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Gregoire-Besson TETRA
korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/tetra

300 - 900 CM

POBIERZ PROSPEKT AGREGATÓW UPRAWOWYCH TETRA

 

agregat uprawowy  przedsiewny tetra

Przygotowanie warstwy siewnej na najwyższym poziomie

Agregaty uprawowe TETRA to maszyny odpowiedzialne za przygotowanie gleby do

siewu. Dzięki swojej konstrukcji łatwo dostosowują się do wcześniej przeprowadzonych

zabiegów polowych (orka, uprawa uproszczona) i można je stosować na wszystkich typach

gleby. Dzięki swej prostocie agregaty TETRA można łatwo regulować/ustawiać co

przekłada się na nieskomplikowane i przyjemne użytkowanie. 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. Maszyny uprawowe

TETRA to maszyny zawieszane, wyposażone w składanie hydrauliczne, co wpływa na

łatwe i wygodne manewrowanie. Podczas przejazdów drogami publicznymi można się

bezpiecznie poruszać, nie przekraczając szerokości ciągnika.

https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/tetra
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Gregoire-Besson/prospekt_gregoire_besson_tetra.pdf
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/siewniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
https://sklep.korbanek.pl/?s=redlica&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki?f%5B0%5D=field_product_brand%3A403
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wyposażenie  standardowe

WAŻNE CECHY
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Zaczep kat. 3N-3 dla modeli do 6,00 m szerokości roboczej

Zaczep kat. 3-4N dla modeli do 7,50 i 9,00 m szerokości roboczej

Rama oparta na belce głównej o wymiarze 150 x 150 mm

Sekcje robocze o szer. 150 m montowane na równoległoboku

Podwójny wał kruszący z prętami z płaskowników o średnicy 330/270 mm

Łożyska wału bezobsługowe

Oświetlenie drogowe z tablicami ostrzegawczymi

Zęby sprężyste super S 32x10

Mechaniczna regulacja głębokości roboczej na równoległoboku

Rozstaw zębów 60 mm

wyposażenie  dodatkowe

ISTOTNE CECHY

Koła podporowe boczne 650 x 200 mm

Mechaniczna włóka wyrównująca z zębami

Dodatkowy zagarniacz za wałem

Zęby 32 x 12 wzmocnione sprężyste, proste, 4 rzędy, rozstaw 94 mm

https://sklep.korbanek.pl/?s=zaczep&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=zaczep&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=sekcja&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=%C5%82o%C5%BCysko&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=ko%C5%82o&post_type=product
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Zęby 32 x 12 wzmocnione na podwójnej sprężynie,  4 rzędy, rozstaw 94 mm

Zęby 32 x 10 proste Super S, 5 rzędów o rozstawie 60 mm       

Stopy podporowe do magazynowania maszyny w pozycji złożonej

Mechaniczna włóka wyrównująca z zębami z hydrauliczną regulacją kąta natarcia

4 Spulchniacze śladów sztywne z wąską redlicą                        

4 spulchniacze śladów na sprężynie z wąską sprężyną

2 spulchniacze śladów sztywne z gęsiostópką

2 spulchniacze śladów na sprężynie z gęsiostópką

dane techniczne  agregatów tetra

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Model Szerokość
robocza

Liczba
zębów

Rozstaw
zębów

Liczba
rzędów
zębów

Masa
własna

Zapotrzebowanie
mocy

50 3,00 m 50 60 5  950 -
1050 
 kg

120 PS

60 4,50 m 75 60 5 1320 -
1376 kg

160 PS

60 6,00 m 100 60 5 1560 -
1634 kg

200 PS

70 7,50 m 125 60  5 3123 -
3216 kg

260 PS

80 9,00 m 150 60 5 3363 -
3474 kg

320 PS

 

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%99by&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=spulchniacz&post_type=product
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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

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny

przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.
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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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