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Mandam ORKAN
korbanek.pl/producent/mandam/plugi/orkan

3 - 5

POBIERZ KATALOG MASZYN MANDAM     INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁUGA ORKAN

pług Obrotowy

3, 4 i 5-korpusowy zawieszany

Pługi obracalne zawieszane model ORKAN firmy MANDAM oferowane są z trzema, czterema i pięcioma korpusami. Rama pługów

wykonana jest z profilu 120 x 120 x 8 mm (w modelach 3+ i 3+1) i 140 x 140 x 10 mm (w modelach 4+ i 4+1). Konstrukcja pługów

charakteryzuje się wysokim prześwitem pod ramą (82 cm), dużymi odstępami między korpusami (102 cm) oraz szerokim wachlarzem

regulacji szerokości roboczej (30-50 cm). Pługiem ORKAN można orać we wszystkich warunkach, jest wytrzymały stawia małe opory,

jest łatwy w obsłudze.

Pług ORKAN wyposażony jest w zabezpieczenie bolcowe zespołów roboczych, ORKAN RESOR w zabezpieczenie resorem 7-piórowym

natomiast ORKAN VARIO wyposażony jest w hydrauliczną bezstopniową regulację szerokości orki i w zabezpieczenie

śrubę ścinaną zespołu roboczego. Dodatkowo pługi te możemy doposażyć w: przedpłużek, krój tarczowy czy siłownik pamięci.

 
 

Pług zawieszany obracalny firmy MANDAM typ ORKAN RESOR 4+1 R

Pług zawieszany obracalny orkan

https://korbanek.pl/producent/mandam/plugi/orkan
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/katalog_maszyn_mandam_2021.pdf?707
https://korbanek.pl/sites/default/files/instrukcja-obslugi-plug-obrotowy-orkan-mandam_0.pdf
https://sklep.korbanek.pl/?s=resor&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=%C5%9Bruba&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=przedp%C5%82u%C5%BCek&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=kr%C3%B3j&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=si%C5%82ownik&post_type=product
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Wyposażenie standardowe maszyny

odkładnia pełna – 80 cm, półśrubowa, o niewielkich oporach roboczych

regulowaną belkę zaczepową kategorii III, do ciągników o różnej wysokości zaczepu

zabezpieczenie bolcowe zespołów roboczych

hydrauliczny układ obrotu

skokową regulację szerokości orki (30-50 cm)

Pług obracalny orkan vario

Wyposażenie standardowe

odkładnica pełna – 80 cm, półśrubowe, o niewielkich oporach roboczych

regulowaną belkę zaczepową kategorii III, do ciągników o różnej wysokości zaczepu

zabezpieczenie bolcowe zespołów roboczych

hydrauliczna bezstopniowa regulacja szerokości orki

hydrauliczny układ obrotu

skokową regulację szerokości orki (30-50 cm)

https://sklep.korbanek.pl/?s=odk%C5%82adnia&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=odk%C5%82adnica&post_type=product
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pług obrotowy orkan resor

Wyposażenie standardowe

odkładnice pełne – 80 cm, półśrubowe, o niewielkich oporach roboczych

regulowaną belkę zaczepową kategorii III, do ciągników o różnej wysokości zaczepu

zabezpieczenie - resor 7-piórowy

hydrauliczny układ obrotu

skokową regulację szerokości orki (30-50 cm)

https://sklep.korbanek.pl/?s=resor&post_type=product
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parametry  techniczne

Pługów zawieszanych obrotowych ORKAN

Nr
produktu

Typ Szer.
robocza

w m

Zabezpieczenie Rama

w mm

Prześwit 
 pod

ramą

w cm

Odległość 
 między 

korpusami

w cm

Ilość 
 korpusów

szt.

Min.
zapotrzebowanie

mocy KM

Waga

kg

4200 ORKAN
3+

0,9-1,5 bolce 120x120x8 82 102 3 90 850

4205 ORKAN
3+1

1,2-2,0 bolce 120x120x8 82 102 4 110 1040

4210 ORKAN
4+

1,2-2,0 bolce 140x140x10 82 102 4 110 1060

4215 ORKAN
4+1

1,5-2,5 bolce 140x140x10 82 102 5 130 1300

4300 ORKAN

VARIO
3+

0,9-1,5 bolce 120x120x8 82 102 3 90 1470
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4305 ORKAN

VARIO

3+1

1,2-2,0 bolce 120x120x8 82 102 4 110 1670

4310 ORKAN

VARIO

4+

1,2-2,0 bolce 140x140x10 82 102 4 110 1770

4315 ORKAN

VARIO

4+1

1,5-2,5 bolce 140x140x10 82 102 5 130 1970

4400 ORKAN
3+ R

0,9-1,5 resor 120x120x8 82 102 3 90 1770

4405 ORKAN
3+1 R

1,2-2,0 resor 120x120x8 82 102 4 110 1970

4410 ORKAN
4+ R

1,2-2,0 resor 140x140x10 82 102 4 110 2070

4415 ORKAN
4+1 R

1,5-2,5 resor 140x140x10 82 102 5 130 2270

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.

 

 

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.

 

 

 

 


