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Rabe Corvus PKE / VKE
korbanek.pl/producent/rabe/agregaty-uprawowe/corvus-pke-vke

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

250 - 800 CM

POBIERZ PROSPEKT

https://korbanek.pl/producent/rabe/agregaty-uprawowe/corvus-pke-vke
https://sklep.korbanek.pl/
https://korbanek.pl/producent/rabe/agregaty-uprawowe/corvus-pke-vke#slide-1
https://korbanek.pl/producent/rabe/agregaty-uprawowe/corvus-pke-vke#slide-2
https://korbanek.pl/producent/rabe/agregaty-uprawowe/corvus-pke-vke#slide-3
https://korbanek.pl/producent/rabe/plugi
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Rabe/rabe_brony_wirnikowe_prospekt.pdf?396
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Brony wirnikowe RABE Corvus PKE i VKE są uniwersalnymi
narzędziami. Wyróżniają się wyjątkowo mocną budową i
stabilnością. Dlatego nadają się szczególnie dobrze do pracy na
glebach ciężkich i kamienistych. Brony Corvus PKE i
VKE występują w ośmiu szerokościach roboczych: 2,50m (tylko
PKE), 3,00m,  3,50, 4,50 m, 5,00, 6,00 i 8,00 m (tylko VKE K). 

Agregaty uprawowe Corvus dedykowane są do ciągników o mocy od 180 do 250
KM(Corvus PKE) i do ciągników o mocy do 380 KM(Corvus VKE).
 

Brony wirnikowe  Rabe Corvus

Najważniejsze cechy konstrukcyjne bron wirnikowych Rabe

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty?f%5B0%5D=field_product_parameters%3A215
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty?f%5B0%5D=field_product_parameters%3A215
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Łożyska wałów noży są mocowane z dużym odstępem, co gwarantuje wysoką
stabilność zespołu podczas pracy. Wszystkie koła zębate i wałki zostały dodatkowo
uszlachetnione i powierzchniowo utwardzone.
Przekładnia zębata  brony wirnikowej umożliwiająca pracę z ciągnikami o dużej
mocy i ma obudowę z żeliwa ze środkowo ustawionym przyłączem wałka WOM i
zestawem wymiennych kół.
Obudowy łożysk chronione szerokimi kołnierzami w podstawie obudowy
Opatentowane przez Rabe połączenie wałka trzymającego noże i koła napędowego
jest bardzo pewne i odporne na ścieranie.
Możliwość zamontowania brony wirnikowej na przednim zaczepie ciągnika 
Noże podczas pracy trafiając na kamień, są wybijane w górę dzięki sprężynom
zamontowany, na bocznych ramionach wału. Wał ugniatający nie musi być
unoszony.
Zabezpieczenie śrubowe lub sprężynowe spulchniaczy śladu ciągnika
Możliwość współpracy z siewnikiem — siewnik pneumatyczny może być
zamontowany poprzez sprzęg trójkątny.

 

Rabe  Corvus PKE + VKE

Wyposażenie bron wirnikowych Rabe

 

https://sklep.korbanek.pl/?s=%C5%82o%C5%BCysko&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty?f%5B0%5D=field_product_parameters%3A215
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/siewniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty?f%5B0%5D=field_product_parameters%3A215
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Zęby mocowane śrubami. Istnieje możliwość późniejszego montażu systemu
szybkiej wymiany zębów Multi-Fix
Zęby brony są hartowane powierzchniowo w systemie Rapid, co wydłuża ich
żywotność. Grubość warstwy utwardzonej około 2 mm.
Możliwość montażu noży z dwoma różnymi kątami natarcia
Zaczep wahliwy kat. II i III (PKE) i III i IV (VKE)
Boczne osłony regulowane na sprężynie (opcja: regulacja osłon przednich i tylnych)
Wałek odbioru mocy ze sprzęgłem ciernym (model PKE), lub sprzęgłem
przeciążeniowym (model VKE).
Przednie i tylne zabezpieczenie segmentowe wirników
Włóka wyrównująca przed wałem z możliwością regulacji - poprawia rozdrobnienie
gleby i zapobiega przyklejaniu się jej na wale ugniatającym.

 

Wały  ugniatające

Rodzaje wałów ugniatających do współpracy z broną wirnikową CORVUS

Wał Packer Ø 510 mm -uniwersalny 

Wał gumowy Ripa Ø 580 mm 

Wał Mulchpacker Ø 500 mm

Wał stalowy z hartowanymi zębami ze skrobakami

https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%85b+brony&post_type=product
https://korbanek.pl/producent/expom/waly
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Wał strunowy Ø 540 mm

Wał gumowy ze skrobakami 

Wał z kołami stalowymi

Wał Crosskill Ø 440 mm wspomagający pracę wału głównego

 

Dane  Techniczne

Parametry techniczne agregatów Rabe CORVUS

Brony Wirnikowe  nieskładane

Model Szerokość
robocza (cm)

Szerokość
transportowa
(cm)

Masa
własna
(kg)

Zapotrzebowanie
mocy ciągnika (KM)

WOM

PKE
2511

250 258 950 180 1000

PKE
3011

300 300 1050 210 1000

PKE
3511

350 350 1210 210 1000

PKE
4011

400 408 1380 210 1000

PKE K
4000

400 300 2900 250 1000

 PKE
K 4500 

450 300 3270 250 1000

PKE K
5000

500 300 3620 250 1000

PKE K
6000

600 300 4350 250 1000

Brony aktywne  Składane

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
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Model Szerokość
robocza
(cm)

Szerokość
transportowa
(cm)

Masa
własna
(kg)

Zapotrzebowanie
mocy ciągnika (KM)

WOM

VKE 3000 300 300 1155 280 1000

VKE 4000 400 408 1534 280 1000

VKE 4000
K

400 300 2120 300 1000

 VKE 4500
K

450 300 2308 300 1000

 VKE 5000
K

500 300 2496 300 1000

 VKE 6000
K

600 300 2868 380 1000

 VKE 8000
K

800 300 3620 380 1000

 
Film video

Film prezentujący dostawę agregatu do klienta

https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe
https://youtu.be/4DQ1lRI2wVg
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Watch Video At: https://youtu.be/4DQ1lRI2wVg

 
GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia bron wirnikowych Rabe Corvus

https://youtu.be/4DQ1lRI2wVg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/rabe_corvus_1.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/rabe_corvus_3.jpg
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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.

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/rabe_corvus_4.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/rabe_corvus_5.jpg
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Ocen: 5 (2 głosów.)

 
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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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.  

 
WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną
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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

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


