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Fendt 7000 FlexiWrap
korbanek.pl/producent/fendt/prasy-zwijajace/7000-flexiwrap

60 - 100 KM

Nowe prasy Fendt serii 7000 V FlexiWrap doskonale łączą
formowanie balotu o wysokim stopniu zgniotu z jego owijaniem

Dzięki czemu zwiększają wydajność maszyny. To idealne rozwiązanie dla

przeprowadzenia dwóch czynności w czasie jednego przejazdu przez jednego operatora i z

wykorzystaniem tylko jednego ciągnika. Prasa Fendt 7000 V i owijarka są idealnie

rozmieszczone na silnym podwoziu na osi tandemowej. Taka budowa umożliwia

wykorzystanie nawet w bardzo trudnych warunkach roboczych. Podzespół przesuwający

balot zapewnia prawidłową pracę nawet na stromych zboczach.

 

Podstawowe dane techniczne

Pras zwijających Fendt serii 6000 i 7000

https://korbanek.pl/producent/fendt/prasy-zwijajace/7000-flexiwrap
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Średnica komory prasowania 800-1650 kg 

Podbieracz 2200 mm

Wiązanie Siatka/Sznurek

Obroty WOM 540 obr/min

Waga 2840/3250 kg

Zapotrzebowanie mocy 85 KM

 

balot  idealny

W prasie zwijającej Fendt serii 5000

Dzięki układom wiążącym Fendt są Państwo pewni, że na polu znajdą się doskonale

przygotowane baloty. Czy będzie to wiązanie sznurkiem, czy siatką, baloty będą ściśnięte i

dobrze uformowane, co daje pewność zachowania maksymalnego zagęszczenia i

bezkompromisowego składowania.
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Wiązanie  sznurkiem

Automatyczne, podwójne wiązanie sznurkiem jest przeprowadzane za pomocą dwóch

rurek, z których każda jednocześnie wiąże połowę balotu. Czas wiązania jest dzięki temu

ograniczony do minimum. Krzyżowanie się sznurków na końcu cyklu zapobiega zwisaniu

sznurka. Programowanie aparatu wiążącego odbywa się za pomocą konsoli obsługowej

znajdującej się w kabinie ciągnika, dla większego komfortu.

Wiązanie  Siatką POWER BIND

Nowy, opatentowany aparat wiążący Power Bind znajduje się w wyposażeniu pras Fendt

6000 V i Fendt 7000 V. Układ został całkowicie przeprojektowany, ilość części jest

mniejsza. System Power Bind jest jednym z najszybszych aparatów wiążących z

dostępnych na rynku. Dzięki temu czas przestoju jest minimalny, przez co czas

poświęcony na prasowanie jest maksymalny. Siatka jest bezpośrednio wprowadzana do

komory prasującej za pomocą ramienia. Ramię pozostaje w pozycji poziomej podczas

wprowadzania siatki, utrzymując ją napiętą, przez co jej wprowadzenie jest to bardzo

efektywne. Dzięki temu układowi żadne czynniki, takie jak wiatr, czy materiał nie

zakłócają pracy aparatu wiążącego. Siatka jest przez cały czas napinana ramieniem

wprowadzającym, a kiedy balot osiąga 90% swojej średnicy, to ramię przestawia się w

kierunku komory, gotowej na wprowadzenie siatki. Dzięki temu wydajność jest większa.

Bardzo niska wysokość załadunku i znakomity układ umieszczania rolki siatki są

gwarancją zyskania na czasie jej wymiany.

Owijanie Folią

Prasoowijarka Fendt 7000 FlexiWrap

Stół owijarki jest wyposażony w 4 pasy i 2 walce o dużej średnicy, aby zapewnić

równomierny obrót balotu a przez to wysoką jakość jego owinięcia. Dwa ramiona obracają

się z dużą, równomierną prędkością, aby zakończyć owijanie bieżącego balotu przed

kolejnym. Napinacze, umieszczone blisko stołu, zmniejszają ilość powietrza uwięzionego

między warstwami folii.

Po zakończeniu owijania balotu folią następuje automatyczny rozładunek. Możliwy jest

również rozładunek uruchamiany ręcznie, w zależności od potrzeby gdzie balot ma znaleźć

się na polu, by ułatwić jego późniejszy załadunek. Niska pozycja stołu owijarki ułatwia

łagodny rozładunek oraz zachowanie lepszej stabilności maszyny. Dodatkowo zestaw

może być wyposażony w wyrzutnik obracający balot na jego płaską część, gdzie ilość folii

jest większa.
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szybkie przesuwanie  balotu
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Gdy tylko rozpocznie się wiązanie siatką, stół owijarki wysuwa się pod komorę prasującą

i oczekuje na balot. Po otwarciu klapy, balot dostaje się bezpośrednio na stół. Nie ma

tutaj żadnego innego pośredniego etapu, aby ochronić materiał przed niepotrzebną

manipulacją. Układ zapewnia niezawodne przesunięcie balotu nawet na stromych

zboczach, bez ryzyka obrotu czy zsunięcia się balotu. Po powrocie stołu owijarki do

pozycji natychmiast rozpoczyna się owijanie balotu.

Prezentacja  Video

Prasy Fendt serii 7000

 

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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