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Metaltech SILO
korbanek.pl/producent/metaltech/przyczepy/silo

 

40 - 50 M3

POBIERZ KATALOG    INSTRUKCJA OBSŁUGI    KATALOG CZĘŚCI

 

Przyczepy objętościowe  metaltech silo

Przyczepy o pojemnościach 40 i 50 m3

Przyczepy objętościowe SILO firmy Metaltech to nowoczesna maszyna dla transportu

materiałów objętościowych, takich jak zielonka z traw, czy kukurydzy. Przyczepa o dużej

objętości, sprawdza się we współpracy z nowoczesnymi sieczkarniami samojezdnymi John

Deer, Claas, Rostselmash, Krone czy New Holland. Dzięki przyczepie SILO transport

skoszonej zielonki sprawnie opuszcza pole kukurydzy na zielonkę i trwałe użytki zielone

do miejsca docelowego w gospodarstwie. Nowoczesne rozwiązania układu jezdnego

przyczep na układzie TANDEM czy TRIDEM, doskonale sprawdzają się w firmach

świadczących usługi dla rolników indywidualnych, najczęściej hodowców bydła mlecznego

czy opasowego. Firma Metaltech stale doskonali swoje wyroby, dbając o wysoką jakość

maszyn rolniczych, jakie oferuje od wielu lat na Polskim rynku maszyn. 

 

WYPOSAŻENIE  STANDARDOWE

https://korbanek.pl/producent/metaltech/przyczepy/silo
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/metaltech/SILO/io_silo_2018_1.pdf?140
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/metaltech/SILO/kcz_silo_50_2016_1.pdf?477
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Przyczepy o bogatym wyposażeniu podstawowym

SILO to specjalistyczna przyczepa objętościowa używana do transportu sieczki i

kukurydzy. Zarówno rama pojazdu, jak i skrzynia odznaczają się solidną spawaną

konstrukcją. Mocno profilowane ściany z blachy, w porównaniu do stalowych ścian, są

lżejsze i bardziej stabilne. jednocześnie daje to niski stosunek masy własnej do objętości.

Poniżej wyposażenie standardowe przyczep SILO

pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z ręcznym regulatorem siły

hamowania firmy Haldex

hydrauliczna stopa podporowa

hydraulicznie amortyzowany dyszel z regulacją wysokości

opony 600/55 R26,5

sterowanie hydrauliczne wszystkimi funkcjami przyczepy

skrzynia ładunkowa z przykręconymi ścianami, przystosowana do dodatkowego

zamontowania walców dozujących

nadstawa przednia ażurowa odchylana hydraulicznie

hydraulicznie otwierana i zamykana ściana tylna

drzwi wraz z drabinką umożliwiające bezproblemowe wejście do skrzyni ładunkowej

rama podwozia prostokątna z profili zamkniętych
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wyposażenie  dodatkowe

Elementy wyposażenia dostępne  jako opcja

system bębnów dozujących z możliwością demontażu

kamera + monitor do nadzoru napełniania i rozładunku skrzyni

zawieszenie hydrauliczne z wymuszeniem skrętu osi

dopłata do osi skrętnej

system hydraulicznie wymuszonego skrętu osi skrętnych

lampa doświetlenia skrzyni ładunkowej i miejsca rozładunku

lakierowanie w wybranych kolorach z palety RAL

kulowy zaczep dyszla

Zaczep kulowy K50 układu sterowniczego

DANE  TECHNICZNE

PODSTAWOWE PARAMETRY

SILO 40 SILO 50

Ładowność techniczna (kg): 16 000 20 000

Pojemność (m3): 40 50

Obroty WOM: 1000 1000

Liczba osi: 2 3

Liczba osi skrętnych: - 2

Standardowe zawieszenie osi: resorowane resorowane

Standardowy rozmiar ogumienia: 600/55 R26,5 800/40 R26,5

https://korbanek.pl/System%20b%C4%99bn%C3%B3w%20dozuj%C4%85cych%20SILO%2C%20ROTO
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Opcjonalne zawieszenie osi: hydrauliczne hydrauliczne

Hydrauliczna stopa podporowa: + +

Długość skrzyni ładunkowej (mm): 8210 10200

Wysokość skrzyni ładunkowej: 2050 2050

Szerokość skrzyni ładunkowej (mm): 2340 2340

Długość całkowita (mm): 9710 11710

Szerokość całkowita (mm): 2600 2800

Wysokość całkowita (mm): 3650 3650

Zapotrzebowanie na moc (KM): 150 210

 

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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