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Metaltech TB
korbanek.pl/producent/metaltech/przyczepy/tb

10000 - 20000 KG 

POBIERZ KATALOG    INSTRUKCJA OBSŁUGI    KATALOG CZĘŚCI

 

przyczepy tandemowe  metaltech tb

ŁADOWNOŚĆ 10000 - 20000 kg

Przyczepy tandemowe, burtowe TB przeznaczone są głównie do przewozów produktów

rolniczych, a w szczególności sypkich materiałów rolniczych jak rzepak, zboża, kukurydza.

Nadwozia przyczep wykonane są z solidnych walcowanych profili, a burty dzięki

zastosowaniu uszczelnienia prętowego, a nie uszczelki znajdują zastosowanie w

transporcie najbardziej drobnych produktów. W przyczepach TB mamy do wyboru

ładowności od 10000 do 20000 kg, te ostatnie występują w wersji tridem z pierwszą i

trzecią osią skrętną w standardzie. Tandemy w Metaltechu dzięki swojej uniwersalności

znajdą zastosowanie w każdym gospodarstwie, firmie usługowej czy firmie komunalnej.

Przyczepy serii TB są zbudowane na podobnym podwoziu, jak seria TS co sprawia, że ta

konstrukcja jest sprawdzona i jest objęta wieloletnim doświadczeniem produkcyjnym.

 

KONSTRUKCJA  PRZYCZEP TB

ŁATWOŚĆ MANEWROWANIA

https://korbanek.pl/producent/metaltech/przyczepy/tb
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Metal_tech/TB.pdf
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/metaltech/TB/io_t646_15_17_2019_2.pdf?563
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/metaltech/TB/kcz_t646-15-17_tb.10.04.08.pdf?816
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Przyczepy typu TB dzięki zastosowaniu osi na tandemie, największą zaletą tych przyczep

jest łatwość manewrowania, co w szczególności sprawdza się przy cofaniu taką przyczepą.

Dolny amortyzowany zaczep umożliwia lepszy docisk tylnej osi ciągnika, a co za tym idzie,

lepsza trakcja tylnej osi ciągnika w trudnych warunkach polowych. Konstrukcja nadwozia

umożliwia otwieranie burt z każdej strony zamkiem centralnym. Dzięki trójstronnemu

wywrotowi możemy sprawnie i wygodnie wykonać rozładunek. Tylna burta jest

wyposażona w tylne okno wraz z rynną zsypową w standardzie do wyładunku

strumieniowego.

Na każdą przyczepę TB otrzymujemy dwuletnią sprawowaną przez firmę Metaltech.

 

WYPOSAŻENIE  STANDARDOWE

pneumatyczny 2-obwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły

hamowania

zawieszenie resorowe osi

nadstawa w wyposażeniu seryjnym

błotniki na kołach tylnych

okno do rozładunku strumieniowego

elektryczna instalacja oświetleniowa ze światłami LED
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zamek centralny (otwieranie) burt

amortyzowany dyszel z regulacją zaczepu

kliny podporowe pod koła przyczepy

siłownik hydrauliczny z zaworem odcinającym hydraulikę przy maksymalnym

wywrocie

gniazdo elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne do podłączenia drugiej

przyczepy

 

wyposażenie  opcjonalne

DOSTOSOWANIE PRZYCZEP DO WŁASNYCH POTRZEB

zaczep kulowy dyszla

szeroka gama ogumienia

pomost roboczy

oś skrętna z możliwością wymuszenia osi

trzecia nadstawa siatkowa dla zwiększenia objętości

listwa zsypowa tylna na całej szerokości przyczepy

hydraulicznie unoszona ściana tylna

różne rodzaje zaczepów do podłączenia drugiej przyczepy

dodatkowa drabina do obsługi plandeki z uchwytami na burtach

plandeka ze stelażem

hydrauliczne otwieranie burt

hamulce pneumatyczno - hydrauliczne

dane techniczne  przyczep tb

PODSTAWOWE PARAMETRY

 TB 10000 TB 12000 TB 14000 TB 20000
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Ładowność techniczna (kg): 10 000 12 000 14 000 20 000

Prędkość technicznie
dopuszczalna (km/h):

40/60 40/60 40/60 40/60

Liczba osi: 2 2 2 3

Liczba osi skrętnych: - - - 2

Standardowe zawieszenie
osi:

resorowane resorowane resorowane resorowane

Standardowy rozmiar
ogumienia:

385/65
R22,5

385/65
R22,5

385/65
R22,5

385/65
R22,5

Opcjonalne zawieszenie osi: wahacz - - -

Amortyzowany dyszel z
regulacją wysokości
zaczepu:

+ + + +

Hydrauliczna stopa
podporowa:

+ + + +

Długość skrzyni ładunkowej
(mm):

4500 4500 5000 7450

Szerokość skrzyni
ładunkowej (mm):

2420 2420 2420 2420

Pojemność skrzyni bez/z
nadstawą (m3):

13 15 17/19 26/29

Hydraulicznie otwierana
ściana tylna:

+ + + +

Długość całkowita (mm): 6480 6480 6880 9500

Szerokość całkowita (mm): 2550 2550 2550 2550

Zapotrzebowanie oleju (L) z
ciągnika:

19 19 28 51

 

prezentacja przyczep  metaltech

PORÓWNANIE PRZYCZEP TANDEMOWYCH I DWUOSIOWYCH

 

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście
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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

Wykorzystaj dotację unijną

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny

przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.
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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.
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