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Rostselmash RSM F 2450/2550/2650
korbanek.pl/producent/rostselmash/sieczkarnia-samojezdna-rostselmash-rsm-f-245025502650

Sklep internetowy

0% - Finansowanie Fabryczne Rostselmash

- RATY DO 10 LAT 
- fINAnSOWANIE vat
- pierwsza rata PO ŻNIWACH
- oBOWIĄZUJE do wyczerpania zapasów
    513 600 630  WCZESNE DECYZJE PROCENTUJĄ

ROSTSELMASH TORUM 770

Innowacyjny kombajn rotorowy
Dowiedz sie więcej

ROSTSELMASH NOVA 330

DOSKONAŁY WYBÓR DLA MAŁYCH

https://korbanek.pl/producent/rostselmash/sieczkarnia-samojezdna-rostselmash-rsm-f-245025502650
https://sklep.korbanek.pl/
https://10.10.0.46/tel:+48513600630
https://www.korbanek.pl/producent/rostselmash/kombajny-zbozowe/torum-770
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I ŚREDNICH GOSPODARSTw
Dowiedz się więcej

ROSTSELMASH RSM 161

380 km - NaJWYDAJNIEJSZY W SWOJEJ
KLASIE
Dowiedz się więcej

ROSTSELMASH VECTOR

Jeden z najpopularniejszych
kombajnów na świecie
Dowiedz się więcej

ROSTSELMASH ACROS

lider wydajności w SWOJEJ KLASIE
Dowiedz się więcej

https://korbanek.pl/producent/rostselmash/kombajny-zbozowe/nova
https://korbanek.pl/producent/rostselmash/kombajny-zbozowe/rsm-161
https://korbanek.pl/producent/rostselmash/kombajny-zbozowe/vector-425
https://korbanek.pl/producent/rostselmash/kombajny-zbozowe/acros
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ROSTSELMASH RSM 1401/1403

Niskie koszty, wysoka wydajność
Dowiedz się więcej

450 - 650 KM

POBIERZ PROSPEKT

Nowa gama sieczkarni Rostselmash RSM F 2450/2550/2650  przeznaczona jest do
zbioru kukurydzy i innych roślin przeznaczonych na paszę. Łączy w sobie
wysoką wydajność pracy z niezrównaną ekonomią.

Głównym wymogiem w zakresie prowadzenia prac rolniczych jest obecnie ich
maksymalna sprawność i wydajność. Sieczkarnie Rostselmash to maszyny doskonale
spełniające te wymagania, potrafiące rozwiązać problemy współczesnego rolnika.
Minimalne koszty obsługi, terminowość wykonanych prac i wysoka wydajność to główne
zalety sieczkarni samojezdnej RSM.

 

https://korbanek.pl/producent/rostselmash/sieczkarnie-samojezdne/rsm-14011403
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Rostselmash/RSM-F2650/prospect_rsm_f_2650.pdf?828
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zespół wciągający  rsm F 2450/2550/2650

Doskonałe kopiowanie terenu i możliwość regulacji  szczeliny 

               

Sieczkarnia samojezdna RSM F 2450/2550/2650 wyposażona jest w 4 walce
wciągające napędzane hydraulicznie.

Zespół wciągający posiada ramkę umożliwiającą kopiowanie terenu podczas pracy z
każdym rodzajem przystawki. Hydrauliczne amortyzatory walców podających
zapobiegają uszkodzeniom obudowy walca podczas pracy z nierównym plonem. W
przypadku uruchomienia jednego z detektorów (kamieni, lub metalu) następuje
natychmiastowe zatrzymanie przepływu masy w zespole wciągającym. Pozbycie
się niepożądanych obiektów umożliwia funkcja hydraulicznego rewersu walcy
wciągających.

Mamy możliwość regulacji długości cięcia w zakresie od 4 mm do 22 mm przy pełnym
zestawie noży, oraz od 8 mm do 44 mm z połową noży. 

Specjalna konstrukcja kanału wciągającego umożliwia łatwy dostęp do konserwacji
bębna z nożami.
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Zespół tnący  rsm F2420/2550/2650

Cztery rzędy noży i minimalne obciązenie maszyny

Nowy system cięcia został opracowany specjalnie dla maszyn Rostselmash RSM
serii F, w którym 48 noży ułożonych jest w czterech rzędach we wzorze "Chevron"

Maszyna wyposażona jest w walec rozdrabniający o średnicy bębna 630 mm, a jego
prędkość obrotowa wynosi 1200 obr./min. Takie rozwiązanie minimalizuje obciążenie
zespołu wciągającego i zwiększa wydajność podczas procesu cięcia krótkiej sieczki.
Zespół tnący wyposażony jest w system do automatycznego ostrzenia pozwalający na
dokładne naostrzenie noży tnących i zmniejszenie szczeliny pomiędzy nimi a stalnicą -
wszystko to możliwe jest bez opuszczania fotela operatora. Wszystkie te cechy
poprawiają efektywność pracy, zmniejszają zużycie paliwa i ułatwiają prace operatorowi
maszyny.

 

Napęd zespołu tnącego 

Minimalne straty energii
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Proste i niezawodne rozwiązanie polegające na bezpośrednim przeniesieniu napędu do
bębna tnącego i wirnika przyspieszacza. Taka konstrukcja charakteryzuje się
minimalnymi stratami energii.

Hydrauliczny napęd hederu umożliwia regulację prędkości adaptera podczas pracy.

Wytrzymała oś i elektrohydrauliczne sterowana przekładnia napędowa pozwala na
osiągnięcie maksymalnej prędkości 40 km/h

 

Zgniatacz  Rsm f 2450/2550/2650

Aktywacja z kabiny operatora
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Przełączanie trybu pracy ze zgniataczem lub bez odbywa się automatycznie poprzez
napęd hydrauliczny załączany z kabiny operatora. Cały ten proces zajmuje tylko 2
sekundy.

Zgniatacz zamontowany jest na specjalnych ślizgach umożliwiający jego automatyczne
załączanie.

Zęby walcy są narażone na bardzo duże zużycie i ścieranie, dlatego do ich
hartowania użyto specjalnej technologii. 

 

Silnik  Rsm f 2450/2550/2650

Optymalny dobór mocy

W sieczkarniach Rostselmash RSM serii F zastosowano najnowszą linię silników 
MTU z turbodoładowaniem.

Silnik zapewnia optymalny dobór mocy do sieczkarni oraz gwarantuje optymalizacje
przygotowania paszy w różnych warunkach pracy.

Maszyna wyposażona jest w zbiornik na paliwo o pojemności 1500 litrów, co zapewnia
całodniową pracę bez konieczności pionowego tankowania w trakcie dnia.
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kabina comfort cab  II

Doskonałe warunki pracy

RSM F 2450/2550/2650 wyposażony jest w kabinę Comfort Cab II, która w pełni spełnia
nowoczesne wymagania ergonomiczne. Standardowy zestaw obejmuje klimatyzator,
nagrzewnicę, chłodnicę, osłony przeciwsłoneczne i przygotowanie do systemu audio.

 Główne elementy sterujące maszyną są umieszczone na panelu sterowania z prawej
strony operatora.  Oferuje operatorowi swobodę ruchów, przejrzystość i znakomitą
widoczność. System Adviser III odpowiada za optymalne ustawienia maszyny, wskazuje
błędy w pracy i pomaga je szybko wyeliminować.

Jednym słowem kabina tworzy doskonałe warunki do długiej i wydajnej pracy.
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przystawki  RSM F2450/2550/2650

Do różnego rodzaju upraw

 
Przystawki do kukurydzy
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Przystawka bębnowa do zbioru kukurydzy.

MH 450 - 4,5m 6 rzędów
MH 600 - 6m 8 rzędów
MH 750 - 7,5m 10 rzędów

 
Przystawka do traw

Przystawka o szerokości 6 metrów

Prędkość pracy do 15 km/h
Zabezpieczenie ścinające na każdym rotorze.
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Przystawka do pokosu

Szerokość robocza 3 metry

Elastyczna rama zapewnia dodatkowe kopiowanie terenu
Koła kopiujące zabezpieczające przystawkę podczas pracy na nierównym gruncie.

Dane  Techniczne

Parametry techniczne sieczkarni samojezdnych RSM serii F2000

 Model F2450 F2550 F2650

SILNIK     

Producent  MTU MTU MTU

Typ  OM 471LA
Stage V

OM 473LA
Stage V

OM 473LA
Stage V

Moc KM/kW 455/335 537/395 611/450

Poj zbiornika
paliwa/adblue

l. 1 500/95 1 500/95 1 500/95

ZESPOŁ
WCIĄGAJĄCY

    

Szerokość kanału mm 680 680 680
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Ilość walcy  4 4 4

Napęd walców  hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny

Rewers  hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny

Detektor metalu  standard standard standard

Regulacja długości
cięcia

 bezstopniowa bezstopniowa bezstopniowa 

ZESPÓŁ TNĄCY     

Średnica/szerokość mm 6 300 7 120 7 470

Ilość noży  48 48 48

Prędkość obr. obr/min. 1 200 1 200 1 200

Ostrzenie noży z kabiny  standard standard standard

Regulacja stalnicy z
kabiny

 standard standard standard

ZGNIATACZ     

Średnica walcy mm 630/703 630/703 630/703

Różnica obrotów
walców

% 20 20 20

Regulacja szczeliny  z kabiny z kabiny z kabiny

WYRZUT MASY     

Średnica
przyspieszacza

mm 540 540 540

Prędkość obr. obr/min 2 400 2 400 2 400

Kąt obrotu rury stopnie 226 226 226

NAPĘD     

Typ  hydrostatyczny hydrostatyczny hydrostatyczny

Ogumienie std przód

tył

 650/75R32

500/70R24

650/75R32

500/70R24

650/75R32

500/70R24

WYMIARY     

Długość mm 6 825 6 825 6 825
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Szerokość - std
ogumienie

mm 3 000 3 000 3 000

Wysokość mm 3 905 3 905 3 905

HEDERY     

Przystawka do
kukurydzy szer/ilość
rzędów

m 4,5/6 6,0/8 7,5/10

Przystawka do trawy-
szer.

m 6,0 6,0 6,0

Pickup m 3,0/4,0 3,0/4,0 3,0/4,0

Materiał  Video

Prezentacja nowej sieczkarni samojezdnej RSM serii F2000

 

Watch Video At: https://youtu.be/5670frvllAU

Zobacz więcej filmów

AKCESORIA DO SIECZKARNI

RSM F2450/2550/2650

 
GALERIA PRODUKTU

https://youtu.be/5670frvllAU
https://korbanek.pl/yt-playlist/rostselmash-sieczkarnie
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F2650

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/f2650_gora1.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/f2650_tyl1.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/f2650_kukurydza1.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.

Brak ocen, bądź pierwszy.

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/f2650_praca1.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.  
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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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ZOBACZ POZOSTAŁE Sieczkarnie Rostselmash

RSM 1401/1403

(400 KM)

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna

https://korbanek.pl/producent/rostselmash/sieczkarnie-samojezdne/rsm-14011403

