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Metaltech PP
korbanek.pl/producent/metaltech/przyczepy/pp

14000 - 20000 KG 

POBIERZ KATALOG    INSTRUKCJA OBSŁUGI    KATALOG CZĘŚCI

 

wozy przeładowcze  metaltech pp

ŁADOWNOŚĆ 14000 - 20000

Zadaniem ich jest zwiększenie wydajności pracy na dużych gospodarstwach. Wozy PP

pozwalają szybko odebrać z kombajnów zboża, kukurydzę i szybko je rozładować na

podstawione do dalszego transportu samochody wywrotki lub ciągniki z przyczepami

takie jak Arbos, John Deere, New Holland, Fendt czy Massey Ferguson. Przy dobrej

organizacji i dużej ilości hektarów, taka przyczepa może zastąpić dodatkowy kombajn na

polu. PP z Mirosławca są szczególnie przydatne, gdy jest mokry rok i jest bardzo mało

czasu na zbiór. Dzięki opcjonalnie zamontowanemu systemowi ważącemu możemy

skrupulatnie kontrolować oraz ewidencjonować zebrane i przeładowane zboże czy inny

zebrany materiał.

Na tą serię składają się dwie wielkości wozów: jednoosiowe PP 14

o ładowności 14 ton  oraz dwuosiowe PP 20 o ładowności 20 ton.

 

najważniejsze cechy  przyczep PP

https://korbanek.pl/producent/metaltech/przyczepy/pp
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Metal_tech/PPin.pdf
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/metaltech/PP/io_pp_14n_2021_1.pdf?399
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/metaltech/PP/kcz_pp20.pdf?46
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TECHNIKA PRZEŁADUNKU NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Wozy przeładowcze typ PP14 i PP20 wyposażone są w bardzo wydają rurę

wyładowczą, która pozwala na rozładowanie przyczepy w czasie od 2-5 minut. Pojemności

przyczep 19 i 28 m3 pozwalają na osiągniecie tonażu odpowiednio 14 i 20 ton ładunku.

Dzięki dwóm rozmiarom przyczep, PP możemy dobrać ładowność w zależności od potrzeb

gospodarstwa lub posiadanego ciągnika, który w przypadku PP 14 powinien mieć moc

minimum 120 KM, a w przypadku PP 20 moc 200 KM. Wszystkie PP z Metaltechu są

wyposażone w hamulce pneumatyczne dwuobwodowe oraz hydrauliczną stopę

podporową co daje bezpieczeństwo na drodze oraz komfort przy podczepianiu czy

odczepianiu przyczepy. Wszystkie skrzynie w przyczepach Metaltechu są malowane

proszkowo co się przekłada na piękną oraz trwałą malaturę. 

 

wyposażenie standardowe

pneumatyczny 2-obwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły

hamowania

1 oś PP 14 lub 2 osie PP 20

wałek odbioru mocy WOM

hydrauliczna stopa podporowa

rama o profilu zamkniętym, śrutowana, a następnie lakierowana

elektryczna instalacja oświetleniowa

hydrauliczna regulacja położenia rury przeładunkowej
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hydrauliczne sterowanie mechanizmami

kliny podporowe pod koła

rama wykonana z profilu zamkniętego, śrutowana, a następnie lakierowana w

podkładzie i lakierze RAL 9005

trójkąt ostrzegawczy

pomocnicze otwory wysypowe w przenośniku poziomym i pionowym

znacznik położenia zasuwy przenośnika poziomego

instalacja elektryczna 12 V

 

wyposażenie  opcjonalne

 DOSTOSOWANE DO POTRZEB KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA

system wagowy

zaczep kulowy dyszla

lakierowanie w wybranym kolorze przez klienta

drukarka do wagi elektronicznej

elektroniczne sterowanie mechanizmami wozu z panelu elektronicznemu w kabinie

ciągnika

lampa doświetlenia miejsca rozładunku

plandeka ze stelażem

w ten sposób pokażesz zestawienie cech produktu

oś skrętna w przypadku PP 20 

dane techniczne  przyczep pp

PODSTAWOWE PARAMETRY

 
PP 14 PP 20

Ładowność techniczna (kg): 14 000 20 000

Pojemność (m3): 19 28
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Liczba osi: 1 2

Standardowy rozmiar ogumienia: 30,5 R 32 560/60 R 22,5

Długość całkowita (mm): 7000 9000

Szerokość całkowita (mm): 3050 2950

Wysokość całkowita (mm): 3800 3500

Czas opróżnienia skrzyni w zależności od
wilgotności ziarna (min):

2,5÷5 2÷5

Instalacja hamulcowa: pneumatyczna pneumatyczna

Lakierowanie standard: czerwony czerwony

Zasięg ramienia roboczego (m): 4,5 4,21÷4,9

Zapotrzebowanie na moc (KM): 120 200

 

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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