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Expom GOLIAT
korbanek.pl/producent/expom/agregaty/goliat

300 - 600 CM

POBIERZ PROSPEKT PRODUKTÓW EXPOM

Expom Krośniewice to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w
budowaniu maszyn rolniczych, które pozwala jej na
dostosowywanie się do rosnących potrzeb rolników jak i samego
rynku. Elementy robocze oferowanych przez Expom maszyn
wykonywane są z wysokiej jakości stali odpornych na ciężkie
warunki polowe. Dzięki temu wszystkie oferowane
agregaty uprawowe doskonale sobie radzą w najtrudniejszych
warunkach. Agregaty talerzowe Expom Goliat występują w
wariantach o szerokościach roboczych 3 i 4 metry jako maszyny
sztywne, zawieszane, oraz w wariantach o szerokościach
roboczych 4,5 i 6 metrów jako maszyny półzawieszane składane
hydraulicznie. Agregat kompaktowy jest zwarty i łatwy w
manewrowaniu w polu i na drodze.

 

https://korbanek.pl/producent/expom/agregaty/goliat
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Expom/katalog_maszyn_expom_krosniewice-2016.pdf?555
https://korbanek.pl/
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty?f%5B0%5D=field_product_parameters%3A215
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Agregat  Expom Goliat

Zadania stawiane przed agregatami talerzowymi

Praca agregatem talerzowym wykonywana jest przez dwa rzędy przesuniętych talerzy,

których ułożenie powoduje agresywne nacinanie całej gleby w czasie przejazdu. Agregat

może być stosowany do upraw gleby przy dobrze rozdrobnionych resztkach pożniwnych i

krótkim ściernisku. Obracające się talerze rozcinają glebę oraz intensywnie mieszają

resztki roślinne, oraz słomę. Każdy ciągnik współpracujący z agregatem musi być

wyposażony w komplet obciążników osi przedniej. Agregaty talerzowe mają za zadanie:

Zniszczenie resztek po uprawowych

Wysiew poplonów

Wprowadzenie i wymieszanie z glebą resztek roślinnych

Przygotowanie warstwy mulczowej

Pocięcie i zniszczenie chwastów

Polepszenie kontaktu ziarna z glebą

Zmniejszenie  rozmiaru brył ziemi

Wprowadzenie i wymieszanie nawozów organicznych

Zatrzymanie wody na polu

Praca po orce

Wyrównanie i spulchnienie gleby i przygotowanie warstwy siewnej

 

Wyposażenie  Expom goliat

Specyfikacja agregatów Expom Goliat

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty?f%5B0%5D=field_product_parameters%3A215
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://sklep.korbanek.pl/?s=talerz+brony&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
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Wyposażenie standardowe

- zaczep 3-punktowy kat. II dla szerokości 3,0 metrów

- belka zaczepowa kat. III dla szer. 4,0 m; 5,0 m; 6,0 m.

- dwa rzędy talerzy o średnicy 560 mm, grubość 4 mm.

- skrajne talerze o średnicy 450 mm.

- sekcje talerzy na amortyzatorach gumowych

- hydrauliczna regulacja głębokości pracy

- mechaniczne blokady siłowników hydraulicznych

- zgrzebło sprężyste, ząb sprężynowy o średnicy 12 mm.

- głębokość pracy 150 mm.

- wał krusząco – ugniatający, rurowy o średnicy 540 mm.

- boczne ekrany osłonowe

- podwozie z hamulcem pneumatycznym

- oświetlenie dla wersji 4,0 m; 5,0 m; 6,0 m.

- koła jezdne 400/60/15.5 10PR

- akumulator hydrauliczny dla wersji 4,0 m; 5,0 m; 6,0 m.

- wersja 3,0 i 4,0 metrowe - rama sztywna zawieszana

https://sklep.korbanek.pl/?s=talerz+brony&post_type=product
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- wersje 4,0; 5,0; 6,0 metrowe - składane hydraulicznie półzawieszane

Wyposażenie opcjonalne

- wał V-ring o średnicy 600 mm.

- wał zębaty ciężki o średnicy 500 mm.

- koła jezdne 520/50/17

- oświetlenie dla wersji 3,0 metrowej

 

Dane  Techniczne

Parametry techniczne agregatów talerzowych

Expom  Goliat

Szerokość
robocza (cm.)

Typ Ilość
talerzy

Waga
(kg.)

Zapotrzebowanie mocy
ciągnika (KM)

3 000 zawieszany 22 1 800 100 - 120

4 000 zawieszany 32 2 930 140 - 160

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty?f%5B0%5D=field_product_parameters%3A215
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
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4 000 ciągniony,

składany
hydraulicznie

32 2 750 140 - 160

5 000 ciągniony,

składany
hydraulicznie

38 3 180 160 - 180

6 000 ciągniony,

składany
hydraulicznie

44 3 570 180 - 200

 

Film video

Film prezentujący dostawę agregatu EXPOM do klienta

 

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.

 

https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe
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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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