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Rostselmash NOVA
korbanek.pl/producent/rostselmash/kombajny-zbozowe/nova

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/kombajny-zbozowe/nova
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

175 - 175 KM

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ODKUPIE

NOVA - kompaktowy kombajn zbożowy marki Rostselmash to doskonały stosunek
wydajności, przystępnej ceny i niskich kosztów eksploatacji. Idealne rozwiązanie dla
rolników i małych gospodarstw. Małe rozmiary i zwrotność sprawiają, że ten kombajn nie
sposób zastąpić innym dla efektywnej pracy na małych polach o skomplikowanym
ukształtowaniu terenu. Nowoczesny wygląd i racjonalny układ elementów kombajnu
zapewniają odpowiednią wydajność i pozwalają uzyskać dobry stosunek ceny i jakości.
Maszyna przeznaczona dla małych i średnich gospodarstw o powierzchni od 50 do 200
hektarów. 

https://korbanek.pl/producent/rostselmash/sieczkarnie-samojezdne/rsm-14011403
https://korbanek.pl/odkupmy-twoj-kombajn-rostselmash
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Model
Moc
Maksymalna Heder

Powierzchnia
sit

Ilość
wytrząsaczy ZbiornikModel

Moc
Maksymalna Heder

Powierzchnia
sit

Ilość
wytrząsaczy Zbiornik

Nova 180 KM 4 -5 m 3,59 4 4900 l

 

Doskonała Widoczność

Odpowiednio długi przenośnik pochyły gwarantuje doskonałą widoczność na przyżąd
żniwny.

Łańcuchowo listwowy przenośnik pochyły zapewnia szybkie i równomierne podawanie
masy do bębna młócącego. Duże okna inspekcyjne na  obudowie przenośniku
zapewniają łatwy dostęp do łańcucha z listwami i jego łatwą konserwację.

Chwytacz kamieni przed bębnem młócącym zapobiega dostawaniu się kamieni do
układu omłotowego. W trudnych warunkach pracy mamy do dyspozycji rewers
hydrauliczny.

 

Wydajny Układ omłotowy

Największa powierzchnia klepiska w tej klasie kombajnów.
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Jednobębnowy układ omłotowy dzięki swojej konstrukcji zapewnia wysoką jakość
pozyskiwanego ziarna i zaskakuje swoją wydajnością.

Dwusekcyjne klepisko o bardzo dużym kącie opasania wynoszącym 154 , i największej
w tej klasie kombajnów powierzchni 0,93 m  w połączeniu z bębnem młócącym o
średnicy 600 mm, zapewniają doskonałą wydajność całego układu omłotowego.

 

Efektywne czyszczenie

Największa powierzchnia sit w tej klasie kombajnów.

o 

2
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Do oczyszczania ziarna stosuję się system podwójnych sit.  Duża wysokość spadu i
 wstępne sito palcowe na podsiewaczu znacznie poprawiają proces oczyszczania.

Całkowita powierzchnia sit wynosi 3,59m  i jest największa w tej klasie kombajnów.  

W systemie oczyszczenia jest stosowany wentylator z 6 - łopatkami którego prędkość
obrotowa jest regulowana z kabiny i wyświetlana na panelu sterowania.

 

Wydajne wytrząsacze

Układ wytrząsaczy o bardzo dużej powierzchni separacji wynoszącej 4,3 m .

Efektywny 4 klawiszowy wytrząsacz słomy i optymalna długość klawiszy zapewnia
dokładną separację, aż do ostatniego ziarna.

Amplituda skoku klawiszy dobrana w taki sposób, aby zapewnić maksymalny stopień
separacji ziarna ze słomy.

 

Mocny i oszczędny

Kombajn Nova wyposażony jest w nowoczesny silnik Cummins o mocy 175 KM.

2

2
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Kombajn wyposażony jest w nowoczesny silnik Diesla z turbodoładowaniem Cummins
(Stage IV) i turbosprężarką o zmiennej geometrii, 175 KM (129 kW przy2200 obr./min).
Zapas momentu obrotowego do 20 %.

System sterowania silnika w pełni monitoruje jego pracę i dostarcza dokładnie tyle
paliwa, ile jest wymagane zgodnie z aktualnym obciążeniem. Dzięki temu uzyskuje się
minimalne zużycie paliwa.

W celu przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących szkodliwych emisji
 spalin wykorzystywana jest kombinacja systemu SCR ze zbiornikiem o dużej
pojemności dla AdBlue (57 l) i katalizatora oksydacyjnego DОС.

Obecnie do silników Cummins przekonały się takie marki jak Claas model Avero
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kabina comfort cab

System informacyjny ADVISER II.

Kombajny NOVA są wyposażone w kabinę Comfort Cab. System klimatyzacji i
ogrzewania wchodzi w skład wyposażenia podstawowego.

Będziecie Państwo zadowoleni z komfortu, który naprawdę pozwala pracować wydajnie,
z mniejszym zmęczeniem aż do końca dnia.

System informacyjno-głosowy Adviser w sposób ciągły monitoruje proces omłotu i pracę
mechanizmów kombajnu, co pozwala kontrolować stabilność procesu pracy i
zapobiegać awariom podzespołów.

 

pojemny zbiornik

Nova wyposażona jest w bardzo duzy jak na swoją klasę zbiornik na ziarno o

pojemności 4 900 litrów.
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Pojemność zbiornika kombajnu jest najbardziej optymalna dla tej klasy maszyn. Szybki
układ wyładunku  umożliwia wyładunek w czasie nie przekraczającym 2 minuty.

Przy pomocy regulowanych przesłon wewnątrz zbiornika regulowana jest prędkość
wyładunku w zależności od rodzaju i wilgotności zbieranej uprawy. Wysokość wyładunku
wynosi 4 m, co pozwala wyładowywać ziarno do dowolnych środków transportu.

Sterowanie hydrauliczne ślimaka wyładunkowego uruchamiane jest z kabiny.

 

niezawodny rozdrabniacz

Doskonale pocięta słoma 

Klasyczny system młócenia i separacji NOVA praktycznie nie uszkadza słomy.

W zależności od planowanego wykorzystania słomę można rozdrobnić i rozrzucić albo
ułożyć w pokos.

Wyłączanie napędu rozdrabniacza odbywa się w ciągu kilku sekund.
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Dane Techniczne

Kombajnu Rostselmash Nova 330

Przyżąd żniwny jednostka  

Przyrząd żniwny Power Stream m standard

Szerokość cięcia zespołu m 4 / 5

Napęd kosy na bazie reduktora planetarnego  standrad

Prędkość ruchu noży suw/min 1 140

Multizłącze hydrauliczne  standard

System synchronizacji prędkości motowidła z
prędkością ruchu kombajnu

 standard

System mechanicznego kopiowania  standard

Podnośniki łanu (podbieracz)  standard

Wózek transportowy do przewożenia przyrządu
żniwnego

 opcje

Młocarnia jednostka  

1
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Typ układu omłotowego  bęben młócący z
bębnem
przyspieszającym

Chwytacz kamieni  standard

Średnica bębna młócącego mm 600

Szerokość bębna młócącego mm 1 185

Kąt opasania klepiska stopnie 154

Powierzchnia całkowita klepiska m2 0,93

Prędkość obrotowa bębna (z reduktorem) obr/min 400 - 1 190 (290 -)

Przekładnia redukcyjna obrotów bębna  standard

Liczba wytrząsaczy szt 4

Długość klawiszy wytrząsacza mm 3 600

Powierzchnia separacji wytrząsaczy słomy m2 4,3

Powierzchania całkowita sit m2 3,59

Prędkośc obrotowa wentylatora obr/min 350 - 1 200

Materiał niedomłócony  powrót na bęben

Zbiornik i system opróżniania jednostka  

Pojemność zbiornika l 4 900

Wydajność rozładunku (nie mniej niż) l/s 50

Wysokość rozładunku mm 4 000

Czujnik napełnienia  standard

System rozdrabniajacy  Rozdrabniacz z
dwoma prędkościami
 

załaczany
mechanicznie

   

Kabina jednostka  

Zestaw Comfort Cab  standrad 

System informacyjny Adviser II  standard
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Układ jezdny   

Układ napędowy  hydrostatyczny

Skrzynia biegów  3 biegi

Prędkość jazdy km/h 0-25

Ogumienie osi napędzanej  21,3-26

Ogumienie osi kierowanej  13,6-20

Silnik   

Marka (norma emisji spalin)  Cummins QSB 4,5

Moc nominalna kW(KM) 129 (175)

Pojemność zbiornika paliwa, l 510

Układ kontroli zużycia paliwa  standrad

Wymiary oraz masa   

Długość/szerokość/wysokość (bez przyrządu
żniwnego w pozycji do transportu)

mm 8 060 / 3 360 / 3 960

Masa (w wykonaniu standardowym, bez
przyrządu żniwnego, bez paliwa)

kg 9 800

prezentacja video

Rostselmash Nova 330 zobacz najważniejsze informacje o kombajnie

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

Zobacz więcej filmów

AKCESORIA DO Nova 330

Opcjonalne wyposażenie maszyny

 
GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia Rostselmash Nova 330

https://youtu.be/BABwxUwIvYk
https://korbanek.pl/yt-playlist/nova-rostselmash-kombajn-rostselmash
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/rsm_nova_330_pole.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/rsm_nova_330_pole1.jpg
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/rsm_nova_330_field2.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/rsm_nova_330_field3.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/rsm_nova_330_field4.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: 3.8 (20 głosów.)

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/rsm_nova_330_cab1.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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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


