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Mandam GROT
korbanek.pl/producent/mandam/glebosze-i-plugi-dlutowe/grot

220 - 300 CM

POBIERZ KATALOG MASZYN MANDAM     INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁUGA GROT

pług dłutowy

jako alternatywa dla tradycyjnego pługa!

Pługi dłutowe GROT to świetna alternatywa dla tradycyjnego pługa. Wszystko dlatego,

że pług dłutowy może pracować na dużych głębokościach, także w szczególnie trudnych

warunkach glebowych. Wszystko dlatego, że przy dużej głębokości pracy pługów

dłutowych dochodzi do zerwania twardych warstw glebowych, dzięki czemu pole jest

równo spulchnione, a resztki pożniwne równomiernie przykryte. Pługi dłutowe GROT

marki Mandam są produkowane w dwóch szerokościach roboczych 2,2 m i 3,0 m z

zabezpieczeniami - śruba zrywalna (kołek ścinający) lub siłownik (hydrauliczne NON-

STOP). W tym modelu przewidziany jest układ roboczy z regulowanymi lemieszami

bocznymi i wymiennym dwustronnym dłutem.

Standardowo pług dłutowy w modelu Grot jest wyposażony w hydrauliczną regulację

głębokości pracy. Opcjonalnie można do niego zakupić dodatkowe wałki lub ekrany

boczne za dodatkową opłatą, jak również oświetlenie LED. Dzięki temu pług z pewnością

spełni wszelkie oczekiwania i zapewni pełen komfort pracy i doskonałe efekty.

https://korbanek.pl/producent/mandam/glebosze-i-plugi-dlutowe/grot
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/katalog_maszyn_mandam_2021.pdf?707
https://korbanek.pl/sites/default/files/instrukcja-obslugi-plug-dlutowy-grot-mandam.pdf
https://sklep.korbanek.pl/?s=%C5%9Bruba&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=ko%C5%82ek&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=si%C5%82ownik&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=wa%C5%82ki&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie+LED&post_type=product
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Ciągnik rolniczy z pługiem dłutowym GROT 3/7 NS firmy MANDAM 

wyposażenie standardowe

pługów dłutowych GROT

Wyposażenie standardowe:

agresywny ząb z nożem docinającym

zabezpieczenie bolcowe (GROT)

hydrauliczna regulacja głębokości pracy na tylnym wale

zabezpieczenie hydrauliczne NON-STOP (GROT NS)

miara głębokości pracy

wał tylny zębaty tandem o śr. 560 mm

regulowana odległość między tylnymi wałami

bezobsługowe łożyska wałów tylnych 

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki?f%5B0%5D=field_product_brand%3A403
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%85b&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=%C5%82o%C5%BCyska&post_type=product
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zalety pługów dłutowych grot

dlaczego warto wybrać ten agregat?
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Pługi dłutowe GROT umożliwia szybką i tanią pracę zastępując tradycyjny pług, a

także pozwalają na likwidację rozlewisk wodnych na polu powodując lepsze podsiąkanie i

ukorzenienie się roślin. Doskonałe parametry wydajności są możliwe dzięki możliwości

jazdy z dużą prędkością nawet do 12km/h, co znacznie obniża koszty produkcji rolnej, a

także sprzyja przyspieszeniu procesu obróbki pola. Wygodę pracy podnosi także

zastosowanie przez firmę Mandam regulacji wału, która polega na możliwości odsuwania

i przybliżania wału w stosunku do ramy maszyny. Z kolei podwójny wał zębaty

gwarantuje lepsze napowietrzenie gleby po przejeździe maszyny. 

parametry techniczne

pługów dłutowych GROT

Nr
produktu

Typ Szer.
robocza

m

Zabezpieczenie Ilość
 zębów

szt.

Min.
zapotrzebowanie

mocy KM

Waga

kg

7010 GROT
2,2/5

2,2 bolce 5 60 2250

https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/plugi


5/9

7000 GROT
3,0/5

3,0 bolce 5 70 2580

7005 GROT
3,0/7

3,0 bolce 7 80 2900

7050 GROT
2,2/5 NS

2,2 siłownik
hydrauliczny

5 90 2350

7055 GROT
3,0/5 NS

3,0 siłownik
hydrauliczny

5 100 2940

7060 GROT
3,0/7 NS

3,0 siłownik
hydrauliczny

7 110 3160

film o maszynach mandam

Polski producent kultywatorów dłutowych

 

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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