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Rabe BLACK BIRD
korbanek.pl/producent/rabe/agregaty-uprawowe/black-bird.

Sklep internetowy

Marabu
Bluebird
Plugi RABE

RABE

Ekonomiczne - OSZCZĘDNE - wygodne
Sprawdź ofrtę pługów RABE, sprawdzone

konstrukcje o niskim zapotrzebowaniu

na moc.

Zobacz ofertę

ZOBACZ NOWY MODEL

360 - 740 CM

POBIERZ PROSPEKT

https://korbanek.pl/producent/rabe/agregaty-uprawowe/black-bird.
https://sklep.korbanek.pl/
https://korbanek.pl/producent/rabe/agregaty-uprawowe/black-bird.#slide-1
https://korbanek.pl/producent/rabe/agregaty-uprawowe/black-bird.#slide-2
https://korbanek.pl/producent/rabe/agregaty-uprawowe/black-bird.#slide-3
https://korbanek.pl/producent/rabe/plugi
https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/discodent-drxv
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Rabe/Blackbird/rabe_kultywatory.pdf?701
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Firma  RABEWERK powstała w 1889 roku i specjalizowała się w
produkcji pługów. W ciągu ostatnich 40 lat RABE AGRI rozwinęło
produkcję maszyn uprawowych, bron wirnikowych, siewników i
siewników do wysiewu uproszczonego. Dzięki rozwojowi marki
forma RABE jest w stanie zaoferować użytkownikowi kultywatory
zębowe do prac na różnych głębokościach. Do pracy na średnim
zagłębieniu dedykowany jest RABE BLACKBIRD.

Zalety  Kultywatora

Zawieszanego z zębami RABE BLACKBIRD

Rabe Blackbird TL,TT, JP i AD to brony talerzowe w kształcie X, składane pionowo o
szerokościach roboczych od 3,60 do 7,40 m, te najmniejsze wymagają około 135 KM,
aby można było komfortowo przeprowadzać zabiegi na palu. Wszystkie te brony są w
wersjach ciąganych z kołami przed wałem, wyposażone standardowo w talerze 660 x 6
mm o rozstawie 230 mm, co pozwala na pracę w najcięższych warunkach i świetnie
sobie radzi w ściernisku z dużą ilością resztek pożniwnych.

Kultywatory Rabe Blackbird wyposażone są wyposażone w talerze podwójne Roll Coup o
średnicy 630 mm zamontowane na pojedynczym ramieniu. Elastyczne zawieszenie
ramienia jest proste i bezobsługowe idealnie absorbuje nierówności i dopasowuje się do
terenu. W celu polepszenia jakości zabiegów na trudnych glebach maszynę można
wyposażyć opcjonalnie w talerze o średnicy 710 mm oraz deflektory umieszczone na
dwóch przednich belkach agregatu.

https://sklep.korbanek.pl/?s=rabe&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=rabe&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
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Kultywator Rabe BLACKBIRD jest tak zaprojektowany, aby talerze zapewniały szybki
przepływ gleby przy wysokich prędkościach roboczych, ta duża przestrzeń między
zębami minimalizuje ryzyko powstania zatorów i uszkodzenia maszyny podczas pracy. 

Bardzo bogate wyposażenie standardowe umożliwia pracę w każdych warunkach:

 Zaczep na ramionach ciągnika kat. II lub III
 Talerze o średnicy 660 mm i grubości 6 mm
 2 koła 385/65R22,5 przed wałem
 Hydrauliczna regulacja głębokości za pomocą wału
 Tylna rampa oświetleniowa z tablicami ostrzegawczymi

Wyposażenie opcjonalne Rabe BLACKBIRD to:

 Talerze o średnicy 660 x 7 mm, 710 x 7 mm i 710 x 8 mm
 Koła niskociśnieniowe 550/45x22,5 i 600/50x22,5
 Osłona łożysk
 Wybieracz elektrohydrauliczny 2 i 3-funkcyjny
 Układ deflektorowy na 2 przednich belkach

 

DAne  Techniczne

Kultywatora zawieszanego RABE BLACKBIRD

Model Rozstaw
talerzy

Liczba
talerzy

Liczba
łożysk

Szerokość
robocza

Masa
własna

Zapotrzebowanie
mocy

TL 28
C

230 mm 28 8 3,60 m 4040 kg 135 PS

 TL
32 C 

230 mm 32 8 4,00 m 4540 kg 150 PS

TL 36
C

230 mm 36 8 4,50 m 5040 kg 165 PS

BLACKBIRD TT

Model Rozstaw
talerzy

Liczba
talerzy

Liczba
łożysk

Szerokość
robocza

Masa
własna

Zapotrzebowanie
mocy

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://sklep.korbanek.pl/?s=rabe&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://sklep.korbanek.pl/?s=rabe&post_type=product
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TT 28
C

230 mm 28 8 3,60 m 4600 kg 140 PS

 TT 32
C 

230 mm 32 8 4,00 m 4900 kg 160 PS

TT 36
C

230 mm 36 10 4,50 m 5400 kg 180 PS

TT 40
C

230 mm 40 10 5,00 m 5900 kg 210 PS

TT 44
C

230 mm 44 12 5,40 m 6455 kg 240 PS

BLACKBIRD JP

Model Rozstaw
talerzy

Liczba
talerzy

Liczba
łożysk

Szerokość
robocza

Masa
własna

Zapotrzebowanie
mocy

JP 36 C 230 mm 36 10 4,50 m 5700 kg 180 PS

 JP 40 C 230 mm 40 10 5,00 m 6200 kg 210 PS

JP 44 C 230 mm 44 10 5,40 m 6755 kg 240 PS

JP 48 C 230 mm 48 12 5,80 m 7310 kg 260 PS

JP 52 C 230 mm 52 16 6,20 m 7865 kg 300 PS

prezentacja video

Film przedstawiający agregaty z oferty firmy Korbanek

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
http://korbanek.pl/
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Watch Video At: https://youtu.be/sN_h9i7zyL8

 
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.

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.

Ocen: 5 (2 głosów.)

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

https://youtu.be/sN_h9i7zyL8
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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.

 

 
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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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


