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Faresin 9.30 C
korbanek.pl/producent/faresin/ladowarki-3b/930-c

3000 - 3000 KG

Pobierz prospekt ładowarek Faresin

Pobierz instrukcję

WERSJA PDF

Gama Compact, dzięki niewielkim rozmiarom (wysokość 2230 mm z kołami 20” i szerokość 2106 mm), umożliwia pracę
na ograniczonych przestrzeniach oraz zapewnia wysokość podnoszenia od 7 do 9 m przy udźwigu 3000 kg. Compact to
dwa modele o różnych parametrach, mamy do wyboru maszyny z wysięgnikiem siedmiometrowym lub
dziewięciometrowym, przy zachowaniu takich samych parametrów udźwigu. Do dyspozycji klienta jest pięć konfiguracji
na podstawie rodzaju pompy, moc silnika oraz dodatkowe opcje. Taka różnorodność sprawia, że maszyna może być
wykorzystana zarówno przez wymagających klientów, jak i tych mniej profesjonalnych. Wysięgnik z mocowaniem
narzędzi w standardzie euro, daje możliwość wykorzystania osprzętu, który pracował w gospodarstwie z ładowaczem
czołowym. Nie trzeba na starcie ponosić dodatkowych kosztów przy zakupie narzędzi.

 

najwaŻNiejsze cechy

Faresin 9.30 C

    hydraulika i  parametry

Hydraulika w ładowarkach Faresin to połączenie znakomitej wydajności oraz niezawodności. We wszystkich seriach
mamy do wyboru pompy zębate oraz układ Load Sensing (LS), dystrybutor ze sterowaniem mechanicznym lub elektro-
proporcjonalnym. Sterowanie za pomocą joysticka z wbudowanym przełącznikiem kierunku jazdy, ciekawym
rozwiązaniem jest możliwość ustawienia przełączania zmiany kierunku jazdy za pomocą dźwigni przy kierownicy -
podobnie jak w ciągniku. W układzie hydrauliki zamontowano zawór Ecofast, który pozwala na pracę wysięgnikiem z
dużą prędkością jednocześnie przy minimalnych obrotach silnika. Oszczędzamy paliwo oraz czas redukując cykle pracy.

 

Dystrybutor ze sterowaniem mechanicznym lub elektro-proporcjonalnym

https://korbanek.pl/producent/faresin/ladowarki-3b/930-c
https://korbanek.pl/producent/faresin/ladowarki-3b/930-c#ocena
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Faresin/telehanders-agri_pl.pdf?669
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/Faresin/7.30c_-_9.30c_ufr01cf121_rev_c_pl.pdf?274
https://katalog.korbanek.pl/page/faresin/korbanek.pl-Faresin-930-C.pdf
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W pełni funkcjonalny joystick z wbudowanym przełącznikiem kierunku jazdy

Zawór regeneracyjny Ecofast

    silnik i  parametry

Faresin wyposażył swoje ładowarki teleskopowe w nowe silniki zgodne z normą Stage V od 55 do 74 kW lub 100 kW,
które zapewniają doskonałe osiągi przy niskim zużyciu paliwa. Wyposażone w układ oczyszczania spalin z DOC + DPF
i SCR (55 kW bez SCR) są wydajne i ekologiczne. Maszyny wyposażone w silnik 55 kW nie mają układu SCR co jest
ciekawym rozwiązaniem dla klientów, którzy cenią sobie prostotę maszyny.

 

Łatwy dostęp do komory silnika

Obróbka spalin DOC+DPF i SCR (74/100 kW)
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Ekologiczny i wydajny

 

podstawowe informacje

Cechy produktu

QUEEN CAB: komfort, widoczność i ergonomia

Silniki z normą Stage V
Pompa zębata o wydatku 120l/min
Pompa LS o wydatku 152l/min dla wersji HLS i VPS
Budowa modułowa, duża stabilność
Wytrzymała rama oraz wysięgnik
Znakomita zwrotność
Prędkość przejazdowa 40 km/h

specyfikacja techniczna

Podstawowe parametry

POBIERZ STRONĘ

Faresin
compact       

Konfiguracja    Classic 55 Classic 74 HLS 55 HLS 74 VPS 100

Waga kg 6690 6800 6850 7100 7300

Silnik  Deutz Stage V Deutz Stage V Deutz Stage V Deutz Stage V Deutz Stage V

Moc kW/KM 55,4/75,3 74,4/101 55,4/75,3 74,4/101 100/136

System
oczyszczania
spalin

 DOC + DPF DOC + DPF+
SCR

DOC + DPF DOC + DPF+
SCR

DOC + DPF+
SCR

Napęd  Hydrostatyczny
2 biegi

mechaniczne

Hydrostatyczny
2 biegi

mechaniczne

Hydrostatyczny
2 biegi

mechaniczne

Hydrostatyczny
2 biegi

mechaniczne

Hydrostatyczny
VPS

bezstopniowy

https://katalog.korbanek.pl/page/faresin/korbanek.pl-Faresin-930-C.pdf
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Faresin
compact       

Rodzaj
pompy

 Zębata Zębata LS LS LS

Przepływ
oleju

l/min 120 @ 230
bar

120 @ 230 bar 152 @ 230 bar 152 @ 230 bar 152 @ 230 bar

Promień
skrętu*

m 3,87 3,87 3,9 3,9 4

Wysokość* mm 2 260 2 260 2 280 2 280 2 280

Szerokość* mm 2 106 2 106 2 106 2 106 2 106

Szerokość
kabiny

mm 960 960 960 960 960

Prześwit* mm 350 350 370 370 370

Prędkość Km/h 40 40 40 40 40

Udźwig kg 3 000 3000 3000 3000 3000

Wysokość
podnoszenia

m 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

* koła 405/70-
20 (classic) 

* koła 405/70-
24 (HLS i
VPS) 

     

ładowarka faresin

Compact 9.30 C

Watch Video At: https://youtu.be/YKIBvHV5M5A

  

Zobacz więcej filmów

AKCESORIA DO 9.30 C

Osprzęt dodatkowy

https://youtu.be/YKIBvHV5M5A
https://korbanek.pl/yt-playlist/faresin-ladowarka-teleskopowa
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GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia

 
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.

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.

 

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/faresin-ladowarka-9.30c-compact-korbanek.pl001.jpg
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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


