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Lemken Heliodor
korbanek.pl/producent/lemken/agregaty-uprawowe-i-uprawowo-siewne/heliodor

ZOBACZ NOWY MODEL

250 - 1200 CM

POBIERZ PROSPEKT

Kompaktowa talerzówka Heliodor zalecana jest na gleby lekkie i średnie, zarówno do
uprawy pożniwnej oraz jako agregat doprawiający przed siewem. O dużej
uniwersalności zastosowań Heliodora decydują: praca na glebach zakamienionych,
niezależne montowanie tarcz oraz praca bez zapychania się po ściernisku oraz w
uprawie przedsiewnej po pługu, jako agregat uprawowy. Wysoka prędkość robocza
oraz niskie zapotrzebowanie mocy w połączeniu z siewnikiem tworzą agregat
uprawowo-siewny o dużej wydajności powierzchniowej.

Zalety  agregatu

Talerzowego Lemken Heliodor

Agregat talerzowy Heliodor zbudowany jest z dwóch rzędów karbowanych tarcz o dużej twardości, odpornych na
ścieranie o średnicy 465 mm oraz grubości 5 mm. Zastosowano agresywny kąt zamontowania tarcz, aby zapewnić
dobrą penetrację gleby, nawet w trudnych warunkach wilgotnościowych. Bezobsługowe łożyskowanie tarcz zapewnia
doskonałą pracę oraz długą żywotność.

Każda tarcza jest niezależnie montowana do ramy przy użyciu sprężyny resorowej, zapewniającej stałe utrzymanie
głębokości roboczej, agresywne działanie uprawowe, dzięki wibracjom oraz działa jako zabezpieczenie przed
uszkodzeniem. Aby zwiększyć uniwersalność, agregat wyposażony jest w hydraulicznie przestawianą włókę
równającą montowaną przed lub za talerzami, w zależności od systemu uprawy: płużnej lub siew w mulcz.

https://korbanek.pl/producent/lemken/agregaty-uprawowe-i-uprawowo-siewne/heliodor
https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/discomix
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Lemken/heliodor.pdf
https://sklep.korbanek.pl/?s=lemken&post_type=product
https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/discomix
https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/discomix
https://sklep.korbanek.pl/?s=talerz+lemken&post_type=product
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Półzawieszane wersje nowego agregatu talerzowego, wyposażone są w wahadłowo zamontowane sekcje tarcz
uprawowych do ramy, aby zapewnić dokładne kopiowanie terenu oraz precyzyjne utrzymanie głębokości roboczej.
Agregat może być wyposażony w dowolny pełny wał z bogatego programu wałów firmy LEMKEN, optymalnie do
warunków glebowych gospodarstwa. Głębokość robocza przestawiana jest skokowo przy pomocy sworzni w
zakresie od 2 do 15 cm.

Heliodor może być łączony z mechanicznymi lub pneumatycznymi siewnikami poprzez zintegrowane punkty
zaczepowe albo poprzez hydrauliczny trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi. Kompaktowa budowa Heliodora
poprawia wydajność na uwrociach oraz zapewnia łatwe manewrowanie i dużą wydajność powierzchniową,
zwłaszcza na średnich i małych polach.

 

https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/discomix
https://sklep.korbanek.pl/?s=lemken&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/siewniki
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Dane  techniczne

Agregatu talerzowego Lemken Heliodor

Model Ilość
talerzy

Średnica
talerza

Odstęp
między
talerzami

Szerokość
robocza)

Szerokość
transportowa

Waga
bez
wałów

Łączenie z
siewnikiem

Moc
ciągnika

  (mm) (mm) (m) (m) (kg)  kW KM

Zawieszane          

Heliodor 8/250 20 465 125 2,5 2,5 672  46-
74

63-
100

Heliodor 8/300 24 465 125 3 3 805 x 55-
88

75-
120

Heliodor 8/350 28 465 125 3,5 3.5(1) 912 x 65-
103

88-
140

Heliodor 8/400 32 465 125 4 4(1) 1,02 x 74-
118

100-
160

Zawieszane
składane

         

Heliodor 8/400
K

32 465 125 4 3 1,727  74-
118

100-
160

Heliodor 8/500
K

40 465 125 5 3 1,848  92-
147

125-
200

Heliodor 8/600
K

48 465 125 6 3 2,11  110-
176

150-
240

Półzawieszane
składane

         

Heliodor 8/400
KA

32 465 125 4 3 2,437 x 74-
118

100-
160

Heliodor 8/500
KA

40 465 125 5 3 2,626 x 92-
147

125-
200

Heliodor 8/600
KA

48 465 125 6 3 2,794 x 110-
176

150-
240

Doczepiane
składane

         

Gigant 10/800
Heliodor 8

64 465 125 8 3 4,67  148-
236

200-
320

Gigant 10/1000
Heliodor 8

80 465 125 10 3 5,296  184-
294

250-
400

Gigant 10/1200
Heliodor 8

96 465 125 12 3 6,452  220-
352

300-
480

 

Wszystkie dane, rozmiary i masy podlegają ciągłemu technicznemu rozwojowi i nie są wiążące. Dane dotyczące
masy narzędzia odnoszą się do wersji z wyposażeniem podstawowym. Zastrzega się prawo zmian technicznych.

prezentacja video

Film przedstawiający agregaty z oferty firmy Korbanek

https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/discomix
https://sklep.korbanek.pl/?s=lemken&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
http://korbanek.pl/
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Watch Video At: https://youtu.be/sN_h9i7zyL8

 
GALERIA PRODUKTU

 
Lemken Heliodor

https://youtu.be/sN_h9i7zyL8
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/lemken_heliodor_z_gory.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/lemken_heliodor_z_lewej.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

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną
marką lub modelem.

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/lemken_heliodor_z_prawej.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/lemken_heliodor_z_tylu.jpg
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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.  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
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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.  

 
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


