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Cynkomet Kurier 6
korbanek.pl/producent/cynkomet/przyczepy/kurier-6

Pobierz Prospekt    Pobierz Instrukcję Obsługi

Przyczepa  T-677

Kurier 6

CynkoMet sp. z o.o. został zarejestrowany w 2003 roku, ale  tradycja produkcji maszyn
rolniczych sięga 1956 roku. CynkoMet to firma o profilu produkcyjno-handlowo-
usługowym. Specjalnością jest cynkowanie ogniowe. Wieloletnie doświadczenie i
perfekcyjna technika czynią z nich liderów branży.

   Nowoczesna przyczepa rolnicza posiadająca skrzynię ładunkową przystosowaną do
przewozu zwierząt. Całkowicie cynkowana ogniowo rama nośna, konstrukcja skrzyni
ładunkowej gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Przykręcane
ściany z wodoodpornej sklejki gr. 18 mm. Nisko usytuowana podłoga na wysokości 98
cm, długi podest zapewnia łatwy załadunek i rozładunek zwierząt.

https://korbanek.pl/producent/cynkomet/przyczepy/kurier-6
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/cynkomet/pl-t-677_-_kurier6.pdf?155
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/cynkomet/instrukcja_kurier6_ver.05.12.2016.pdf?820
https://sklep.korbanek.pl/
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Możliwość wyposażenia w podłogę drewnianą impregnowaną, aluminiową
ryflowaną, stalową cynkowaną lub pokrytą antypoślizgową masą.
Przyczepa jest wyposażona w instalację hamulcową pneumatyczną i postojowy
hamulec ręczny z korbą.
Posiada także elektryczną instalację oświetleniową i sygnalizacyjną.
Przyczepa może być wyposażona w plandekę sznurowaną, przegrodę wewnętrzną.
Homologacja umożliwia rejestrację przyczepy i poruszanie się po drogach
publicznych.

Dane  techniczne

Przyczepy Cynkomet Kurier 10

 Kurier 10

Masa własna (kg) 1760

Długość (mm) 5739

Szerokość (mm) 2420

Wysokość bez nadstaw (mm) 2828

Ładowność (kg) 3430

Wymiary skrzyni ładunkowej - wysokość (mm) 1500

Wymiary skrzyni ładunkowej - szerokość (mm) 2230

Wymiary skrzyni ładunkowej - długość (mm) 4160

Zawieszenie Sztywne

Powierzchnia ładunkowa (m ) 9,3

Grubość blachy podłogi -

Kąt wywrotu do tyłu i na boki -

Klasa ciągnika współpracującego >60 KM

Prędkość transportowa / robocza 30/40 km/h
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 Kurier 10

Rozstaw Kół 2000 mm

Typ ogumienia 11,5/80-15,3

Wysokość podłogi od podłoża 710 mm

Pojemność ładunkowa 18,6 m

opcje  wyposażenia

Przyczepy Kurier 6

Wyposażenie  Standardowe

dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem 50mm
 dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach

 oświetlenie 12V
 przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej

 instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa
 postojowy hamulec ręczny z korbą

 materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i
odporności na UV

 sklejka wodoodporna
wzmocniona płyta podłogowa

 podłoga impregnowana drewniana
 sprężyny ułatwiające otwieranie tylnej ściany

 rozkładane barierki boczne
 stelaż

  

wyposażenie  opcjonalne

boczne oświetlenie obrysowe
koło zapasowe
plandeka sznurowana
przegroda wewnętrzna jednoczęściowa oddzielająca przewożone zwierzęta
hamulec najazdowy
boczne wejście
podłoga z ryflowanej blachy aluminiowej 4mm
instalacja hamulcowa hydrauliczna
koła 400/60-15,5 14PR
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ przyczepy

CIĄGNIKI ROLNICZE, KOMBAJNY I MASZYNY ROLNICZE W FIRMIE KORBANEK?

Watch Video At: https://youtu.be/YynaOBDi6Uk

AKCESORIA DO PRZYCZEP CYNKOMET KURIER 6

Opcjonalne wyposażenie

 
GALERIA PRODUKTU

 
Przyczepa Cynkomet Kurier 6

https://youtu.be/YynaOBDi6Uk
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/cynkomet_kurier_6.png
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OCEŃ PRODUKT

 

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/przyczepa_cynkomet_kurier_6.png
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/przyczepa_do_hodowli_cynkomat_6.png
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/przyczepa_do_zwierzat_cynkomet_6.png
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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.  



9/11

 
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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