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Agrisem COMBIPLOW
korbanek.pl/producent/agrisem/uprawa-plow/combiplow

300 - 400 CM

Pobierz prospekt Agrisem Combiplow

Spulchniacze agregowane Agrisem COMBIPLOW zostały
wyposażone w opatentowane ostrza Agrisem z odsuniętą
poprzecznie końcówką, które spulchniają glebę na całej
szerokości roboczej bez zakłócania struktury gleby. To jedyne
maszyny na rynku spulchniające ziemię na całej szerokości  pracy,
a nie tylko w ciągu pracy narzędzia roboczego. Zachowana jest
równomierna szczelinowatość na całej szerokości dla uzyskania
jednorodnego podłoża do prac, gleba jest unoszona na całej
szerokości. Dzięki spulchnianiu gleby za pomocą spulchniaczy
COMPBIPLOW osiągnięcie Państwo nieporównywalną
szczelinowatość. Otrzymacie również homogeniczny rezultat
zużywając do 30% mniej mocy w porównaniu do tradycyjnych
spulchniaczy (wg testu przeprowadzonego przez Szkołę Derval we
Francji). Technika ta powstała podczas wieloletnich testów i
badań. Teraz otrzymują Państwo unikalny spulchniacz, chroniony
wieloma międzynarodowymi patentami. Dostępne są różne modele
spulchniaczy COMBIPLOW, przedstawiamy je poniżej.

https://korbanek.pl/producent/agrisem/uprawa-plow/combiplow
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Agrisem/spluchniacze-agregowane-agrisem-combiplow-prospekt-pl.pdf?225
https://sklep.korbanek.pl/?s=ostrza&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=gleba&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=spulchniacz&post_type=product
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AGRISEM  combiPLOW

Silver

COMBIPLOW SILVER to agregowany spulchniacz Agrisem zaprojektowany do
zamocowania i do pracy między ciągnikiem a na przykład siewnikiem albo broną
aktywną. Maksymalna kompaktowość spulchniacza to 37,5 cm przy zabezpieczeniu
śrubowym oraz 75 cm przy zabezpieczeniu sprężynowym. Specjalnie zaprojektowana
rama pozwala na ułatwione przejście zaczepu WOM dla innych maszyn, np. brony
wirnikowej. Maszyna może podnieść nawet do 1 500 kg. Aby spulchnić glebę na
szerokości 3m wystarczą jedynie 4 ostrza TCS 650 z przesuniętą końcówką.
Wyposażony w wał kontroli głębokości roboczej, Combiplow Silver może także być
używany jako samodzielna maszyna.

                                                     

https://sklep.korbanek.pl/?s=siewnik&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=bron%C4%85+aktywna&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=WOM&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=ostrza+TCS&post_type=product
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Wyposażenie standardowe:

Zwarta rama typu mostkowego z rur stalowych o przekroju 160x160 mm, zaczep górny
ciągnika kat. 2.  2 podpory boczne, zabezpieczenie śrubowe, prześwit pod ramą: ~ 80
cm. Ostrza TCS 650. Głębokość robocza: ~ 15 do 35 cm. Zestaw ostrzegawczy
z tablicami odblaskowymi z przodu. Wysuwany tylny zaczep kat. 2 i  3.  Maksymalna
kompaktowość: 37,5 cm. Maks. obciążenie: 1500 kg.

 

AGRISEM  combiPLOW

Gold

COMBIPLOW GOLD to agregowany spulchniacz Agrisem zaprojektowany do pracy
między ciągnikiem a np. siewnikiem lub broną aktywną. Jego maksymalna
kompaktowość (29 cm) zapewnia małe ryzyko niestabilnej pozycji. Specjalnie
zaprojektowana rama pozwala na ułatwione przejście zaczepu WOM dla innych maszyn,
np. brony aktywnej. Maszyna może podnieść nawet do 2 500 kg. Aby spulchnić glebę na
szerokości 3m wystarczą jedynie 4 ostrza TCS 650 z przesuniętą końcówką.
Wyposażony w wał kontroli głębokości roboczej, Combiplow Gold może także być
używany jako samodzielna maszyna.

                                                                                                                              

Wyposażenie standardowe:

Zwarta rama typu mostkowego z rur stalowych o przekroju 160x160 mm, Zaczep górny
ciągnika kat.3. 2 podpory boczne. Zabezpieczenie śrubowe. Prześwit pod ramą: ~ 80
cm. Ostrza TCS 650. Głębokość robocza: ~ 15 do 35 cm. Zestaw ostrzegawczy

https://sklep.korbanek.pl/?s=zaczep+g%C3%B3rny&post_type=product
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z tablicami odblaskowymi z przodu. Rozstaw wysuwanego tylnego zaczepu kat. 2
i 3. Maksymalna kompaktowość: 29 cm. Maksymalne obciążenie: 2 500 kg.

 

AGRISEM  combiPLOW

Platinium

COMBIPLOW PLATINUM to agregowany spulchniacz Agrisem zaprojektowany do
instalacji i do pracy między ciągnikiem a np. siewnikiem lub broną aktywną. Model
Platinum jest dostępny z zabezpieczeniem śrubowym lub sprężynowym. Jego
maksymalna kompaktowość to 35 cm w przypadku zabezpieczenia śrubowego oraz 75
cm w przypadku zabezpieczenia sprężynowego. Specjalnie zaprojektowana rama
pozwala na ułatwione przejście zaczepu WOM dla innych maszyn, np. brony aktywnej.
Maksymalne obciążenie na tylnym zaczepie wynosi 3 000 kg (2 200 kg przy
zabezpieczeniu sprężynowym). Zsuwane przedłużenia pozwalają na zachowanie 3-
metrowej szerokości w transporcie dla wersji o szerokości roboczej 3,5 i 4m. Wyposażony
w wał kontroli głębokości roboczej, Combiplow Platinum może także być używany jako
samodzielna maszyna.

                                                                                                                           

Wyposażenie standardowe:

Zwarta rama typu mostkowego z rur stalowych o przekroju 200x200 mm (zabezpieczenie
śrubowe) oraz o przekroju 200x120 mm (zabezpieczenie sprężynowe). Zabezpieczenie
śrubowe lub sprężynowe talerzy. Zaczep górny ciągnika kat.3. 2 podpory boczne
(zabezpieczenie śrubowe) lub 4 podpory boczne (zabezpieczenie sprężynowe). Prześwit
pod ramą: ~ 85 cm. Ostrza TCS 650. Głębokość robocza: 15 do 35 cm. Zestaw
ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi z przodu. Wysuwany tylny zaczep. Maksymalna
kompaktowość: 35 cm (zabezp. śrubowe) lub 70 cm (zabezp. sprężynowe). Maksymalne
obciążenie: 3 000 kg (zabezp. śrubowe i sprężynowe).

 

https://sklep.korbanek.pl/?s=wa%C5%82&post_type=product
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agrisem  combiPLOW

Parametry techniczne

Combiplow Silver  

Szerokość robocza (m) 3,00

Szerokość transportowa (m) (bez akcesoriów) 2,57

Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) 80-140

Waga z zaczepem (kg) 512

Ilość ostrzy TCS 650 4

Combiplow Gold    

Szerokość robocza (m) 3,00 3,50 4,00

Szerokość transportowa (m) (bez akcesoriów) 2,99 3,49 3,99

Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) 90-210 120-210 140-210

Waga z zaczepem (kg) 679 835 862

Ilość ostrzy TCS 650 4 6 6

Combiplow Platinium     

Szerokość robocza (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 składany
hydraulicznie

Szerokość transportowa (m) (bez
akcesoriów)

2,30 3,00 3,00 3,00

Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) 110-
210

110-
225

140-
265

140-265

Waga z zaczepem (kg) oraz
zabezpieczeniem srubowym (kg)

776 970 970 1 000

Waga z zaczepem (kg) oraz
zabezpieczeniem sprężynowym (kg)

1
350

6 1
830

1 875

Ilość ostrzy TCS 650 4 6 6 6

AGRISEM  combiPLOW

Zobacz jak pracują maszyny Agrisema
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Watch Video At: https://youtu.be/olnm8PkAkn4

 
GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia

 
OCEŃ PRODUKT

 

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo
ważna.

https://youtu.be/olnm8PkAkn4
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/agrisem-korbanek.pl003_0.jpg
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Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i
dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i
wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się
z nami twoją opinią.

Ocen: 4.5 (2 głosów.)

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego
specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i
Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto pytać, by
uzyskać odpowiedź.
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ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w
swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do
Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w
warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin.
Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.  
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WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu
maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz
doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu
skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek
pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.  
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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej
informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania
nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w
przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na
Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich
niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej
maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb
danego gospodarstwa.  
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FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny 

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już
teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować
korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w
przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

 
CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się
m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.
Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien,
że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w
przypadku tradycyjnego kredytu.
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