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Mandam SAL
korbanek.pl/producent/mandam/brony-talerzowe/sal

300 - 600 CM

POBIERZ KATALOG MASZYN MANDAM     INSTRUKCJA OBSŁUGI BRONY SAL

brona talerzowa sal

z zabezpieczeniem sprężynowym talerzy

Brona talerzowa SAL przeznaczona jest przede wszystkim do szybkiego wymieszania gleby ze ścierniskiem,

obornikiem i resztkami kukurydzy.

Talerzówkę tą charakteryzuje wysoki prześwit między talerzem a ramą (35 cm), łożyskowanie bezobsługowe,

zabezpieczenie sprężynowe (z siłą wzbudzenia 230 kg na talerz) talerzy, a także duży odstęp między pierwszym, a

drugim rzędem talerzy (aż 119 cm). Na agresywny sposób pracy tej maszyny wpływa kąt nachylenia talerza 18º

a rzędu 13º oraz duże talerze robocze o średnicy 610 mm. Taka konstrukcja maszyny pozwala na pracę z dużymi

prędkościami, przy bardzo wysokich poplonach czy też dużej ilości kamieni. Na zwięzłych glebach głębokość

pracy jest dokładnie utrzymywana.

Producent zoptymalizował kąty pracy talerzy co jeszcze precyzyjniej odcina ziemię z korzeniami roślin

jednocześnie idealnie przewracając i mieszając powstałą masę. 

Innowacyjny system zabezpieczeń pozwala pracować tą maszyną bezawaryjnie nawet w najcięższych warunkach.

Producent proponuje bardzo długą listę wyposażenia dodatkowego: błotnik koła jezdnego, siłownik z

amortyzatorem przy zaczepie (SAL 6,0H), zaczep kulowy czy oświetlenie LED.

https://korbanek.pl/producent/mandam/brony-talerzowe/sal
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/katalog_maszyn_mandam_2021.pdf?707
https://korbanek.pl/sites/default/files/instrukcja_obslugi_sal-k_mandam.pdf
https://sklep.korbanek.pl/?s=b%C5%82otnik&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=si%C5%82ownik&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=zaczep&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=led&post_type=product
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Brona talerzowa zawieszana SAL 3,0 firmy MANDAM na wystawie rolniczej AGRO-SHOW Bednary

wyposażenie standardowe

brony talerzowej SAL

Wyposażenie standardowe:

zabezpieczenie sprężynowe każdego talerza

agresywnie działające talerze o średnicy 610 mm

łożyska bezobsługowe

regulowana odległość wału za maszyną

ekrany boczne zaczepione na sprężynowych amortyzatorach

hydrauliczna regulacja głębokości pracy w modelu SAL 6,0H

do wyboru wiele typów wałów tylnych

szerokie koła przy podwoziu w modelu SAL 6,0H

https://sklep.korbanek.pl/?s=%C5%82o%C5%BCyska&post_type=product
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Sprężyna amortyzująca

Patent firmy MANDAM w maszynach SAL
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Opatentowany system zabezpieczenia talerzy w bronach talerzowych SAL wprowadziła firma MANDAM. Jest to

nowe rozwiązanie dużo bardziej odporne na trudne warunki glebowe albo duże zakamienienie aniżeli

zabezpieczenie gumowe, gdyż działa ono na zasadzie sprężyny ściskanej! Zabezpieczenie sprężynowe działa z siłą

wzbudzenia 230 kg na talerz! Nawet na twardych i zbitych glebach głębokość pracy jest dokładnie utrzymywana.

Podobne rozwiązania posiadają agregaty uprawowe firmy Lemken.

https://sklep.korbanek.pl/?s=spr%C4%99%C5%BCyny&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty?f%5B0%5D=field_product_parameters%3A219
https://korbanek.pl/producent/lemken
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parametry  techniczne

Bron talerzowych SAL

Nr
produktu

Typ Szer.
robocza

m

Składanie Zabezpieczenie Ilość
talerzy

szt.

Średnica
talerzy

mm

Min.
zapotrzebowanie

mocy

KM

Waga

kg
(bez wału)

7500 SAL-
3,0

3,00 - sprężyna 24 610 140 1840

7530 SAL 6,0
H

6,00 + sprężyna 48 610 220 5100

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
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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.

 



7/8

 

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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