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Gregoire-Besson HELIOS
korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/helios

300 - 700 CM

POBIERZ KATALOG GŁĘBOSZY HELIOS

Głebosz  helios duo

Maszyny uprawowe zawieszane i półzawieszane 

Firma Gregoire-Besson to producent maszyn rolniczych znanych na całym świecie. W

swoim portfolio do maszyn należą pługi obracalne zawieszane i półzawieszane, brony

talerzowe w kształcie X, krótkie brony talerzowe o równoległych rzędach talerzy oraz

maszyny zębowe do płytkiej uprawy, oraz głębokiej, do której należą głębosze DUO.

Agregat Głębosz DUO Gregoire_Besson, to nowoczesna maszyna do głębokiej uprawy

coraz częściej spotykana w polskich gospodarstwach. W związku z wprowadzeniem

nowych bezorkowych technologii uprawy, zaistniała potrzeba użycia głębokiej uprawy w

postaci głęboszowania. Taki zabieg na ziemiach uprawianych w technologii bezorkowej

powinno się wykonywać minimum co 3 lata.

https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/helios
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Gregoire-Besson/prospekt_gregoire_besson_helios_%20LD%20900.pdf
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%99by&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
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Budowa zęba  prostego helios

Zbudowany aby spełniać potrzeby agronomiczne
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Wypracowany kąt penetracji gleby powoduje łatwiejszy kontakt z suchą glebą co

zmniejsza moc potrzebną do uciągu

Trwały kształt zachowuje szerokość roboczą na wszystkich etapach zużycia

Bardzo wysoka wytrzymałość dłuta z końcówka hartowaną z węglikiem (opcja)

Skrzydła podcinające z hartowaniem z węglikiem (opcja)

Zabezpieczenie zębów może być śrubowe o większej sile wyzwalającej lub non-stop

hydrauliczne

Zabezpieczenie non-stop hydrauliczne wyposażone jest w 2 siłowniki o średnicy 60

mm i sile wyzwalającej 400 do 875 kg

Zęby proste umożliwiają tworzenie szczelin bez poruszania warstw uprawowych

Zwiększenie przepuszczalności gleby przy nadmiernych opadach

Zęby proste podczas uprawy wzmagają podsiąkanie kapilarne co powoduje

efektywny rozwój systemu korzeniowego

 

wyposażenie  standardowe

WAŻNE CECHY

Wzmocniona końcówka zaczepu o średnicy 45, 55 lub 65 mm

Średnica siłowników zabezp. non-stop(T80,90): 110 mm 

https://sklep.korbanek.pl/?s=d%C5%82uto&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%99by&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%99by&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=zaczepy&post_type=product
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Hydropneumatyczna amortyzacja osi kół model T80 i T90

Oświetlenie drogowe

Oś kół 80 x 80 mm (T80) i 100 x 100 mm (T90)

Hydrauliczna regulacja wału dla modeli T80 i T90

Rama podwójna 160 x 160 mm(T60), 300 x 300 x 10 mm(T80) i 250 x 150 x 10

mm(T90)

Koła podporowe 385/65R22,5 dla T80 i 445/65R22,5 dla T90

Podwójny wał z talerzami karbowanymi o średnicy 610 mm dla modeli T80 i T90

DANE TECHNICZNE  GŁĘBOSZY DUO

Podstawowe parametry techniczne

Model
maszyny

Szer
robocza
[m]

Liczba
zębów Zabezpieczenie

Zapotrzebowanie
mocy [KM]

Ciężar
[kg]

T60 3,00 5 Śrubowe lub non
stop hydrauliczne

150-200 980-
1340

T60 3,50 5 Śrubowe lub non
stop hydrauliczne

190-2500 1080-
1340

T60 4,00 7 Śrubowe lub non
stop hydrauliczne

230-300 1240-
1720

Model
maszyny

Szer
robocza
[m]

Liczba
zębów Zabezpieczenie

Zapotrzebowanie
mocy [KM]

Ciężar
[kg]

T80 4,00 8 Śrubowe lub non
stop hydrauliczne

310-360 5510

T80 5,00 10 Śrubowe lub non
stop hydrauliczne

340-400 6270

Model
maszyny

Szer
robocza
[m]

Liczba
zębów Zabezpieczenie

Zapotrzebowanie
mocy [KM]

Ciężar
[kg]

T90 6,00 12 Śrubowe lub non
stop hydrauliczne

400 8610

T90 7,00 14 Śrubowe lub non
stop hydrauliczne

450 9500

https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=talerz&post_type=product
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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.



7/8

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.

 

 

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.
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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.

 

 

 

 


