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Mx Elementy robocze
korbanek.pl/producent/mx/elementy-robocze/elementy-robocze

 

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.

 

https://korbanek.pl/producent/mx/elementy-robocze/elementy-robocze
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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.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów
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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.

 

 

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
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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.

 

 

800 - 3000 KG

KATALOG Z OSPRZĘTEM MX     KATALOG ELEMENTÓW ROBOCZYCH MX 

  KATALOG Z OSPRZĘTEM DO BEL MX

 

Elementy  Robocze

Ładowacze MX

                                             

https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/MX/Elementy-robocze-osprzet-ladowaczy-czolowych_MX-ok.pdf
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/MX/Elementy-robocze-MX-do-ladowarek-samojezdnych.pdf
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/MX/Prospekt_MX-chwytaki-i-widly-MANUBAL.pdf
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Ładowacze czołowe MX mogą być wyposażone w różne elementy robocze. Wybór tych

elementów jest bardzo bogaty. Dostępne są łyżki objętościowe, łyżki z zębami, widły do

obornika, widły do palet, łyżki wielofunkcyjne, osprzęt z chwytakiem, chwytak "krokodyl",

łyżka do nabierania kiszonki, chwytaki do kostek słomy i chwytaki do balotów słomy

Manubal, lemiesze do kiszonki, haki do podnoszenia, szczęki i wiele, wiele innych... Mogą

Państwo dostosować ładowacz czołowy MX praktycznie do wszystkich do potrzeb

występujących w gospodarstwie. Oczywiście dostępne są również elementy robocze do

ładowarek teleskopowych innych producentów. 

Marka MX nie boi się innowacji wprowadza na rynek 100% sprawdzone i wydajne

rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów.  Nie tylko jest otwarta na potrzeby i

oczekiwania klientów, ale na bieżąco analizuje zapotrzebowanie na rynku, dostosowując

się do wymogów gwarantując wysoką jakość.

OSPRZĘT DO ŁADOWACZY CZOŁOWYCH MX

Łyżki do różnych zadań

    Łyżka  UNIWERSALNA - BR

Łyżka wielofunkcyjna do załadunku żwiru, piasku, ziemi i innych materiałów. 

Dostępna w 6 szerokościach, od 1,30 do 2,45 m.



6/14

   

Łyżka do  materiałów lekkich - bru

Prosty osprzęt, zaprojektowany do prac codziennych. 

Dostępna w 4 szerokościach, od 1,50 do 2,25 m.

  Łyżko-KROKODYL - BMS

Osprzęt wielofunkcyjny przystosowany do pobierania kiszonki z silosu, ładowania

materiałów luzem czy obornika. 

Dostępny w 6 szerokościach, od 1,40 do 2,45 m.
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    Łyżka  OBJĘTOŚCIOWA - bC

Prosty osprzęt, zaprojektowany do prac codziennych. 

Dostępna w 4 szerokościach, od 1,50 do 2,25 m.

    ŁyżkA Z ZĘBAMI - BT

Solidny osprzęt do najtrudniejszych prac.

Dostępna z zębami w 6 szerokościach, od 1,30 do 2,45 m
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    Łyżka  4 W 1 - BQU

Osprzęt wielofunkcyjny do prac ziemnych, załadunkowych lub odśnieżania

Dostępna w 3 szerokościach, od 1,50 do 2,10 m.

    ŁyżkA DO wysokiego wyładunku - BRDS

Zaprojektowana do załadunku wysokich przyczep.

Dostępna w 3 szerokościach, od 1,80 do 2,50 m.
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OSPRZĘT DO ŁADOWACZY CZOŁOWYCH MX

Widły, chwytaki bel

    CHwytak Krokodyl - BF+GF

Solidny osprzęt do najtrudniejszych prac.

Dostępna z zębami w 6 szerokościach, od 1,30 do 2,45 m
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    Widły do  obornika - BFU

Prosty w obsłudze i wydajny osprzęt do prac lekkich z obornikiem.

Dostępny w 4 szerokościach, od 1,20 do 1,80 m.

    Widły do palet - TR

Przystosowane do wszystkich rozmiarów palet, są dostarczane z dopasowanymi widłami

z możliwością podnoszenia od 1500 do 2500 kg w zależności od modelu.
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Chwytak do sianokiSzonki  - Manubal C40

Do przewożenia owiniętych folią lub sznurkiem bel okrągłych i prostokątnych.

    CHwytak do Bel - Manubal V

Do składowania w zależności od modelu, do wysokości od 4 do 6 poziomów bel siana i

słomy.

6 dostępnych modeli: V40/V50/ V500/W500/V60/V6000
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Widły do BEL - Manubal L

Do przenoszenia aż do 5 bel siana lub słomy jednocześnie.

3 dostępne modele: L40/L500/ L6000

    łyżka do pobierania kiszonki - BCA

Umożliwia pobieranie materiału z silosu i ładowanie wozu paszowego.

Dostępna w szerokości 2,10 m.

Clone content

edytuj

 

OCEŃ PRODUKT

 

Oceń nasz produkt korzystając z

systemu gwiazdek, każda ocena jest dla

nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają

zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go

postrzegają.

https://korbanek.pl/node/207/clone/confirm
https://korbanek.pl/node/207/edit?destination=node/207
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Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i

wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się

z nami twoją opinią.

Brak ocen, bądź pierwszy.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty

zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i

Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto

pytać, by uzyskać odpowiedź.
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