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Krukowiak Zbieracz do cebuli Z437
korbanek.pl/producent/krukowiak/technika-warzywniczo-sadownicza/zbieracz-do-cebuli-z437

Pobierz prospekt maszyn techniki warzywnej Krukowiak >

Pobierz instrukcję obsługi zbieracza do cebuli Krukowiak Z437 >    Pobierz katalog części

zbieracza do cebuli Krukowiak Z437 >

 

ZBIERACZ DO CEBULI KRUKOWIAK Z437

SZYBKI ZBIÓR WYSUSZONEJ CEBULI

Zbieracz do cebuli KRUKOWIAK Z437 podbiera z rzędów wysuszoną cebulę i

przemieszcza na jadący z boku środek transportu. Zbiór cebuli na polu odbywa się za

pomocą zespołu składającego się z walca z pianki poliuretanowej i przenośnika

rusztowego. Z przenośnika wzdłużnego materiał przekazywany jest na przenośnik

poprzeczny, który podaje plon na poruszający się równolegle do maszyny środek

transportowy. Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do zbierania z rzędów wysuszonej

cebuli i przemieszczania jej na jadący z boku środek transportu.

Zbieracz wyposażony jest w hydraulikę - hydrauliczne rozkładanie do pozycji

praca/transport, regulacja nachylenia przenośnika transportującego cebulę na środek

transportu. Sterowanie odbywa się za pomocą rozdzielacza hydraulicznego znajdującego

się w kabinie ciągnika.

https://korbanek.pl/producent/krukowiak/technika-warzywniczo-sadownicza/zbieracz-do-cebuli-z437
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Krukowiak/maszyny-przetworstwo-warzyw-krukowiak.pdf?753
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/krukowiak/instrukcja-obslugi-zbieracz-do-cebuli-z437_wydanie_2021.pdf?691
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/katalogi-czesci/krukowiak/katalog-czesci-zamiennych_zbieracz-cebuli-krukowiak_z437.pdf?734


2/9

Opcjonalnie zbieracze do cebuli Krukowiak Z437 można doposażyć w wytrzymałe i trwałe

taśmy holenderskie Hessels, podwyższenie załadunku do 300 cm oraz we wstrząsacz

taśmy pierwszej.

SZYBKI ZBIÓR CEBULI

MASZYNA DO ZBIERANIA SUCHEJ CEBULI
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Przemyślana konstrukcja zbieracza cebuli

Na życzenie klienta zbieracz może być wyposażony w stół przebierczy znajdujący się za

przenośnikiem wzdłużnym. Obok stołu przebierczego znajdują się siodełka dla osób,

które mają za zadanie odbierać kamienie i zanieczyszczenia. Stół wyposażony jest w

mechanizm umożliwiający rozłączenie jego napędu oraz sygnał dźwiękowy umożliwiający

kontakt osobom obsługującym stół z kierowcą ciągnika.
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Praca na głębokość do 5 cm

Dopuszczalne zagłębienie elementów roboczych zbieracza w ziemię wynosi co najwyżej 5

cm, co ma zapobiec uszkodzeniu odsiewacza przenośnikowego. Zbieracz do cebuli jest

przystosowany do współpracy z ciągnikiem klasy 0,6 i powyżej. 

Maszyna ta służy do zbioru cebuli w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W zależności od potrzeb w użytkowaniu zbieracz do cebuli może być opcjonalnie

wyposażony w taśmy holenderskie Hessels, wstrząsacz pierwszej taśmy oraz w

podwyższenie załadunku do 3 metrów. Taśmy holenderskie Hessels to optymalne i

solidne rozwiązanie sprawiające, że maszyna będzie bardziej trwała.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

ZBIERACZA DO CEBULI KRUKOWIAK Z437

Typ maszyny Zbieracz do cebuli

Symbol techniczny maszyny Z437

Szerokość robocza [m] 0,8

Masa [kg] 1 460
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Typ maszyny Zbieracz do cebuli

Zapotrzebowanie mocy [KM] 30

Minimalna potrzebna wydajność hydrauliki ciągnika 60 l/min.

Wydajność polowa [ha/h] 0,3

Wymagany napęd z ciągnika W.O.M. 540 obr./min.

Wymiary
 [dł. x szer. x wys.] [cm]

451 x 250 x 320

Sposób agregowania maszyny Maszyna przyczepiana

ZOBACZ TAKŻE OPRYSKIWACZE

KRUKOWIAK: JAKI OPRYSKIWACZ WYBRAĆ?

 

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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