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Expom GRYF
korbanek.pl/producent/expom/agregaty/gryf

300 - 600 CM

WERSJA PDF

 

Expom  GRYF

Kultywator polowy

Kultywator polowy Expom GRYF jest przeznaczony do intensywnej uprawy pola, dzięki
niemu uzyskuje się znakomite wymieszanie podłoża, odpowiednie wyrównanie
oraz przygotowanie gleby pod zasiew. Kultywator polowy GRYF może być stosowany na
różnych rodzajach gleb. Maszyna ta jest dostępna w szerokościach roboczych 3, 4 i 5
metrów, w wersjach z zębami bez wzmocnienia lub  z zębami wzmocnionymi. Dzięki
temu kultywatory polowe można dostosować do warunków pracy i preferencji
użytkownika.

 

Wyposażenie  Kultywatora

Polowego Expom Gryf

https://korbanek.pl/producent/expom/agregaty/gryf
https://korbanek.pl/producent/expom/agregaty/gryf#ocena
https://katalog.korbanek.pl/page/expom/korbanek.pl-Expom-GRYF.pdf
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%85b&post_type=product
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Wyposażenie standardowe

- belka zaczepowa kat. II dla szer. 3,0m; kat. III dla szerokości od 4,0 m
- cztery rzędy zębów 45x12 mm
- wał krusząco – ugniatający, rurowy o średnicy 540 mm z punktową regulacją
głębokości
- zgrzebło sprężyste, średnica sprężyny 12 mm
- prześwit pod ramą 540 mm
- wersja 3,0m rama sztywna zawieszana
- wersja 4,0; 5,0; 6,0 m składane hydraulicznie zawieszane
- głębokość pracy: 150 mm
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Wyposażenie opcjonalne

- ząb wzmocniony 45x12mm
- ząb 60x12
- ząb 70x12
- wał V-ring o średnicy 600 mm
- oświetlenie

ZAlety  Kultywatora

Polowego Expom Gryf

Intensywna uprawa pola jest możliwa dzięki maszynom takim jak grubery. Grubery
doprowadzą pole uprawne do znakomitego wymieszania podłoża. Za swój cel grubery
stawiają wyrównanie oraz dokładne przygotowanie gleby pod zasiew. Maszyny rolnicze
odgrywają ważną rolę w uprawie. Ważne jest odpowiednie przygotowanie gleby, na
której ma wykonany być zasiew. Grubery idealnie spulchniają glebę. Dzięki wyposażeniu
w sztywne zęby gruber jest w stanie bardzo dobrze spulchnić ziemię nawet do 20
centymetrów.

Expom Gryf wyposażony jest w cztery rzędy uzębienia oraz w wał krusząco-ugniatający,
które gwarantują pożądany efekt. Warto zaznaczyć, że kultywator gruber może być
wykorzystywany do każdego rodzaju gleby. Grubery świetnie sprawdzają się również w

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
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sytuacjach, gdy gleby są bardzo wysuszone. Maszyna przystosowana jest do pracy
nawet w tak ciężkich warunkach, które spowodowane są brakiem opadów i słabym
nawodnieniem gleby. Nasze maszyny rozstawne są na szerokość roboczą trzech
metrów. Jeśli na polu znajdują się pozostałości po poprzedniego okresu żniwnego
kultywator, gruber również poradzi sobie z nimi bezproblemowo, zostaną zmieszane z
glebą.

Dla najbardziej wymagających użytkowników firma Expom oferuje opcjonalnie
wzmocnione zęby oraz umożliwia zamianę standardowego wały na wał V ring o średnicy
600 mm.

 

dane  Techniczne

Kultywatora polowego Expom Gryf

POBIERZ STRONĘ

Gryf – ząb bez wzmocnienia

Szer. N0 Typ Ilość zębów
(szt.)

 (pcs)

Kg Zapotrzebowanie
mocy(KM)

3,0 4600 rama sztywna 18 750 90-110

4,0 4601 składany
hydraulicznie

26 1250 105-115

5,0 4602 składany
hydraulicznie

32 1600 130-140

5,0 4603 składany
hydraulicznie

38 1700 160-170

Gryf – ząb wzmocniony

Szer. Typ N0 Ilość zębów
(szt.)

 (pcs)

Kg Zapotrzebowanie
mocy(KM)

3,0 4600 rama sztywna 18 750 90-110

4,0 4601 składany
hydraulicznie

26 1250 105-115

https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%85b&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://katalog.korbanek.pl/page/expom/korbanek.pl-Expom-GRYF.pdf
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Gryf – ząb wzmocniony

5,0 4602 składany
hydraulicznie

32 1600 130-140

5,0 4603 składany
hydraulicznie

38 1700 160-170

Wszelkie parametry zawarte w tabeli technicznej mogą ulec zmianie przez producenta.

prezentacja video

Film przedstawiający agregaty z oferty firmy Korbanek

Watch Video At: https://youtu.be/sN_h9i7zyL8

 
OCEŃ PRODUKT

 

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.

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
http://korbanek.pl/
https://youtu.be/sN_h9i7zyL8
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Ocen: 5 (2 głosów.)

 
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.  

 
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.
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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


