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Expom AJAX
korbanek.pl/producent/expom/agregaty/ajax

220 - 560 CM

expom  ajax

Agregaty podorywkowe - seria AJAX

Expom AJAX to agregaty ścierniskowe, które są przeznaczone do pożniwnej uprawy

gleby. Duży prześwit zapobiega zapychaniu się maszyny, a ustawienie zębów w dwóch

rzędach powoduje, iż resztki pożniwne są dobrze wymieszane. Tego typu uprawa

powoduje zatrzymanie wilgoci w glebie, sprowokowanie kiełkowania nasion chwastów

oraz przyśpieszenie procesów rozkładu resztek pożniwnych. Elementami roboczymi

agregatów są redlice skrzydełkowe, które podcinają i mieszają resztki pożniwne. Redlice

osadzone są na 85-centymetrowej słupicy, zapewniającej bardzo duży prześwit pod ramą

maszyny, co zapobiega zapychaniu się resztkami pożniwnymi. Za dwoma rzędami zębów

zamocowany jest rząd talerzy o średnicy 460 mm, które zamontowane są na specjalnych

amortyzujących sprężynach. Następnie, pole jest zagęszczane i wyrównywane za pomocą

wału rurowego. Opcjonalnie gruber może być wyposażony w wał V-ring o średnicy 600

mm, sprężynowy FLEX o średnicy 480 mm lub ciężki wał zębaty o średnicy 500 mm.

Agregaty AJAX mogą być wyposażone w zabezpieczenie zębów non-stop sprężynowe lub

kołkowe, czyli tak zwanej śrubie ścinanej. Zęby zakończone są redlicami z tzw.

skrzydełkami i wtedy zalecana głębokość pracy to 15 do 20 cm, a po odjęciu skrzydełek

zwiększa się ona do maksymalnie 35 cm.

https://korbanek.pl/producent/expom/agregaty/ajax
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%99by&post_type=productt
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%99by&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=s%C5%82upica&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=talerz&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=spr%C4%99%C5%BCyna&post_type=product
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wyposażenie  standardowe

WAŻNE CECHY

Belka zaczepowa kat. II dla szer. 2,2 m - 3,0 m; kat. III dla szerokości od 3,8 m

Dwa rzędy zębów wysokości 850 mm

Szerokość redlicy 460 mm

Prześwit pod ramą 800 mm

Belka z talerzami zagarniającymi, średnica talerzy 460mm zamocowanymi na

płaskich sprężynach amortyzujących

Wał krusząco – ugniatający, rurowy o średnicy 540mm z punktową regulacją

głębokości

Zabezpieczenie zębów bolcowe lub sprężynowe (dwie sprężyny)

Wersja 2,2; 2,6; 3,0 m rama sztywna zawieszana

Wersja 3,8; 4,7; 5,6 m składane hydraulicznie zawieszane

http://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%99by&post_type=productt
http://sklep.korbanek.pl/?s=talerz&post_type=product
http://sklep.korbanek.pl/?s=spr%C4%99%C5%BCyna&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=si%C5%82ownik&post_type=product
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wyposażenie  dodatkowe

ISTOTNE CECHY

Wał doprawiający V - ring o średnicy 600 mm

Wał  doprawiający zębaty ciężki o średnicy 500 mm

Oświetlenie drogowe + tablice ostrzegawcze

Wał doprawiający sprężynowy FLEX o średnicy 480 mm

Zgrzebło sprężynowe

Wymienne elementy robocze

 

dane  techniczne

Podstawowe parametry techniczne

L

Szerokość
robocza N0

Typ
zabezpieczenia 

Ilość zębów /
talerzy (szt.) Kg

Zapotrzebowanie
mocy (KM)

2,2 4100 bolce 5/4 780 70-80

2,2 4101 sprężyny 5/4 990 70-80

2,6 4110 bolce 6/7 860 80-100

2,6 4111 sprężyny 6/7 1100 80-100

3,0 4102 bolce 7/8 930 100-140

3,0 4103 sprężyny 7/8 1220 100-140

3,8 4104 bolce 9/10 1720 140-170

3,8 4105 sprężyny 9/10 2090 140-170

4,7 4106 bolce 11/12 2000 170-200

4,7 4107 sprężyny 11/12 2450 170-200

5,6 4108 bolce 13/12 2280 200-250

5,6 4109 sprężyny 13/12 2810 200-250

 

https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=tablica+ostrzegawcza&post_type=product
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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.

 

 



7/7

 

 


