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Capello QUASAR
korbanek.pl/producent/capello/do-kukurydzy/quasar

Sklep internetowy

Niewielka na drodze, duża na polu

Gotowa do pracy w zaledwie 50 sekund 
Dzięki wyjątkowemu, opatentowanemu systemowi składania “Grain System EVO” 

można złożyć w zaledwie 50 sekund. Po przyjeździe  na pole zespół żniwny

można ponownie rozłożyć w 50 sekund i jest on gotowy do pracy

Rewolucja w zbiorze

kukurydzy

DIAMANT to innowacja i rewolucja

w zbiorze kukurydzy. Jej konstrukcja jest lekka

ale jednocześnie bardzo wytrzymała. Perfekcyjny 

mechanizm składania i nowy design to gwarancja

jakości i wysokiej wydajności

https://korbanek.pl/producent/capello/do-kukurydzy/quasar
https://sklep.korbanek.pl/
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Czas to pieniądz - Nie trać go!

NA codziEnną walkę z swoją maszyną 
Przystawki Capello są kompatybilne z wszystkimi kombajnami zbożowymi

Dotarcie do pola nie musi być horrorem - szkoda czasu

na codzinenne podczepianie hederu

POBIERZ PROSPEKT    INSTRUKCJA OBSŁUGI    KATALOG CZĘŚCI

QUASAR PRZYSTAWKA DO KUKRYDZY
 INNOWACYJNA Z NATURY

niezawodność  z hektara na hektar

Sprawdzona przez tysiące użytkowników

https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Capello/przystawki-do-kukurydzy-capello-quasar.pdf?104
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Capello/2012-capello-quasar-instrukcja-obslugi-przystawek.pdf?493
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Capello/quasar_foldable_2010.pdf?227
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Przystawki Quasar do zbioru kukurydzy na ziarno to efekt precyzyjnego projektu
inżynierów i wielu długotrwałych testów polowych potwierdzających ich wydajność i
trwałość. 

Niezawodne i wytrzymałe to główne cechy przystawek Quasar. Charakteryzują się
niskimi kosztami eksploatacji i zbierają kukurydzę z ogromnych obszarów na całym
świecie. Zbiór tych wszystkich cech oraz wysoka wydajność, spowodowały, że
przystawki Quasar są bardzo popularne wśród firm usługowych na całym świecie.

sztywna  czy składana?

Wybór należy do ciebie

Przystawki Quasar są dostępne w wersji sztywnej (od 4 do 18 rzędów) lub składanej (od
5 do 16 rzędów).

Obydwie wersje oferują najwyższy poziom wydajności oraz wygodny transport: zwarta
konstrukcja, bardzo dobra stabilność oraz widoczność w czasie transportu – to
niepodważalne cechy przystawek serii Quasar.

Rozdzielacze  i ich ostrza

Innowacyjna konstrukcja rozdzielaczy oparta na imponującym doświadczeniu
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Wytrzymałe, ale jednocześnie lekkie, odporne na zużycie i działanie rdzy

Polimery techniczne wykorzystane do produkcji rozdzielaczy cieszą się nieskazitelną
reputacją i pokazują swoją wyższość w każdej sytuacji.

Zastosowanie polimerów technicznych zapewnia łatwy i płynny przepływ materiału
dzięki, czemu liście i łodygi przerabiane są łatwo nawet w najtrudniejszych warunkach
pogodowych. Ograniczenie strat ziarna głównie przy wyższych prędkościach roboczych
udało się uzyskać właśnie dzięki zastosowaniu polimerów technicznych. 
 

Quasar nawet w ekstremalnych warunkach pokazuje swoje najlepsze strony.

Do polegniętej i połamanej kukurydzy niski profil przystawek Quasar jest bardzo
potrzebny. W suchych warunkach płynne zasilenie, perfekcyjny przepływ materiału oraz
sprężystość rozdzielaczy i ostrzy są ich dużą zaletą.

Delikatny i  równomierny 

Przepływ materiału

Rozdzielacze są regulowane oraz składane w łatwy sposób. Regulacja rozdzielaczy
odbywa się w prosty sposób za pomocą połączeń śrubowych 

Boczne przenośniki ślimakowe są przydatne podczas zbioru polegniętej kukurydzy
(wyposażenie opcjonalne)

Przenośnik ślimakowy jest dużej średnicy. Gwarantuje to równomierny i dobry przepływ
materiału, również w najtrudniejszych warunkach, chroniąc przed stratami. Przenośnik
napędzany jest przez bezobsługową przekładnię w kąpieli olejowej. W przekładni
znajduje się sprzęgło cierne wykonane ze stopów aluminium
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Pierwsza  Przystawka

Ze zintegrowanym rozdrabniaczem

 
Napęd rozdrabniacza jest zintegrowany w przekładni napędzającej walce wciągające, a
sam rozdrabniacz znajduje się bardzo blisko walców wciągających i rzędu kukurydzy
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Zapewnia to minimalne zapotrzebowanie na moc, dużo mniejsze niż w innych,
konkurencyjnych rozwiązaniach

Rozdrabniacz każdego rzędu może być wyłączony indywidualnie 

Funkcjonalna i  Elastyczna

Quasar spełnia wszystkie oczekiwania

Niezależnie od tego jaki kombajn posiadasz, przystawki Quasar pasują do

każdego modelu kombajnu i z każdym rozstawem rzędów jaki potrzebujesz 

– od 45 do 100 cm. A jeśli zmienisz  kombajn – nic prostszego – wystarczy

wymienić ramkę mocującą i przystosować do nowego kombajnu

przeniesienie napędu oraz podłączenie hydrauliki.
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Specjalne  przezbrojenie

Do zbioru słonecznika

 

Jedyne w swoim rodzaju! Przystawki Quasar mogą być przystosowane

i przezbrojone do zbioru słonecznika. Wygodne i przystępne cenowo,

rozwiązanie Capello może być zamontowane w ciągu kilku minut 

Nic nie jest pozostawione przypadkowi, nawet lakier: wszystkie produkty Capello są
malowane proszkowo

oraz przechodzą najostrzejsze badania zgodnie z normami ISO

Jakość produktów jest gwarantowana przez uznaną markę na całym świecie

za niezawodność i wydajność swoich produktów
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Dane  Techniczne

Specyfikacja przystawek Capello Quasar

Model maszyny               Typ Ilość rzędów Szer. Min. (m) Szer. Max. (m)

F4  sztywna 4 3,18 3,26

F5 sztywna 5 3,70 4,00

F6 sztywna 6 4,55 4,90

F8 sztywna 8 6,15 6,50

F12 sztywna 12 8,40 9,60

R5 składana 5 2,50 3,90

R6 składana 6 3,00 4,90

R8 składana 8 3,20 6,50

R9 składana 9 3,60 7,20

HS10 składana 10 4,20 7,80

HS12 składana 12 5,00 9,40

Video Capello Quasar

Film przedstawiający przystawkę Capello Quasar

https://youtu.be/_SCimfbewEY
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Watch Video At: https://youtu.be/_SCimfbewEY

ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW

AKCESORIA DO Capello

Przystawki Quasar

 
GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia Capello Quasar

https://youtu.be/_SCimfbewEY
https://korbanek.pl/wideo?title_1=capello&field_tagi_yt_tid=All
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/capello_ciecie.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/capello_8r.jpg
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OCEŃ PRODUKT

 

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

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.

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/capello_dzioby.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/quasar_01_laverda.jpg
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Brak ocen, bądź pierwszy.

 
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.  

 
WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną
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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.  

 
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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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


