
Strona Główna  Producenci  Samasz  Kosiarki seria Z Przejdź do:  seria KBF | seria Z |  TORO›  ›  ›  › 

Sa m a s z  s er ia  Z
165 - 210 CM

Pobierz prospekt kosiarek bębnowych serii Z

 

2-bębnowe tylne

 

Kosiarki rotacyjne SaMASZ wyróżniają się wytrzymałą, sprawdzoną konstrukcją i wysoką jakością wykonania. Mocna, odporna na skręcanie przekładnia jest centralnym punktem

wszystkich naszych kosiarek. Specjalne bębny robocze transportują zebrany materiał i układają go w czysty pokos. Fabrycznie ustawiona wysokość na 5,8 cm znacznie podwyższa

czystość zielonki. W cenie maszyny mamy wałek napędowy WOM oraz zestaw dodatkowych noży z kluczem do ich szybkiej wymiany. Specjalna składana osłona

brezentowa umożliwia nam łatwy dostęp do elementów roboczych. Firma SaMASZ sprzedała ponad 50.000 szt kosiarek bębnowych w Polsce i na Świecie!

 

Kosiarka tylna bębnowa zawieszana SaMASZ typ Z010 podczas koszenia łąki

KOSIARKI  ROTACYJNE

Dlaczego warto kupić tę kosiarkę

 

ZALETY KOSIAREK BĘBNOWYCH

Genialny wynalazek XX wieku - kosi bardzo dobrze zarówno

trawy wyległe, jak i bardzo wysokie turzyce - trzciny
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Nastawiona fabrycznie wysokość koszenia 5,8 cm, którą

można regulować dodatkowymi pierścieniami



Posiada certy�kat DLG Signum Test - jedyny producent polski,

który posiada taki certy�kat



Sprawdzona konstrukcja - produkowana przez ponad 30 lat

Bieg jałowy jednokierunkowy: na wale WPT (Z 010/2), na kole

pasowym (Z 010  i Z 010/1)



Bezpiecznik mechaniczny zabezpieczający maszynę przed

uszkodzeniem



Dodatkowe noże i klucz do montażu w standardzie

Idealne dopasowanie do podłoża oraz równomierna wysokość

koszenia



Sprężyna bezpiecznika z regulowanym ugięciem

Szybka i prosta wymiana noży tnących to standard w każdej

maszynie



Wał WOM wraz z trzymakiem w standardzie 

Cicha i stabilna praca

Obroty WOM 540 obr./min - każdy ciągnik posiada takie obroty

Regulowane sworznie dolne zaczepowe

Solidna osłona metalowa z brezentem

Hydrauliczny system składania w opcji bardzo przydatny

szczególnie w kosiarkach o szer. 1,85 i 2,1 m



 

Jak to jest zrobione!

PRZEKRÓJ  ZESPOŁU ROBOCZEGO

  Mocne koła zębate to cicha i stabilna praca

  Wał pionowy oparty na 5 punktach łożyskowych -

toczony ze stali wysokogatunkowej to wysoka

stabilność podczas pracy w najtrudniejszych

warunkach



  Noże proste 102 mm wykonane ze stali

hartowanej produkowane przez SaMASZ



  Szybka wymian noży Regulacja wysokości koszenia

za pomocą pierścieni dystansowych na talerzu

oporowym



  Możliwość zmiany miejsca montażu trzymaków

  W dolnej części bębna - 2 duże łożyska

dwurzędowe



  Dolny talerz ślizgowy o grubości 5 mm wykonany

ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie
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Najważniejsze parametry!

 

Typ kosiarki Z 010 Z 010
H Z 010/1 Z 010/1

H Z 010/2 Z 010/2
H

Szerokość
robocza [m] 1,65 1,65 1,85 1,85 2,10 2,10

Szerokość
pokosu [m] 0,70 0,70 0,80 0,80 0,90 0,90

Wymagana ilość
przyłączy

hydraulicznych
- 1 x jedn. 

działania - 1 x jedn. 
działania - 1 x jedn.

działania

Wydajność
robocza [ha/h] ~ 1,50 ~ 1,50 ~ 2,00 ~ 2,00 ~ 2,50 ~ 2,50

Liczba noży [szt.] 6 6 6 6 8 8

Obroty WOM
[obr./min] 540 540 540 540 540 540

Kategoria
zaczepu TUZ I/II I/II I/II I/II II II

Moc ciągnika
[KM] od 40 od 40 od 60 od 60 od 70 od 70

Masa [kg] 400 410 455 460 555 560

 

DANE TECHNICZNE KOSIAREK TYPU Z

Najważniejsze cechy!

 

SERWIS - CZĘŚCI -  GWARANCJA

Profesjonalny, mobilny serwis Producenta. Niskie koszty eksploatacji - niskie ceny części

zamiennych.

 Gwarancja na  maszyny wynosi 24 miesiące i jest

sprawowana przez Producenta.



Prezentacja maszyn zielonkowych SaMASZ a w tym kosiarek do trawy

FILM PREZENTUJĄCY KOSIARKI SAMASZ

Największy polski producent kosiarek dla małycNajwiększy polski producent kosiarek dla małyc……
Later bekijkLater bekijk…… DelenDelen

Zdjęcia kosiarek bębnowych ( rotacyjnych ) �rmy SaMASZ

GALERIA PRODUKTU
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NAPISZ OPINIĘ

 

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 (1 głos.)

 

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

PYTANIA I  ODPOWIEDZI

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że tra� 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.

 

ZADAJ PYTANIE

 

Przetestuj maszynę osobiście

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz �rmie 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
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maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja

trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.

 

ZAMÓW POKAZ

 

Wykorzystaj dotację unijną

WNIOSEK PROW

 

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz �rmie Korbanek chęć zakupu

tego typu maszyny przy użyciu wsparcia �nansowego 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.

 

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE

 

Zapytaj nas o więcej szczegółów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz �rmie 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.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
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ZAL ETY KOSIAREK BĘBNOW YC H PRZEKRÓJ  BĘBNA KOSZĄC EGO F IL M  O KOSIARKAC H

GAL ERIA ZDJ ĘĆ OC EŃ PRODUKT PYTANIA I  ODPOW IEDZI

ZAM ÓW POKAZ W NIOSEK PROW ZAPYTANIE OF ERTOW E

F INANSOWANIE FABRYC ZNE

Z O B A C Z  S Z C Z E G Ó ŁY

 

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny 

FINANSOWANIE FABRYCZNE

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą

potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami �nansowymi �rma

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

�nansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku

tradycyjnego kredytu.

 

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Z O B A C Z  P O Z O S TA Ł E  K o s i a r k i  S a m a s z
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SAMBA

(160-320 CM)

PIKO

(100-150 CM)

XT

(340-390 CM)

SERIA KBF

(265-300 CM)

KDT

(220-340 CM)

CAMEL

(900 CM)

KOLIBER

(400-450 CM)

XT-F

(260-340 CM)

KDF

(300-390 CM)

MEGACUT

(860-940 CM)

GRINO

(160-220 CM)

TORO

(260-340 CM)

GIGACUT

(860-940 CM)

KDTC

(260-340 CM)

KBRP

(160-200 CM)

KWT

(550-650 CM)

MAMUT

(250-300 CM)

KT

(260-340 CM)

KANGU

(140-220 CM)

KDC

(300-430 CM)

 

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

 

SZUKA J

KON TA K TYKON TA K TY
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CENTRALACENTRALA

Korbanek Sp. z.o.oKorbanek Sp. z.o.o

ul. Poznańska 159ul. Poznańska 159

62-080 Tarnowo Podgórne62-080 Tarnowo Podgórne

  

+48 61 8950 300+48 61 8950 300

+48 61 8950 309+48 61 8950 309

info@korbanek.plinfo@korbanek.pl

SPRZEDAŻ MASZYNSPRZEDAŻ MASZYN +48 61 8950 301+48 61 8950 301

CZĘŚCI ZAMIENNECZĘŚCI ZAMIENNE +48 61 8950 303+48 61 8950 303

SERWISSERWIS +48 61 8950 302+48 61 8950 302

SKLEP INTERNETOWYSKLEP INTERNETOWY

PodgajePodgaje
  

 ŚwięteŚwięte
k. Stargardu Szczecińskiegok. Stargardu Szczecińskiego



PasłękPasłęk
k. Elblągak. Elbląga

 PokrzydowoPokrzydowo
  



MroczeńMroczeń
k. Kępnak. Kępna

 ŁomżaŁomża
  



WierzchowiskaWierzchowiska
k. Lublinak. Lublina

 GołdapGołdap
  



JanikowoJanikowo
k. Inowrocławiak. Inowrocławia

 GoniądzGoniądz
  



AntolkaAntolka
k. Miechowak. Miechowa

 WłoszczowaWłoszczowa
  



LipinyLipiny
k. Łodzik. Łodzi

 KokaninKokanin
k. Kaliszak. Kalisza



Maków MazowieckiMaków Mazowiecki

(+48) 123-456-789Kod Pocztowy

  

Imię i nazwisko

  

E-mail

 

  

Treść zapytania

reCAPTCHA
Nie jestem robotem

Prywatność  - Warunki

Zapoznałem się i akceptuję postanowieniaZapoznałem się i akceptuję postanowienia

Zasad Polityki PrywatnościZasad Polityki Prywatności

Zgadzam się na przesyłanie ofert specjalnychZgadzam się na przesyłanie ofert specjalnych

  

  

WYŚLIJWYŚLIJ

D E A LE RZ YD E A LE RZ Y WYŚLIJWYŚLIJ  Z A PYTA N IE Z A PYTA N IE

Mapa strony | Polityka prywatności Ochrona danych osobowych

| Polityka Cookies

Copyright © Korbanek 1989-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone

Podane oferty i kalkulacje nie mają charakteru oferty w myśl przepisów kodeksu

cywilnego. Udzielenie �nansowania zależy m.in. od pozytywnej decyzji kredytowej i

ustanowienia wymaganych zabezpieczeń.
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