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Gregoire-Besson VOYAGER S
korbanek.pl/producent/gregoire-besson/plugi/spmf-9

5 - 9 korpusów

Pobierz prospekt pługów VOYAGER 
 

Pługi półzawieszane  voyager s

DLA CIĄGNIKÓW O MOCY OD 140 DO 390 KM
  

Firma Gregoire-Besson jest pionierem w produkcji pługów półzawieszanych jedno i
dwukołowych. Opatentowane rozwiązania jak system obrotu czy przegubowa konstrukcja
wózka nie mają sobie równych i przeszło dwudziestoletnie doświadczenie sprawiają, że
są jednymi z najbardziej cenionych i postrzeganych w jakości orki na rynku. To właśnie
firma Gregoire-Besson jako pierwszą, która wzięła udział w 24- godzinnej orce pługiem
wyposażonym w 20 korpusów. Przy orce na głębokość 27 cm udało się w ciągu 24
godzin uzyskać wynik 321 hektarów zaoranej ziemi.

 

sprawdzona  konstrukcja

https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/plugi/spmf-9
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Gregoire-Besson/prospectus_plugow_60-70.pdf?993
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ROZWIĄZANIA WYSTĘPUJĄCE TYLKO W GREGOIRE-BESSON

Pługi serii VOYAGER S60 i S70 są wyposażone w przegubowy system łączenia ramy
tylnej opatentowany przez Gregoire - Besson. Na poziomie wózka połączenie
przegubowe umożliwia dokładną orkę na terenach pagórkowatych. W standardowym
wyposażeniu modelu VOYAGER połączenie przegubowe jest mechaniczne i blokuje się
automatycznie podczas podnoszenia wózka.

W pługach 70 jest bardzo charakterystyczny mechanizm obrotu (koło zębate - listwa
zębata). Mechanizm ten jest stosowany już od 20 lat i jest bardzo ceniony przez klientów
dzięki prostocie, trwałości, solidności i niezawodności. Dwa duże siłowniki o średnicy 150
mm pozwalają na jednostajny obrót bez szarpnięć, co zwiększa żywotność obrotnicy
pługa.
Trochę delikatniejsze pługi S60 posiadają mechanizm obrotu oparty na dwóch
siłownikach hydraulicznych zamiast listy zębatej i koła zębatego.

 
 

wyposażenie standardowe  pługów voyager

WAŻNE CECHY

Mocna rama o profilu 180 x 180 mm 
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Kroje nożowe

Odkładnice półśrubowe AR8HLMc

Lemiesze B2 z wymiennymi końcówkami

Belka stabilizacyjna wzmocniona 150 x 150 mm

Przedpłużki mieszane lub listwy ścinające

Hydrauliczna regulacja szerokości pierwszej skiby

Szerokość robocza regulowana mechanicznie od 12'' do 20'' (5 pozycji)

Zaczep połączony przegubowo, który umożliwia kąt skrętu ponad 110 stopni

Ogumienie kół wózka  400/70x20

 

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE  PŁUGÓW VOYAGER

ISTOTNE CECHY

Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej
 

Hydrauliczna kontrola zapobiegania poślizgowi kół ciągnika 
Wybieracz hydrauliczny 2 lub 3 - funkcyjny
Większa średnica siłowników zabezpieczenia non-stop
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Model VOYAGER S70 do orki poza bruzdą z podwójnymi przednimi kołami
Hydrauliczne ramię do wału
Rozstaw korpusów 114 cm zamiast 100 cm
Korpusy z odkładnicami ażurowymi
Przedpłużki uniwersalne lub do kukurydzy
 

DANE TECHNICZNE  PŁUGÓW VOYAGER

PODSTAWOWE PARAMETRY
  

 VOYAGER S60 VOYAGER S70

Typ pług półzawieszany
obracalny na 1 kole

pług półzawieszany
obracalny na 1 kole

Regulacja szerokości
roboczej

mechaniczna, hydrauliczna
(opcja)

mechaniczna, hydrauliczna
(opcja)

Liczba korpusów 5 do 7 5 do 9

Maks moc ciągnika 140-250 KM 150-390 KM

Belka ramy (mm) 160 x 160 mm 180 x 180 mm

Prześwit pod ramą
(cm)

 78 74, 78, 82

Rozstaw korpusów
(cm)

100 cm lub 114 mm (opcja) 100 lub 114 cm (opcja)

Zabezpieczenie
korpusów

Śrubowe lub non-stop
hydrauliczne

śrubowe lub non-stop
hydrauliczne

Regulacja szerokości
pierwszej skiby

Hydrauliczna Hydrauliczna

Szerokość robocza 30 - 50 cm na korpus
30 - 5- cm na korpus
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Obrót W górę W górę

Opcje Odkładnice do wyboru,
przedpłużki do wyboru, itd.

Odkładnice do wyboru,
przedpłużki do wyboru, itd.

 
film o pługach  gregoire-besson

PREZENTACJA MODELI

Watch Video At: https://youtu.be/jt7GvXOr-pA

AKCESORIA DO PŁUGA VOYAGER S

Wyposażenie Voyager S

 
GALERIA PRODUKTU

 
VOYAGER S

https://youtu.be/jt7GvXOr-pA
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/voyager_s.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/gb_voyager_s_orka.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/plug_gb_voyager.jpg


7/12

 
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/voyager_z_fendt.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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