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Cynkomet N-221
korbanek.pl/producent/cynkomet/nawozenie-organiczne-rozrzutniki-obornika/n-221

Cynkomet - trawałe bo ocynkowane

6000 - 8000 kg

Pobierz CENNIK Cynkomet N-221  Pobierz INSTRUKCJĘ

Wersje Rozrzutników

Model N - 221

N 221 - 6 ton

Rozrzutnik obornika N-221 o pojemności 6 ton.

https://korbanek.pl/producent/cynkomet/nawozenie-organiczne-rozrzutniki-obornika/n-221
https://korbanek.pl/producent/cynkomet/nawozenie-organiczne-rozrzutniki-obornika/n-221#slide-1
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Cynkomet/Przyczepy/N_221/pl-n-221_3-3.pdf?449
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Cynkomet/Przyczepy/N_221/instrukcja_n221_6t2_ver.01.1.2017.pdf?415
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N 221 -8 t

Rozrzutnik obornika N-221 o pojemności 8 ton.

Rozrzutnik Obornika 6t

Jednoosiowy/Tandem — model N-221

 
Rozrzutnik obornika N-221 - 6 ton na podwoziu typu „TANDEM”  wykonanym na resorach
stalowych  jest maszyną rolniczą przeznaczoną do roztrząsania obornika, torfu, kompostu
i wapna.

 Po zamontowaniu nadstaw wraz z tylną klapą hydrauliczną rozrzutnik pełni funkcję
samowyładowczej przyczepy objętościowej.
Dzięki temu rozwiązaniu można przewozić materiały takiej jak: kukurydzę, siano i
zielonkę. Cynkowana ogniowo konstrukcja, podłoga o grubości 3 mm,

 gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Do produkcji elementów
przenośnika i adaptera zastosowano tylko wysokogatunkową stal,

 co gwarantuje najwyższą jakość i bezawaryjność. Maszyna dedykowana wszystkim

https://sklep.korbanek.pl/
https://sklep.korbanek.pl/
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gospodarstwom rolnym poszukujących sprawdzonych, wydajnych i trwałych maszyn.
Zawieszenie typu tandem – polecane szczególnie tam, gdzie znaczenie ma maksymalne
zmniejszenie nacisku na podłoże.

 
Na życzenie odbiorcy jest wyposażany w jeden z adapterów rozrzucających:

A2HS – dwa bębny poziome ze zwojami ślimakowymi (N-221/4-3),

A4VS – cztery bębny pionowe ze zwojami ślimakowymi (N-221/3-3).

Wyposażenie rozrzutnika 6t

Elementy składowe i opcjonalne
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Co otrzymasz wraz z rozrzutnikiem?

Decydując się na zakup rozrzutnika Cynkomet N-221, w wyposażeniu maszyny
 znajdziesz następujące elementy:

 - wał przegubowy
- ściany boczne 800 mm
- napęd hydrauliczny przenośnika z płynną regulacją posuwu
- duża skrzynia ładunkowa
- instalacja hamulcowa pneumatyczna
- hamulec ręczny z korbą
- tylna ściana podnoszona hydraulicznie
- instalacja oświetleniowa 12V 

Wyposażenie opcjonalne    

- dodatkowe nadstawy 750 mm z tylną klapą otwieraną hydraulicznie,
- możliwość adaptacji na przyczepę objętościową samowyładowczą.

Rozrzutnik Obornika 8t

Jednoosiowy — model N-221

https://sklep.korbanek.pl/
https://sklep.korbanek.pl/
https://sklep.korbanek.pl/
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Rozrzutnik N-221 - 8 ton na podwoziu typu „TANDEM”  wykonanym  na resorach
stalowych lub wahaczach  jest maszyną rolniczą przeznaczoną do roztrząsania obornika,
torfu, kompostu i wapna. Po zamontowaniu nadstaw wraz z tylną klapą hydrauliczną
rozrzutnik pełni funkcję samowyładowczej przyczepy objętościowej. Dzięki temu
rozwiązaniu można przewozić materiały takiej jak: kukurydzę, siano i zielonkę.

Na życzenie odbiorcy jest wyposażany w jeden z adapterów rozrzucających:

A2HS – dwa bębny poziome ze zwojami ślimakowymi (N-221/4),

A4VS – cztery bębny pionowe ze zwojami ślimakowymi (N-221/3, N-221/3-4).

Wyposażenie rozrzutnika 8t

Elementy składowe i opcjonalne

https://sklep.korbanek.pl/
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Co otrzymasz wraz z rozrzutnikiem?

Decydując się na zakup rozrzutnika Cynkomet N-221, w wyposażeniu maszyny
 znajdziesz następujące elementy:

- wał przegubowy
- ściany boczne 1000 mm
- napęd hydrauliczny przenośnika z płynną regulacją posuwu
- duża skrzynia ładunkowa
- instalacja hamulcowa pneumatyczna
- zawieszenie wahaczowe lub na resorach stalowych
- tylna ściana podnoszona hydraulicznie
- instalacja oświetleniowa 12 V 

Wyposażenie opcjonalne    

- dodatkowe nadstawy 800 mm z tylną klapą otwieraną hydraulicznie,
- możliwość adaptacji na przyczepę objętościową samowyładowczą,
- podłoga drewniana (TYP: N-221/3D )

Adapter rozrzucający

Opcja do wyboru przy składaniu zamówienia

https://sklep.korbanek.pl/
https://sklep.korbanek.pl/
https://sklep.korbanek.pl/
https://sklep.korbanek.pl/
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A2HS

Dwa bębny poziome ze zwojami ślimakowymi

A4VS
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Cztery bębny pionowe ze zwojami ślimakowymi

Dane Techniczne

Jednoosiowy N-221 6 tonowy

 

Dane techniczne

Tandem N-221 6 tonowy
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Dane techniczne

Tandem N-221 8 tonowy
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GALERIA PRODUKTU

 
Galeria produktu

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/rozrzutnik_obornika_bok_tandem.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/rozrzutnik_obornika_dzwignia.jpg
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OCEŃ PRODUKT

 

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/rozrzutnik_obornika_ogumienia.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/rozrzutnik_obornika_tyl_rozrzut.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/rozrzutnik_obornika_z_ciagnikiem_arbos.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.
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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


