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Lemken EuroTitan
korbanek.pl/producent/lemken/plugi/eurotitan

ZOBACZ NOWY MODEL

7 - 12

POBIERZ PROSPEKT

Producenci stale projektują coraz to większe ciągniki. Maszyny
tego typu powodują powstawanie bardzo dużych obciążeń na
urządzeniach ciąganych. Pługi EuroTitan posiadające od
dziewięciu do dwunastu korpusów są dostosowane do współpracy
z największymi ciągnikami dostępnymi na rynku. Stal o wysokiej
jakości oraz konstrukcja zaprojektowana przy użyciu narzędzi
CAD zapewniają, że pługi EuroTitan będą niezawodnie służyć
przez wiele lat.

Pługi półzawieszane obracalne EuroTitan przeznaczone są do użytku z mocnymi
ciągnikami.
 

Cechy  Lemken Eurotitan

Podstawowe cechy pługów pół-zawieszanych EuroTitan

 

https://korbanek.pl/producent/lemken/plugi/eurotitan
https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/plugi/spsf-9
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Lemken/eurotitan-varititan_en_01.pdf?606
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi?f%5B0%5D=field_product_parameters%3A171
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi?f%5B0%5D=field_product_parameters%3A171
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Duży prześwit między wieżą a ciągnikiem umożliwia wykonanie skrętu na uwrociach
o szerokości do 4 metrów pod kątem do 90 stopni. Ułatwia to manewrowanie na
uwrociach oraz orkę przy zastosowaniu ciągnika wyposażonego w koła bliźniacze.
Pługi EuroTitan mogą być szybko i w łatwy sposób skonfigurowane do orki "po
caliźnie" oraz w bruździe. Z tego powodu mogą być używane z ciągnikami
gąsienicowymi, wyposażonymi w koła bliźniacze lub standardowe.
Wysokość wału poprzecznego może być regulowana za pomocą śruby, co pozwala
na zmianę obciążenia na oś tylną ciągnika.
Smarowane złącze ramy między przednim i tylnym zespołem pługa pozwala na
zmianę głębokości roboczej oraz kierunku jazdy. Pozwala to na dokładną regulację
maszyny nawet na zboczu.
Skokowa zmiana szerokości roboczej pługa w czterech stopniach od 30 do 50 cm
na korpus. 

 

Zabezpieczenie  Hydrix

Opis hydraulicznego zabezpieczenia pługa HydriX

 

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
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Prosta regulacja siły wydźwigu przydaje się szczególnie w przypadku orki na glebie
kamienistej i bardzo zróżnicowanej. Ciśnienie w obiegu hydraulicznym można łatwo
regulować pod kątem określonych warunków za pomocą  systemu HydriX w wersji
hydraulicznej LEMKEN. Na glebach lekkich wybiera się najmniejszą z możliwych siłę
wyzwalającą wydźwig, by zatrzymać w glebie wszystkie kamienie. W miarę, jak warunki
się zaostrzają, kierowca ciągnika za pomocą regulatora zwiększa ciśnienie do takiej
wartości, by korpusy pługa nadal mocno tkwiły w ziemi.

Ciśnienie można regulować w  granicach od 50 do 140 bar za pomocą pokrętła na
pulpicie operatora

Na pulpicie operatora można ustawić wybrane granice i włączać je  dźwigniami
sterującymi w ciągniku.
Poprawki ustawień z odczytu na  manometrze nie są potrzebne.
Sztywne połączenie grządzieli z  ramą pozwala na stosowanie niskich ciśnień
roboczych w systemie auto resetowania HydriX

 

Wyposażenie  Standardowe

Standardowa specyfikacja pługów EuroTitan

Wieża z zaczepem dolnym Kat. 4N=L3 Z4 (lub Kat. 3 lub 4)

Rama o profilu 180 x 180 x 10 mm

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
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Skrzynka narzędziowa z kluczami

Stopa podporowa

Prześwit pod ramą 80 cm

Oświetlenie robocze

Kompletne wyposażenie hydrauliczne

Elektroniczna kontrola obrotu

Szersze koła 400/70 R 20, 1.082 x 397 mm

Hydraulicznie podnoszenie pługa

Tylne koło kopiujące 10.0/75-15.3 770 x 277 mm

Dzielony lemiesz, wzmocniony (lub jednoczęściowy lemiesz wzmocniony)

 

Dane Techniczne

Parametry techniczne pługów Lemken EuroTitan

EuroTitan 10 (Rama 180 x 180 x 10 mm)

Liczba korpusów 6+3 6+3+1 7+3

Szerokość robocza skiby (cm) 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50

Rozstaw korpusów (cm) 100 100 100

Waga (kg) 4.593 4.842 4.810

Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym
(kg)

5.178 5.493 5.460

Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) 5.196 5.513 5.480

kW/HP 132/180 132/180 132/180

Liczba korpusów 7+3+1 8+3 8+3+1

Szerokość robocza skiby (cm) 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50

Rozstaw korpusów (cm) 100 100 100

Waga (kg) 5.059 5.027 5.276

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
https://sklep.korbanek.pl/?s=lemiesz&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi


5/12

EuroTitan 10 (Rama 180 x 180 x 10 mm)

Liczba korpusów 7+3+1 8+3 8+3+1

Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym
(kg)

5.775 5.742 6.057

Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) 5.797 5.764 6.081

kW/HP 132/180 132/180 132/180

 
Film video

Konserwacja pługa

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

 
GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia pługów Lemken EuroTitan

https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/plugi
https://youtu.be/oQMjhYWcYEs
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/lemken_titan_9.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/lemken_titan_3.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/lemken_titan_5.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/lemken_titan_7.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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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


