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Lemken Diamant
korbanek.pl/producent/lemken/plugi/diamant

ZOBACZ NOWY MODEL

5 - 9

POBIERZ PROSPEKT

Wymagania wobec pługów pół zawieszanych wobec ciągle
rosnącego obszaru przeciętnego gospodarstwa stale wzrastają.

 Obydwa pługi LEMKEN – Diamant 11 i Diamant 12 w pełni
odpowiadają tym wysokim wymaganiom, a konkretnie: łatwością
obsługi, jakością wykonywanej pracy i wzrostem wydajności.

Pługi pół zawieszane Lemken DIAMANT występują w konfiguracji z zabezpieczeniem
mechanicznym jak i hydraulicznym

Konstrukcja  Lemken Diamant

Rozwiązania konstrukcyjne Lemken DIAMANT

https://korbanek.pl/producent/lemken/plugi/diamant
https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/plugi/spmf-9
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Lemken/prospekt-plugi-lemken-diamant-11-i-12.pdf?311
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
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Korpusy  Duramaxx  stanowią  całkowicie  nową  koncepcję  konstrukcyjną, która
umożliwia wydłużenie trwałości użytkowej o 75% i obniżenie czasu  regulacji  nawet do
80%. W porównaniu do części konwencjonalnych, części Duramaxx  wykonano ze
znacznie twardszej stali. Stało się to możliwe dzięki wyeliminowaniu otworów wierconych
 i  wykrawanych, które osłabiają materiał. Odkładnice i listwy spoczywają   całkowicie na
słupicy i nie są już elementem nośnym korpusu  płużnego. Ich jedynym zadaniem jest
przewracanie  ziemi.

Korpusy płużne Duramaxx zaprojektowano w taki sposób, by umożliwić szybką wymianę
odkładnic, listw oraz piersi odkładnic bez użycia narzędzi. Aby usunąć pierś odkładnicy,
wystarczy wyjąć jedną zawleczkę, która służy również jako blokada innych elementów
konstrukcyjnych. Następnie, można wyjąć samą odkładnicę, bądź jej listwę z otworu. W
porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami wymiana dzioba lemiesza przebiega równie
szybko, ponieważ  zamocowano  go  za  pomocą zaledwie jednej śruby.

https://sklep.korbanek.pl/?s=odk%C5%82adnia&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=odk%C5%82adnia&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=odk%C5%82adnia&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=lemiesz&post_type=product
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Hydromatic - nowoczesne zabezpieczenie  przed  przeciążeniem  firmy LEMKEN składa
się z układu sterowania, który w sposób niezawodny łączy korpus płużny z punktem
podparcia w każdym położeniu. Urządzenie Hydromatic posiada dużą siłę udźwigu i siłę
wciągającą korpus, co zapewnia delikatne, bezwstrząsowe wydźwignięcie w chwili, gdy
pług najedzie na przeszkodę.

Mechanizm hydraulicznego  zabezpieczenia  przed  przeciążeniem  odchyla się w
dowolnym momencie, nawet gdy napotka przeszkody po jego bokach. Odchylenie sięga
do 38 cm do góry i jednocześnie do 20 cm w bok. Odchylenie to wystarcza do
bezpiecznego  kontynuowania  pracy nawet podczas głębokiej orki. Kierowca ciągnika
może bez trudu ustawić duże siły wydźwigu bez wysiadania z kabiny. 

Minimalną i maksymalną wartość  siły wydźwigu można  ustawiać indywidualnie w
zakresie od 50 do 140 bar za pomocą pokrętła na zaworze
regulacyjnym (opcjonalnie), np. w warunkach orki na glebach płytkich lub twardych. 

 

Dane  Techniczne

Parametry techniczne pługów pół zawieszanych DIAMANT

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
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Model     
          

Orientacyjna
szerokość robocza

skiby [cm]

Rozstaw
korpusów[cm]

Liczba
skib 

Orientacyjny
ciężar  [kg]

  Diamant   Diamant
V

  Diamant
 

Diamant 
V

Zabezpieczenie przed przeciążeniem z podwójną śrubą bezpiecznikową ścinaną

Diamant
(V) 11 5 L
100

33,38,44,50  30 - 55 100 5 2580 3755

Diamant
(V) 11
5+1 L 100

33,38,44,50  30 - 55 100 5+1 2830 3065

Diamant
(V) 11 6 L
100

33,38,44,50  30 - 55 100 6 2826 2036

Diamant
(V) 11
6+1 L 100

33,38,44,50  30 - 55 100 6+1 3076 3346

Diamant
(V) 11 7 L
100

33,38,44,50  30 - 55 100 7 3072 3317

Diamant
(V) 11
7+1 L 100

33,38,44,50  30 - 55 100 7+1 332 3627

Diamant
(V) 11 8 L
100

33,38,44,50  30 - 55 100 8 3318 2598

Diamant
(V) 11
8+1 L 100

33,38,44,50  30 - 55 100 8+1 3568 3908

Diamant
(V) 11 5 L
120

33,38,44,50  30 - 55 120 5 2630 3825

Diamant
(V) 11
5+1 L 120

33,38,44,50  30 - 55 120 5+1 2892 3149

Diamant
(V) 11 6 L
120

33,38,44,50  30 - 55 120 6 2888 3120
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Diamant
(V) 11
6+1 L 120

33,38,44,50  30 - 55 120 6+1 3150 3444

Diamant
11 7 L
120

33,38,44,50  120 7 3146  

Diamant
11 7+1 L
120

33,38,44,50   7+1 3408  

Z dodatkowym hydraulicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem

Diamant
11 (V) T 5
L 100

33,38,44,50  30 - 55 100 5 2800 2975

Diamant
11(V)T
5+1 L 100

33,38,44,50  30 - 55 100 5+1 3099 3334

Diamant
11 (V) T 6
L 100

33,38,44,50  30 - 55 100 6 3090 3300

Diamant
11(V)T
6+1 L 100

33,38,44,50  30 - 55 100 6+1 3389 3659

Diamant
11 (V) T 7
L 100

33,38,44,50  30 - 55 100 7 3380 3625

Diamant
11(V)T
7+1 L 100

33,38,44,50  30 - 55 100 7+1 3679 4984

Diamant
11 V T 5
L 120

  30 - 55 120 5  3045

Diamant
11 V T
5+1 L 120

  30 - 55 120 5+1  3418

Diamant
11 V T 6
L 120

  30 - 55 120 6  3384

Diamant
11 V T
6+1 L 120

  30 - 55 120 6+1  3757
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Film video

Konserwacja pługa

Watch Video At: https://youtu.be/oQMjhYWcYEs

 
GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia pługów Lemken DIAMANT

https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/plugi
https://youtu.be/oQMjhYWcYEs
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/lemken_diamant_4.jpg
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OCEŃ PRODUKT

 

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/lemken_diamant_5.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/lemken_diamant_6.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/lemken_diamant_1.jpg
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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

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.
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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.  
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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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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


