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Mandam GAL
korbanek.pl/producent/mandam/brony-talerzowe/gal

250 - 800 CM

POBIERZ KATALOG MASZYN MANDAM     INSTRUKCJA OBSŁUGI BRONY GAL

UNIWERSALNA  BRONA TALERZOWA

z zabezpieczeniem gumowym talerzy

Brony talerzowe GAL firmy MANDAM są przeznaczone jest do upraw pożniwnych i doprawiających przed

siewem, jak również do uprawy uproszczonej. Talerze zębate osadzone są na masywnych łożyskach

bezobsługowych, ustawione pod odpowiednim kątem zapewniają doskonałą pracę i długą żywotność maszyny.

Na bezobsługowe piasty producent udziela 5-letniej gwarancji. Ramie z talerzem jest zabezpieczone 4

amortyzatorami gumowymi. Długa lista wałów tylnych oraz wyposażenia dodatkowego zadowoli każdego

klienta. Brona GAL-C to maszyna klasy średniej natomiast GAL-K to ciężka maszyna półzawieszana o

nowoczesnej konstrukcji. 

Brona talerzowa zawieszana, składana hydraulicznie firmy MANDAM typ GAL-C 4,0 H

https://korbanek.pl/producent/mandam/brony-talerzowe/gal
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/katalog_maszyn_mandam_2021.pdf?707
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/instrukcja_obslugi-brona_talerzowa_mandam_gal-c-k-s.pdf?511
https://sklep.korbanek.pl/?s=piasty&post_type=product
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brona talerzowa gal-c

Uniwersalny agregat talerzowy

GAL-C przy dwóch rzędach talerzy zębatych ustawionych pod odpowiednim kątem zapewniają bardzo dobrą

penetrację gleby i efektowne wymieszanie resztek pożniwnych. Bezobsługowe łożyska gwarantują

długowieczną bezawaryjną pracę. Producent udziela 5-letniej gwarancji na te łożyska. Maszyna może być

wyposażona w wiele opcjonalnych dodatków np. różne wały doprawiające, oświetlenie LED czy siłownik do

regulacji głębokości pracy. 

Wyposażenie standardowe:

zabezpieczenie gumowe

łożyskowania bezobsługowe

regulowana odległość wału za maszyną

ekrany boczne zaczepione na gumach amortyzujących

do wyboru wiele tylnych typów wałów

parametry  techniczne

Bron talerzowych GAL-C

https://sklep.korbanek.pl/?s=%C5%82o%C5%BCyska&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie+LED&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=si%C5%82ownik&post_type=product
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Nr
produktu

Typ Szer.
robocza

m

Składanie Zabezpieczenie Ilość
 talerzy

szt.

Średnica
talerzy

mm

Min.
zapotrzebowanie

mocy

KM

Waga

kg
(bez wału)

2670 GAL-
C

2,5

2,50 - gumowe 20 560 80 1098

2600 GAL-
C

3,0

3,00 - gumowe 24 560 100 1220

2635 GAL-
C

3,5

3,50 - gumowe 28 560 120 1342

2605 GAL-
C

4,0

4,00 - gumowe 32 560 140 1706

2610 GAL-
C

4,0
H

4,00 + gumowe 32 560 160 2144

2615 GAL-
C

4,5
H

4,50 + gumowe 36 560 170 2301

2620 GAL-
C

5,0
H

5,00 + gumowe 40 560 180 2386

2630 GAL-
C

6,0
H

6,00 + gumowe 48 560 200 2673

brona  talerzowa GAL-K

Ciężki i półzawieszany agregat

Agregaty talerzowe GAL-K są przeznaczone do upraw pożniwnych i doprawiających przed siewem. Talerze

zębate o średnicy 560 mm osadzone są na masywnych łożyskach bezobsługowych, ustawione pod

odpowiednim kątem zapewniają doskonałą pracę i długą żywotność maszyny. Tak skonstruowany agregat przy

hydraulicznie sterowanej głębokości pracy zapewnia komfort obsługi i przy jednym przejeździe odpowiednie

podcięcie gleby oraz jej rozdrobnienie i wymieszanie z resztkami pożniwnymi. Duża masa maszyny, umożliwia

pracę w ziemi suchej oraz zwięzłej. Maszyna może być wyposażona w wiele opcjonalnych dodatków

np. szerokie opony, oświetlenie LED czy też amortyzator olejowo-gazowy itd. 

Wyposażenie standardowe:

zabezpieczenie gumowe talerzy

https://sklep.korbanek.pl/?s=opony&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie+LED&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=amortyzator&post_type=product
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łożyska bezobsługowe

regulowana odległość wału za maszyną

ekrany boczne zaczepione na gumach amortyzujących

do wyboru wiele tylnych typów wałów

talerze o średnicy 560 mm

hydrauliczna regulacja głębokości pracy na wale

parametry techniczne

Bron talerzowych GAL-K

Nr
produktu

Typ Szer.
robocza

m

Składanie Zabezpieczenie Ilość
 talerzy

szt.

Średnica
talerzy

mm

Min.
zapotrzebowanie

mocy

KM

Waga

kg
(bez
wału)

5110 GAL-
K

4,00
H

4,00 + gumowe 32 560 150 3448

5115 GAL-
K

5,00
H

5,00 + gumowe 40 560 180 3852
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5100 GAL-
K

6,00
H

6,00 + gumowe 48 560 200 4314

5105 GAL-
K

8,00
H

8,00 + gumowe 64 560 220 5576

film o maszynach mandam

Polski producent maszyn klasy Premium

 

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.

 

 

WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną
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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

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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