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Expom WEKTOR
korbanek.pl/producent/expom/agregaty/wektor

ZOBACZ NOWY MODEL

600 - 800 CM

POBIERZ PROSPEKT PRODUKTÓW EXPOM    WERSJA PDF

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 uprawowe Wektor są odpowiedzialne za
przygotowanie gleby do zasiania. Dzięki swojej konstrukcji łatwo
dostosowują się do wcześniej przeprowadzonych zabiegów
polowych takich jak orka, uprawa uproszczona. Służy do
spulchniania wierzchniej warstwy gleby, rozbijania i kruszenia brył
zaskorupiałej powierzchni pola oraz ugniatania podłoża dla
zapewnienia lepszego podsiąkania wód gruntowych. Agregat
przedsiewny jest szczególnie przydatny podczas uprawy roślin
wymagających wyrównanego pola, przed wysiewem
nasion. Maszyna wyposażona jest w wał rurowy na łożyskach
bezobsługowych, który zapewnia precyzyjne utrzymanie
głębokości oraz bardzo dobre rozdrobnienie i wyrównanie
gleby. Agregat może pracować w całym zakresie gleb od lekkich
do ciężkich, na polach równych, nie zakamienionych, przy
nachyleniu terenu do 12°.

https://korbanek.pl/producent/expom/agregaty/wektor
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/max
https://korbanek.pl/producent/expom/agregaty/wektor#ocena
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Expom/katalog_maszyn_expom_krosniewice-2016.pdf?453
https://katalog.korbanek.pl/page/expom/korbanek.pl-Expom-WEKTOR.pdf
https://korbanek.pl/
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://sklep.korbanek.pl/?s=%C5%82o%C5%BCysko&post_type=product
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Agregaty uprawowe Expom Wektor występują w wariantach o szerokościach roboczych
6, 7, oraz 8 metrów i są maszynami połzawieszanymi składanymi hydraulicznie.

Agregat uprawowy  Expom Wektor

Specyfikacja agregatów Expom Wektor

Przedsiewny agregat uprawowy Expom WEKTOR jest maszyną rolniczą przeznaczoną
do przedsiewnej uprawy gleby. Zadaniem  agregatów przedsiewnych jest otwieranie
gleby, pozwalając jej się ogrzać celem zapewnienia szybszego kiełkowania ziarna.
Napowietrzona gleba wpływa na wzrost systemu korzeniowego, co zwiększa wchłanianie
składników odżywczych i wody przez korzenie.  Wybór zębów i ich rozstawu umożliwia
dostosowanie do rodzaju gleby i do rodzaju wcześniejszej uprawy i do założonego celu, a
w rezultacie redlice pozostawiają rozdrobnioną glebę na powierzchni, mniej wrażliwą na
korozje.

Płytkie nachylenie ostrzy zwiększa siłę wciągania, czego efektem jest silniejszy nacisk na
wały uprawowe. Zapewnia to optymalne wypoziomowanie i spulchnienie gleby, którą
obrabia następnie, tylny wał uprawowy. Gleba drobnoziarnista jest odseparowana od
warstwy zbrylonej, znajduje się w strefie korzennej, zaś większe grudy - na powierzchni.
Wał za maszyną zapewnia doskonałą rekonsolidację gleby. W ten sposób przygotowuje
się idealne pole pod uprawy.

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%85b+spr%C4%99%C5%BCynowy&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/waly
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Wyposażenie  Agregatów Wektor

Lista wyposażenia standardowego i  opcjonalnego agregatów uprawowych Wektor

 

belka zaczepowa kat. III
stopa podporowa

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
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wał krusząco-ugniatający, rurowy o średnicy 400mm
zgrzebło sprężyste, średnica 12mm
pięć rzędów zębów 45x10 
podwozie jezdne z kołami 11.5/80 – 15.3 12-14 PR
boczne koła podporowe 24x8.00 – 14.5
max. głębokość robocza 150mm
wersja 6,0; 7,0; 8,0m składane hydraulicznie półzawieszane

Wyposażenie opcjonalne:

regulowana listwa równająca
włóka sprężynowa
oświetlenie

 

Dane  Techniczne

Parametry techniczne agregatów uprawowych EXPOM 

Expom  Wektor

POBIERZ STRONĘ

Szerokość
robocza (cm.)

Typ Ilość
zębów 

Waga
 (kg)

Zapotrzebowanie
mocy ciągnika (KM)

6 000 składany hydraulicznie,
półzawieszany

57 3 200 120

7 000 składany hydraulicznie,
półzawieszany

67 3 350 160

8 000 składany hydraulicznie,
półzawieszany

77 3 500 200

 
Film video

Film prezentujący dostawę agregatu EXPOM do klienta

https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%85b+agregatu&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://katalog.korbanek.pl/page/expom/korbanek.pl-Expom-WEKTOR.pdf
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%85b+agregatu&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe


5/10

Watch Video At: https://youtu.be/vCcST17ceUg

 
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.

Ocen: 5 (2 głosów.)

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

https://youtu.be/vCcST17ceUg
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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.

 

 
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


