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Metaltech TS
korbanek.pl/producent/metaltech/przyczepy/ts

10000 - 22000 KG

POBIERZ KATALOG    INSTRUKCJA OBSŁUGI    KATALOG CZĘŚCI

 

przyczepy rolnicze  metaltech ts

SKORUPOWE PRZYCZEPY O ŁADOWNOŚCI 10000 - 22000 KG

Przyczepy rolnicze typu TS przeznaczone są głównie do przewozu roślin okopowych. Wnętrze skrzyni

ładunkowej jest gładkie, co zmniejsza do minimum uszkodzenia produktów rolniczych podczas załadunku i

rozładunku. Hydraulicznie unoszona ściana tylna pozwala na wygodne, sprawne i bezpieczne rozładowanie

przewożonych produktów rolniczych. Przyczepy z powodzeniem są wykorzystywane do przewozu zbóż i

kukurydzy. Wysoka szczelność umożliwia transport materiałów sypkich bez dodatkowych uszczelnień. W

tylnej klapie umieszczono dodatkowe okno wysypowe, które pozwala na rozładunek strumieniowy. Atutem

tych przyczep jest mocna i zwarta konstrukcja, co sprzyja pracom w trudnych warunkach polowych.

Przyczepy skorupowe TS występują w bardzo szerokiej gamie tonażowej od 10 do 22 ton, dzięki temu

znajdują swoje zastosowanie zarówno w małych, jak i dużych gospodarstwach.

https://korbanek.pl/producent/metaltech/przyczepy/ts
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Metal_tech/TS.pdf
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/metaltech/TS/io_t646_8_12_2021_1.pdf?253
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/metaltech/TS/kcz_ts_10_20_2021_1.pdf?339
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SPRAWDZONA  KONSTRUKCJA

DUŻE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SPRAWIAJĄ, ŻE TS SĄ BEZKONKURENCYJNE

Przyczepy wywrotki TS są efektywnym środkiem transportu rolniczego. Dzięki swoim dużym

pojemnościom możliwy jest przewóz takiej ilości produktów rolniczych, jaka jest wskazana w ładowności

przyczepy. Dzięki zastosowaniu zawieszenia tandemowego manewrowanie przyczepami TS jest bardzo łatwe i

daje duże możliwości na gospodarstwach o trudnej komunikacji między budynkami, a dzięki osi skrętnej w

wersji opcjonalnej staje się to jeszcze łatwiej.

Firma Metaltech daje klientom wiele możliwości wyposażenia dodatkowego oraz opcji wykonania, dzięki

czemu przyczepy wykonane są dokładnie pod konkretne potrzeby użytkowników.

wYPOSAŻENIE  STANDARDOWE

pneumatyczny 2-obwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania

kliny podporowe pod koła

nadstawy burt (oprócz TS 10000)

zawieszenie kół oparte na resorach parabolicznych

okno do rozładunku strumieniowego

elektryczna instalacja oświetleniowa ze światłami LED

błotniki na kołach tylnych

hydraulicznie unoszona ściana tylna
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zawór odcinający automatycznie hydraulikę przy maksymalnym kącie wywrotu przyczepy

wyposażenie  opcjonalne

lakierowanie w wybranych przez klienta kolorach z palety RAL 

dodatkowy wyładunek boczny na prawą lub lewą stronę

własna hydraulika cylindra wywrotu na WOM

hamulce pneumatyczno - hydrauliczne

oś skrętna z systemem wymuszonego skrętu

zawieszenie hydrauliczne 

dane techniczne  przyczep ts

PODSTAWOWE PARAMETRY

 TS 10000 TS 12000 TS 14000 TS 16000 TS 18000 TS 22000

Ładowność
techniczna (kg):

10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 22 000

Prędkość
technicznie
dopuszczalna
(km/h):

40 40 40 40 40 40

Liczba osi: 2 2 2 2 2 3

Liczba osi
skrętnych:

- - - - - 2

Standardowe
zawieszenie osi:

resorowane resorowane resorowane resorowane resorowane resorowane

Standardowy
rozmiar
ogumienia:

385/65
R22,5

385/65
R22,5

385/65
R22,5

385/65
R22,5

385/65
R22,5

385/65
R22,5

Maksymalny
rozmiar
ogumienia:

650/55R26,5 650/55R26,5 650/55R26,5 650/55R26,5 650/55R26,5 650/55
R26,5

Opcjonalne
zawieszenie osi:

wahacz wahacz wahacz wahacz wahacz/
hydrauliczne

hydrauliczne
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Amortyzowany
dyszel z
regulacją
wysokości
zaczepu:

+ + + + + +

Hydrauliczna
stopa
podporowa:

+ + + + + +

Długość skrzyni
ładunkowej
(mm):

4700 4700 5000 5500 6500 8100

Szerokość
skrzyni
ładunkowej
(mm):

2200 2200 2200 2200 2200 2200

Pojemność
skrzyni bez/z
nadstawą (m3):

13 13/16 14/19 15/21 18/25 22/31

Hydraulicznie
otwierana ściana
tylna:

+ + + + + +

Długość
całkowita (mm):

6700 6700 7000 7500 8500 10120

Szerokość
całkowita (mm):

2550 2550 2550 2550 2550 2550

Kąt wywrotu
skrzyni
ładunkowej:

51 51 51 51 51 51

Zapotrzebowanie
oleju (L) z
ciągnika:

14,9 21,8 20,6 32,8 40 51

Hydraulicznie
amortyzowany
dyszel:

- - - + + +

 

film o przyczepach rolniczych metaltech

PORÓWNANIE PRZYCZEP SKORUPOWYCH I BURTOWYCH

 

 

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
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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.

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.

 

 

 

 


