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Rabe Sturmvogel
korbanek.pl/producent/rabe/agregaty-uprawowe/sturmvogel

ZOBACZ NOWY MODEL

300 - 900 CM

POBIERZ PROSPEKT

Agregaty uprawowe STURMVOGEL są to maszyny odpowiedzialne
za przygotowanie gleby do siewu. Agregaty o szerokościach
roboczych od 3 - 9 metrów. Mamy do wyboru 2 wersje:  z
podwójnym wałem kruszącym wersja L, lub z wałem Croskill
wersja LS. W agregatach Sturmvogel mamy do wyboru 4 rodzaje
zębów: sprężysty, sprężysty prosty, na podwójnej sprężynie oraz
wzmocniony sprężysty prosty co pozwala dobrać maszynę do
każdego rodzaju gleby.

Rabe Sturmvogel to agregaty uprawowe zawieszane składane hydraulicznie.
 

Rabe  Sturmvogel

Opis konstrukcji agregatów Sturmvogel

Agregaty uprawowe Sturmvogel są odpowiedzialne za przygotowanie gleby do
zasiania. Dzięki swojej konstrukcji łatwo dostosowują się do wcześniej przeprowadzonych
zabiegów polowych takich jak orka, uprawa uproszczona,  można je stosować na
wszystkich typach gleby. Bardzo prosta i nieskomplikowana konstrukcja agregatów
Sturmvogel pozwala na łatwą regulację i ustawianie, co przekłada się na
nieskomplikowane i przyjemne użytkowanie. Zadaniem  agregatów przedsiewnych jest

https://korbanek.pl/producent/rabe/agregaty-uprawowe/sturmvogel
https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/tetra
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Rabe/rabe_brony_wirnikowe_prospekt.pdf?228
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty?f%5B0%5D=field_product_parameters%3A219
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%85b+spr%C4%99%C5%BCynowy&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty?f%5B0%5D=field_product_parameters%3A219
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
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otwieranie gleby, pozwalając jej się ogrzać celem zapewnienia szybszego kiełkowania
ziarna. Napowietrzona gleba wpływa na wzrost systemu korzeniowego, co zwiększa
wchłanianie składników odżywczych i wody przez korzenie.

Wybór zębów i ich rozstawu umożliwia dostosowanie do rodzaju gleby i do rodzaju
wcześniejszej uprawy i do założonego celu, a w rezultacie redlice pozostawiają
rozdrobnioną glebę na powierzchni, mniej wrażliwą na korozje.

Maszyny uprawowe RABE Sturmvogel to maszyny zawieszane, wyposażone w składanie
hydrauliczne, co wpływa na łatwe i wygodne manewrowanie, po złożeniu ich szerokość
transportowa nie przekracza 3,5 meta. Podczas przejazdów drogami publicznymi można
się bezpiecznie poruszać, nie przekraczając szerokości ciągnika.

 

Wyposażenie  Standardowe

Standardowa specyfikacja agregatów uprawowych Sturmvogel

 

Wał podwójny kruszący wersja L lub Croskill wersja LS.
Zaczep 3-punktowy Kat. III.
Sekcje robocze o szerokości 1,50 m montowane na równoległoboku.
Składanie hydrauliczne.
Blokada hydrauliczna do transportu.
Podwójny wał strunowy Fi 330 i 270 mm z łożyskami kulkowymi.

https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%85b+spr%C4%99%C5%BCynowy&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
http://xn--agregatw%20uprawowych-rcc/
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Zęby montowane na równoległoboku z precyzyjną mechaniczną regulacją
głębokości.

 

Wyposażenie  dodatkowe

Opcjonalne wyposażenie agregatu uprawowego

Ząb elastyczny Super-S 32x10 - 5 rzędów

Ząb na podwójnej sprężynie, wzmocniony 32x12,  

Ząb elastyczny Super S 32x10, prosty, 4 rzędy

Ząb kultywatorowy wzmocniony, prosty, 4 rzędy

Spulchniacze śladów ciągnika

Koła podporowe boczne 650 x 200 mm

Włóka wyrównująca

 

Dane  Techniczne

Parametry techniczne agragatów uprawowych Sturmvogel

Model Szerokość
robocza

Liczba
zębów

Rozstaw
zębów

Liczba
rzędów
zębów

Masa
własna

Zapotrzebowanie
mocy

4501 L 4,50 m 48
lub 75

60 lub 94
mm

4 lub 5 1320 -
1376 kg

160 PS

6001 L 6,00 m 64 lub
100

60 lub 94
mm

4 lub 5 1560 -
1634 kg

220 PS

7501 L 7,50 m 80 lub
125

60 lub 94
mm

 4 lub 5 3123 -
3216 kg

260 PS

9001 L 9,00 m 96 lub
150

60 lub 94
mm

4 lub 5 3363 -
3474 kg

300 PS

 STURMVOGEL LS - wał Croskill fi 400 mm

https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%85b+spr%C4%99%C5%BCynowy&post_type=product
http://xn--agregatw%20uprawowych-rcc/
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty?f%5B0%5D=field_product_parameters%3A219
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Model Szerokość
robocza

Liczba
zębów

Rozstaw
zębów

Liczba
rzędów
zębów

Masa
własna

Zapotrzebowanie
mocy

3001 LS 3,00 m 32 lub
50

60 lub 94
mm

4 lub 5 1280 -
1317 kg

120 PS

4501 LS 4,50 m 48 lub
75

60 lub 94
mm

4 lub 5 1770 -
1826 kg

160 PS

6001 LS 6,00 m 64 lub
100

60 lub 94
mm

 4 lub 5 2160 -
2334 kg

220 PS

prezentacja video

Film przedstawiający agregaty z oferty firmy Korbanek

Watch Video At: https://youtu.be/sN_h9i7zyL8

 
GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia agregatów Rabe Sturmvogel

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
http://korbanek.pl/
https://youtu.be/sN_h9i7zyL8
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/rabe_sturmvogel_3.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/rabe_sturmvogel_4.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/rabe_sturmvogel_5.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.

Ocen: 5 (2 głosów.)

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/rabe_sturmvogel_7.jpg
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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.  



8/11

 
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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