
1/16

SKŁADANE PRZYRZĄDY ŻNIWNE
korbanek.pl/producent/capello/do-zboz/grain-system

Sklep internetowy

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

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

https://korbanek.pl/producent/capello/do-zboz/grain-system
https://sklep.korbanek.pl/
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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

Capello GRAIN SYSTEM

POBIERZ POSPEKT    INSTRUKCJA OBSŁUGI    KATALOG CZĘŚCI

Grain System posiada wszelkie zalety składanych zespołów żniwnych bez utraty
korzyści oferowanych przez stałe przystawki żniwne

Szybkie i niezawodne nawet w najgorszych warunkach zbioru, nowy Grain System Evo
redukuje czas przestojów, zwiększając wydajność nawet o 30%.

Montowany do większości kombajnów o dużej wydajności, kompaktowy i bezpieczny na
drodze, szerokość cięcia do 7 m.

https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Capello/capello_bro_grain_system.pdf?903
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Capello/capello-instrukcja-obslugi-hederow-.pdf?568
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Capello/catalogo_brg_evo_2010.pdf?963
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Zwiększona Wydajność

Nawet do 30% w porównaniu z hederm nie składanym

Zespoły żniwne “Grain System EVO” GS480, GS530, GS600, GS640 i GS700 można
natychmiast dostosować do wszelkiego typu kombajnów.

Spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów, dokonujących zbioru zbóż
szybko i sprawnie we wszystkich warunkach pogodowych i środowiskowych. Przede
wszystkim jest to idealne rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy chcą ograniczyć czas
bezproduktywny, niezbędny do odczepienia hedera i holowania wózka, jak ma to
miejsce w przypadku konwencjonalnych, stałych zespołów żniwnych.
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Zastosowanie składanego przyrządu żniwnego Capello Grain System Evo może
zwiększyć wydajność o około 30%.

Gotowy w 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.
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Sterowanie hydrauliczne z miejsca kierowcy 

Obsługa przystawki bez wychodzenia z kabiny! Korzystając z oryginalnych
przyrządów sterowniczych kombajnu i naciskając tylko jeden przycisk można całkowicie
automatycznie rozłożyć i złożyć zespół żniwny. 

Ostrza tnące posiadają ekskluzywną funkcję, która wyróżnia urządzenia „Grain
System EVO” spośród innych konkurencyjnych systemów żniwnych.

W położeniu roboczym urządzenie pozostaje zawieszone jako jedna całość, bez
żadnych przerw, zapewniając ostre i równe cięcie na całej szerokości roboczej przez
cały czas
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Widoczność, bezpieczeństwo oraz stabilność jazdy

Urządzenia “Grain System” zapewniają duże bezpieczeństwo jazdy zarówno na drodze
jak i na nierównym podłożu. Po złożeniu modele GS480 EVO i GS530 EVO mierzą
zaledwie 3 m szerokości, przystawka GS600 EVO 3,30 m, model GS640 3,50 m oraz
3,90 m dla modelu GS700. Całkowita wysokość ich wspornika wynosząca tylko 1,78 [m]
zapewnia nieporównywalnie dobrą widoczność.

Nie można również nie wspomnieć o tym, że ich ograniczona waga – pomiędzy 1920 a
2470 [kg], w zależności od modelu – nie tylko wpływa na stabilność, ale także
pozostawia możliwość zasypania do pełna zbiornika na ziarno kombajnu.

Ambitny podczas pracy

Najważniejsze cechy hederów

Duży podajnik ślimakowy [610 mm] wyposażony w chowane palce na całej
długości
Szerokość cięcia od 4,65 do 6,90 m, w zależności od modelu
Napęd z jednej strony urządzenia, wyjątkowa cecha urządzeń z serii “Grain
System EVO”
Niewielka odległość pomiędzy podajnikiem ślimakowym a kanałem przenośnika
pochyłego zapewnia doskonałe podawanie bez względu na stan produktu

Kontrola zespołu żniwnego tylko z jednej strony
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Napęd hydrauliczny nagarniacza za pomocą przekładni bezstopniowej z
napędu kombajnu
Możliwość zmiany kąta nachylenia zespołu żniwnego w celu lepszej penetracji
zboża lub w czasie omłotu soi
Ostrza tnące w położeniu roboczym są zawsze połączone w jednym ciągu bez
przerw. Ta unikalna cecha nowej serii zapewnia zawsze ostre równe cięcie
wzdłuż całej szerokości

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

 

Dane Techniczne

Specyfikacja techniczna hederów Grain System

Typ hederu Szerokość cięcia (m) Szerokość transportowa (m) Waga (kg)

GS 480 4,70 3,00 1 920

GS 530 5,30 3,00 2 150

GS 600 5,90 3,30 2 380

GS 640 6,40 3,40 2 480

GS 700 7,00 3,70 2 700

Video Capello Quasar

Film przedstawiający przystawkę Capello Quasar
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Watch Video At: https://youtu.be/_SCimfbewEY

ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW

 
GALERIA PRODUKTU

 
Galeria zdjęć składanych hederów Capello Grain System

https://youtu.be/_SCimfbewEY
https://korbanek.pl/wideo?title_1=capello&field_tagi_yt_tid=All
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/heder_capello_grain1.jpg
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OCEŃ PRODUKT

 

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/heder_capello_grain3.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/heder_capello_grain2.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/heder_capello_grain4.jpg
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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.

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.  
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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.
   



16/16

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


