до
45 кг

за хвилину

Гравій  
до 6 мм
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