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Gregoire-Besson NORMANDIE
korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/normandie

300 - 900 CM

POBIERZ PROSPEKT NORMANDIE

KRÓTKA BRONA TALERZOWA NORMANDIE

Agregaty talerzowe zawieszane i półzawieszane

Gregoire-Besson NORMANDIE, to krótkie brony talerzowe, które zostały
skonstruowane, by połączyć osiągi (5 do 12 cm głębokości) z wydajnością polową 3 do
13 ha/godz. Seria bron talerzowych składa się z maszyn zawieszanych, półzawieszanych
na ramie sztywnej lub składanej hydraulicznie. Krótka brona talerzowa Normandie jest
maszyną o uniwersalnym zastosowaniu i dużej wydajności. Ta kompaktowa maszyna o
dużej i bardzo dużej szerokości roboczej, została przygotowana, by doskonale kopiować
ukształtowanie terenu. Podorywka jest jedną z pierwszych czynności przeprowadzanych
po żniwach. Ta technika uprawowa jest bardzo ważnym zabiegiem agrotechnicznym.

uniwersalność  normandie

Pozwala spełnić różne wymagania i potrzeby podczas pracy

https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/normandie
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Gregoire-Besson/prospekt_gregoire_besson_normandie.pdf
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Zniszczenie resztek po uprawowych

Wysiew poplonów
Wprowadzenie i wymieszanie z glebą resztek roślinnych
Przygotowanie warstwy mulczowej o głębokości 5 do 12 cm
Pocięcie i zniszczenie chwastów
Polepszenie kontaktu ziarna z glebą
Zmniejszenie rozmiaru brył ziemi
Wprowadzenie i wymieszanie nawozów organicznych
Spulchnienie i wyrównanie gleby oraz przygotowanie warstwy siewnej
Praca po orce

wyposażenie  standardowe

WAŻNE CECHY

Talerze 510 x 5 mm

Łożyska bezobsługowe wysokiej jakości 

Zabezpieczenie talerzy Roll Choc (4 x amortyzator gumowy)

Mechaniczna regulacja głębokości na wale (modele zawieszane)

Hydrauliczna regulacja głębokości na wale (modele półzawieszane)

Oświetlenie drogowe na tylnej rampie (modele półzawieszane)

https://sklep.korbanek.pl/?s=n%C3%B3%C5%BC&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/siewniki
https://sklep.korbanek.pl/?s=talerz&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=%C5%82o%C5%BCysko&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=amortyzator&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=si%C5%82ownik&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie&post_type=product
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wyposażenie  dodatkowe

ISTOTNE CECHY

Talerze 560 x 6 mm

1 rząd grzebieni przed wałem 

Oświetlenie drogowe na tylnej rampie (maszyny zawieszane)

Hydrauliczna regulacja wału (maszyny zawieszane)

Wał strunowy z prętami kwadratowymi o średnicy 500 mm

Podwójny wał strunowy z prętami kwadrat. 500/400 mm

Wał Emopak V o średnicy 600 mm z tylnymi skrobakami

Wal Impak V o średnicy 540 mm z tylnymi skrobakami

Uchwyt do zamocowania siewnika poplonów

dane TECHNICZNE NORMANDIE

Podstawowe parametry techniczne

ZAWIESZANY NIESKŁADANY  MODEL 50

Szer
robocza [m]

Liczba
talerzy

Rozstaw
talerzy [mm]

Grubość
talerzy [mm]

Zapotrzebowanie
mocy [KM]

3,00 24
250

 
 

510 × 5 90

3,50 28 510 × 5 120

ZAWIESZANY SKŁADANY  MODEL 60

Szer
robocza [m]

Liczba
talerzy

Rozstaw
talerzy [mm]

Grubość
talerzy [mm]

Zapotrzebowanie
mocy [KM]

4,00 32
250

 
 

510 × 5 130

5,00 40 510 × 5 160

6,00 48 510 × 5 210

Ó

https://sklep.korbanek.pl/?s=grzebie%C5%84&post_type=product
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PÓŁZAWIESZANY SKŁADANY  MODEL T60

Szer
robocza [m]

Liczba
talerzy

Rozstaw
talerzy [mm]

Grubość
talerzy [mm]

Zapotrzebowanie
mocy [KM]

4,00 32
250

 
 

510 × 5 140

5,00 40 510 × 5 170

6,00 48 510 × 5 200

PÓŁZAWIESZANY SKŁADANY  MODEL T70

Szer
robocza [m]

Liczba
talerzy

Rozstaw
talerzy [mm]

Grubość
talerzy [mm]

Zapotrzebowanie
mocy [KM]

7,00 56
250

 
 

510 × 5 250

8,00 64 510 × 5 270

9,00 72 510 × 5 290

AKCESORIA DO BRON TALERZOWYCH NORMANDIE

Wyposażenie Normandie

Wał doprawiający Impak
Wał doprawiający Impak z kołami o średnicy 650 mm. Zaletami są równomierny
docisk, agresywność działania profilu rombowego, praca w warunkach wilgotnych.

https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/wal_impak_0.jpg
https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/normandie#8054
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Wał strunowy
Wał doprawiający Strunowy. Zaletami tego wału są: agresywne działanie na resztki
pożniwne oraz zachowanie wilgoci w glebie

Wał strunowy podwójny
Wał doprawiający podwójny Strunowy. Zaletami tego wału są: agresywne działanie
na resztki pożniwne, znakomite wykończenie pracy oraz zamontowanie wału na osi
w celu doskonałego kopiowania ukształtowania terenu

Wał doprawiąjacy Emopak
Wał doprawiający Emopak. Zaletami tego wału są: agresywne działanie na resztki
pożniwne, znakomite wykończenie pracy oraz zamontowanie wału na osi w celu
doskonałego kopiowania ukształtowania terenu

 
GALERIA PRODUKTU

https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/wal_strunowy_0.jpg
https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/normandie#8055
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/podwojny_wal_strunowy_0.jpg
https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/normandie#8056
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/emopak.jpg
https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/normandie#8057
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Zdjęcia kultywatorów Normandie

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/normandie_w_polu.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/normandie_poczas_pracy.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/normandie_talerze.jpg
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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

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/gb-di-normandie-sp-2p-transport01-wb.jpg
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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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