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Mandam MWC / MWW
korbanek.pl/producent/mandam/waly-uprawowe/mwc

150 - 600 CM

POBIERZ KATALOG MASZYN MANDAM     INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŁ MWC / MWW

wały  zagęszczający

Campbell o średnicy 700, lub 900 mm

Wały Campbell MWC to wały uprawowe do podwieszania na przednim TUZ-ie ciągnika,

jednak po właściwym dla modelu zablokowaniu łoża, wały mogą być podwieszane na tylnym

TUZie. Wały uprawowe Campbell MWC są polecane do użytku w celu zagęszczenia i

wyrównania pola przed siewem lub podczas siewu. Stosowanie wałów uprawowych sprzyja

także zatrzymaniu wilgotności gleby oraz polepszeniu jej struktury. To wszystko gwarantuje

optymalne tempo wzrostu roślin.

Narzędziem roboczym są pierścienie „Campbell” o średnicy 700 lub 900 mm. Model wałów

uprawowych Campbell z włóką MWW dodatkowo jest wyposażony w dwa rzędy noży

rozdrabniających. Wałowanie jest bardzo ważnym zabiegiem agrotechnicznym, który znacząco

wpływa na jakość upraw i ich późniejszy urodzaj. Dlatego warto postawić na najlepszy sprzęt.

Propozycja Mandam to zaś bez wątpienia najwyższa jakość, nowoczesność i skuteczność dla

nowoczesnego rolnictwa.

https://korbanek.pl/producent/mandam/waly-uprawowe/mwc
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/katalog_maszyn_mandam_2021.pdf?707
https://korbanek.pl/sites/default/files/instrukcja-obslugi-waly-mandam-mwc-mww.pdf
https://sklep.korbanek.pl/?s=pier%C5%9Bcienie&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=Campbell&post_type=product
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Wał Campbell pierścienie 700 mm typ MWC 3,0 m firmy MANDAM

wyposażenie standardowe

Wałów ugniatających Campbell

Wyposażenie standardowe:

Hydraulicznie składane do transportu powyżej 4,0 m szerokości roboczej

Stopy podporowe

Mocna rama konstrukcyjna

Sprężynowa stabilizacja dyszla pływającego

Łańcuchy czyszczące przestrzeń między pierścieniami

Metalowo-teflonowa tuleja przesuwu dyszla

Pierścienie o średnicy 700 lub 900 mm

Odlew pierścieni z wysokogatunkowego żeliwa

https://sklep.korbanek.pl/?s=pier%C5%9Bcienie&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=%C5%82a%C5%84cuchy&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=tuleja&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=pier%C5%9Bcienie&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=odlew&post_type=product
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WAŁOWANIE  GLEBY

Ważny etap w procesie przygotowania gleby

Wały Campbell MWC gwarantują dokładne wyrównanie pola, staranne rozbicie brył, redukcję

erozji gleby, poprawę kontaktu nasion z ziemią oraz poprawę struktury gleby. Umiejętne

korzystanie z wałów uprawowych jest więc podstawą nowoczesnych, wydajnych upraw.

Dlatego zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą oraz ze specyfikacją techniczną

zaprezentowanych wałów uprawowych. Szczegółów na temat standardowego wyposażenia oraz

akcesoriów dodatkowych udzielają przedstawiciele producenta maszyn rolniczych – firmy

Mandam. Każdy klient firmy otrzymuje kompleksową obsługę i profesjonalne wsparcie przy

wyborze optymalnych rozwiązań dla gospodarstwa rolnego.

Dla polskiego producenta maszyn rolniczych Mandam, priorytetem jest wysoka jakość

produktów. Dlatego wały uprawowe tej marki, podobnie jak inne maszyny uprawowe,

działają niezawodnie przez długi czas, dzięki przemyślanej konstrukcji i wykorzystaniu

najlepszych materiałów do ich produkcji. Oferowane przez Mandam wały

uprawowe posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty jakości, które dopuszczają je do użytku w

Polsce i za granicą.
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Wał ugniatający typu Campbell firmy MANDAM

Parametry  techniczne

Wał ugniatający Campbell typ MWC

Nr
produktu

Typ Szer.
robocza

m

Składanie Ilość
kół

szt.

Średnica
kół

mm

Kąt
ostrza

 koła

Min.
zapotrze-

 bowanie
mocy

KM

Waga

kg

2700 MWC 1,5
⌀ 700

1,5 - 8 700 30 60 750

2705 MWC 2,5
⌀ 700

2,5 - 13 700 30 60 817

2710 MWC 3,0
⌀ 700

3,0 - 15 700 30 60 935

2750 MWC 4,0
H ⌀ 700

4,0 + 24 700 30 80 1390

2755 MWC 6,0
H ⌀ 700

6,0 + 36 700 30 120 2210
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2730 MWC 1,5
⌀ 900

1,5 - 8 900 30 60 1000

2735 MWC 2,5
⌀ 900

2,5 - 13 900 30 70 1350

2740 MWC 3,0
⌀ 900

3,0 - 15 900 30 70 1450

2745 MWC 4,0
H ⌀ 900

4,0 + 21 900 30 85 2562

2770 MWC 6,0
H ⌀ 900

6,0 + 31 900 30 140 3220

parametry  techniczne

Wał ugniatający Campbell typ MWW

Nr
produktu

Typ Szer.
robocza

m

Składanie Ilość
kół

szt.

Średnica
kół

mm

Kąt
ostrza

 koła

Ilość
 zębów

szt.

Min.
zapotrze-

 bowanie
mocy

KM

Waga

kg

3300 MWW
1,5 ⌀
700

1,5 - 8 700 30 13 60 862

3305 MWW
2,5 ⌀
700

2,5 - 13 700 30 21 60 947

3310 MWW
3,0 ⌀
700

3,0 - 15 700 30 25 60 1075

3350 MWW
4,0 ⌀
700

4,0 + 24 700 30 33 80 1630

3355 MWW
6,0H
⌀
700

6,0 + 36 700 30 51 120 2540
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3330 MWW
1,5 ⌀
900

1,5 - 8 900 30 13 60 1112

3335 MWW
2,5 ⌀
900

2,5 - 13 900 30 21 70 1480

3340 MWW
3,0 ⌀
900

3,0 - 15 900 30 25 70 1590

3345 MWW
4,0 H
⌀
900

4,0 + 21 900 30 33 85 2802

3365 MWW
6,0 ⌀
900

6,0 + 31 900 30 51 140 3550

film o maszynach mandam

Prezentacja brony talerzowej

 

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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