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Mandam BEST
korbanek.pl/producent/mandam/agregaty-podorywkowe/best

400 - 600 CM

POBIERZ KATALOG MASZYN MANDAM     INSTRUKCJA OBSŁUGI  AGREGATU BEST

kultywatory uprawowy

Wielosekcyjny uniwersalny agregat uprawowy

Seria kultywatorów uprawowych BEST to nowość firmy MANDAM. Bazując na blisko 30-

letnim doświadczeniu MANDAM wprowadza do sprzedaży serię maszyn niezbędnych w

każdym gospodarstwie. Po roku prób i testów firma MANDAM jest przekonana, że

kultywator uprawowy BEST sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach nie mając sobie

równych. Efektem pracy kultywatora BEST jest idealne przygotowanie gleby pod siew oraz

kiełkowanie roślin bogatych w wartości odżywcze, wodę i tlen za pomocą gęsto

umieszczonych zębów roboczych (w 5 rzędach). Agregat BEST jest dostępny w dwóch

szerokościach roboczych – 4 i 6 m. Każdy model tego kultywatora jest składany

hydraulicznie do transportu i wyposażony jest w cztery koła podporowe.

Kultywator (agregat) uprawowy model BEST 6,0H firmy MANDAM 

https://korbanek.pl/producent/mandam/agregaty-podorywkowe/best
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/katalog_maszyn_mandam_2021.pdf?707
https://korbanek.pl/sites/default/files/instrukcja-obslugi-agregat-best.pdf
https://sklep.korbanek.pl/?s=ko%C5%82a&post_type=product
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wyposażenie standardowe

Agregat uprawowy BEST

Wyposażenie standardowe:

Pięć rzędów zębów roboczych

Ząb prosty 32x12

Płynna regulacja głębokości pracy zębów roboczych

Hydraulicznie składany do transportu

Opony 185/65-

15”

Cztery koła podporowe

Jak  skomponować agregat

Wielosekcyjny kultywator uprawowy BEST

BEST jest maszyną wielosekcyjną. Poprzez rozbudowaną ofertę opcji, klient ma możliwość

skonfigurowania maszyny wg własnych potrzeb. W zależności od warunków pracy i typu

uprawy klient ma do wyboru:

 
– spulchniacze śladów opon ciągnika,

 
– włókę prostą amortyzowaną sprężyną lub włókę zacierającą typu Crossboard (SKAN)

regulowaną hydraulicznie,

 
– trzy różne rodzaje zębów ułożonych w pięciu rzędach: proste 32×12 (standard) lub

45×12 (opcja) oraz 32×12 typu „S” (opcja),

 
– trzy różne sekcje doprawiające: wał strunowy uzębiony tandem o średnicy 300 mm

https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%85b&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=opony&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=ko%C5%82a&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/produkt/sl105287-1-spulchniacze-sladow-ciagnika/
https://sklep.korbanek.pl/?s=wa%C5%82&post_type=product
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każdy, belka z pazurkami przed wałem, a za nią pojedynczy uzębiony wał strunowy o

średnicy 300 mm lub belka z pazurkami przed wałem, a za nią uzębiony wał strunowy

tandem o średnicy 300 mm każdy,

– oświetlenie LED

Ząb prosty 32x12 typu Gamma (standard) - rozstaw zębów 8 cm. Poprzez drgania

dobrze kruszą i napowietrzają wierzchnią warstwę gleby. Nie wyciągają wilgoci oraz grud z

na powierzchnię.Głębokość pracy do 10 cm.

Ząb prosty 45x12 typu Gamma (opcja) - rozstaw zębów 8 cm. Dedykowany na

ciężkie i średnie gleby. Przy maksymalnym zagłębieniu (10 cm) zachowuje

optymalny stopień drgań, co przekłada się na wysoką jakość pracy.

Ząb 32x12 typu S (opcja) - rozstaw zębów 8 cm. Dobrze mieszają glebę oraz nawozy.

Drgania podczas pracy umożliwiają kruszenie gleby. Głębokość pracy do 10 cm.

parametry techniczne

Agregatu uprawowego BEST

Nr
produktu

Typ Szer.
robocza

m

Składanie Ilość
 zębów

szt.

Min.
zapotrzebowanie

mocy KM

Waga

(bez
wału)

kg

https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie+led&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%85b+prosty&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%85b+prosty&post_type=product
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7205 BEST
4,0 H

4,0 + 50 80 1206

7215 BEST
6,0 H

6,0 + 73 120 1458

film o maszynach mandam

Polski producent kultywatorów uprawowych

 

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

Zapytaj nas o więcej szczegółów
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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
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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.

 

 

 

 


