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Mandam TOP
korbanek.pl/producent/mandam/agregaty-podorywkowe/top

250 - 600 CM

POBIERZ KATALOG MASZYN MANDAM     INSTRUKCJA OBSŁUGI KULTYWATORA

TOP

kultywatory podorywkowke

inaczej grubery lub kultywatory zębowe 3-belkowe

Kultywatory dłutowe Mandam TOP sprawdzają się zarówno przy płytkiej, jak i

głębokiej uprawie gleby. Przewidziany w kultywatorze duży prześwit pod ramą pozwala na

szybką uprawę pola bez zapychania się, nawet przy dużych ilościach resztek pożniwnych.

Proponowany przez Mandam model TOP to kompaktowy 3-rzędowy kultywator dłutowy,

który jest dostępny w wersji z zabezpieczeniem bolcowym, czyli śruba zrywalna lub z

zabezpieczeniem NON-STOP, czyli podwójna sprężyna.

Talerze zagarniające o średnicy 465 mm osadzone są w piastach wyposażone

w bezobsługowe łożyska. Klient ma duży zakres regulacji głębokości tych talerzy.

Zaproponowana przez producenta maszyn rolniczych Mandam obszerna gama szerokości

roboczych ułatwia dobór odpowiedniej maszyny do konkretnego ciągnika, zarówno o

mniejszych, jak i większych mocach. Ponadto możliwość zastosowania wózka jezdnego do

wszystkich szerokości roboczych kultywatorów dłutowych znacznie ułatwia transport

maszyny na pole. 

Mandam projektując kultywatory dłutowe przewidział szeroki wachlarz wałów

doprawiających, co pozwala dopasować możliwości kultywatora do indywidualnych

potrzeb. Poszczególne elementy zostały opracowane z myślą o poszczególnych rodzajach

upraw, tak aby zapewniać wydajną i konsekwentną uprawę gleby. Mandam oferuje

również inne akcesoria dodatkowe, takie jak oświetlenie LED, agresywne trudnościeralne

szpice, wózki transportowe z osią hamowaną i wiele innych.

https://korbanek.pl/producent/mandam/agregaty-podorywkowe/top
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/katalog_maszyn_mandam_2021.pdf?707
https://korbanek.pl/sites/default/files/instrukcja-obslugi-agragta-top-mandam.pdf
https://sklep.korbanek.pl/?s=%C5%9Bruba&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=spr%C4%99%C5%BCyna&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=%C5%82o%C5%BCyska&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie+LED&post_type=product
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Kultywator zębowy (podorywkowy) typu Gruber model TOP 3,0S firmy MANDAM 

wyposażenie standardowe

agregaty podorywkowego gruber TOP

Wyposażenie standardowe:

Pięcioelementowy system podcinający

Zabezpieczenie bolcowe (TOP)

Zabezpieczenie podwójna sprężyna (TOP S)

Nowy, wspawany układ sprężynowy (TOP S)

Regulacja głębokości pracy na drabinkach

Regulacja zakresu pracy talerzy zagarniających

Łożysko bezobsługowe w talerzach zagarniających

Belka z talerzami zawieszona na ramionach wału

https://sklep.korbanek.pl/?s=spr%C4%99%C5%BCyna&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=%C5%82o%C5%BCysko&post_type=product
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Opcjonalne  szpice (dłuta)

stosowane w kultywatorach TOP



4/11

Szpic "H"

Szpic wzmocniony, bardziej „agresywny”. Grubszy, twardszy, bardziej odporny na

ścieranie od standardowego. Stosowany do uprawy głębokiej, bez orkowej. Jest to

wyposażenie opcjonalne - za dopłatą.

https://sklep.korbanek.pl/produkt/05-02-0669-szpic/
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Dłuto dwustronne 40 mm

Dłuto przeznaczone do głębokiej, ciężkiej uprawy w suchych warunkach. Możliwość

obrócenia dłuta po zużyciu  jednej z końcówek. Element ten jest indywidualnym

narzędziem roboczym, nie zawiera ani szpica, ani lemieszy bocznych. Jest to

wyposażenie opcjonalne - za dopłatą.

parametry techniczne

kultywatorów dłutowych TOP
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Nr
produktu

Typ Szer.
robocza

m

Składanie Ilość
 zębów

szt.

Ilość
 talerzy

szt.

Min.
zapotrzebowanie

mocy KM

Waga

(bez
wału)

kg

0771 TOP
2,5

2,5 - 9 8 105 893

0770 TOP
2,5

2,5 - 11 8 120 958

0725 TOP
3,0

3,0 - 10 8 120 1086

0780 TOP
3,0

3,0 - 13 10 150 1164

0730 TOP
4,0 H

4,0 + 13 10 160 1820

0790 TOP
4,0 H

4,0 + 17 12 200 1898

0735 TOP
4,8 H

4,8 + 16 12 190 2430

0765 TOP
4,8 H

4,8 + 22 16 300 2780

0776 TOP
2,5 S

2,5 - 9 8 120 1369

0775 TOP
2,5 S

2,5 - 11 9 140 1458

0750 TOP
3,0 S

3,0 - 10 8 140 1656

0785 TOP
3,0 S

3,0 - 13 10 180 1764
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0755 TOP
4,0 SH

4,0 + 13 10 180 2788

0795 TOP
4,0 SH

4,0 + 17 12 240 2928

0760 TOP
4,8 SH

4,8 + 16 12 220 2870

0796 TOP
6,0 SH

6,0 + 20 15 300 4652

film o maszynach mandam

Polski producent agregatów podorywkowych 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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