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Samasz KDTC
korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kdtc

260 - 340 CM

Pobierz prospekt kosiarek dyskowych KDTC

kosiarki  tylne  dyskowe

Profesjonalne z centralnym zawieszeniem

Kosiarki KDTC są pierwszymi kosiarkami z centralnym zawieszeniem produkowanymi
przez SaMASZ. Od 2008 roku przeszły szereg modernizacji, by sprostać dzisiejszym
wymaganiom. Sprawdzona i unowocześniona konstrukcja kosiarek KDTC znalazła
uznanie już u ponad 1000 rolników.

Do transportu maszyna składana jest hydraulicznie do boku. Maszyny te mogą być
wyposażone w spulchniacz co przyspiesza wysychanie roślin lub walce pokosu
dedykowane do roślin motylkowych. Równo skoszona trawa to gwarancja szybszego
wzrostu następnego pokosu co daje większy plon masy zielonej.

Kosiarki KDTC w połączeniu ze zgrabiarkami Tango firmy SaMASZ  i przetrząsaczami P6
firmy SaMASZ tworzą idealny zestaw do zbioru zielonki w każdym gospodarstwie.

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kdtc
https://korbanek.pl/sites/default/files/samasz-kosiarki-bebnowe-dyskowe-korbanek.pdf
https://korbanek.pl/producent/samasz/zgrabiarki/tango
https://korbanek.pl/producent/samasz/przetrzasacze/p6
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Kosiarka zawieszana tylna dyskowa SaMASZ typ KDTC 261 podczas koszenia
mieszanki trawy z koniczyną

co wyróżnia  kosiarki kdtc

Na co zwrócić uwagę

Regulacja wysokości koszenia (od 4,5 cm do 7 cm) - bezstopniowa

Centralne zawieszenie daje duży zakres kopiowania terenu: + / - 24°

Automatyczna blokada, gdy podnosimy maszynę na zawracaniu

Blokada transportowa - mechaniczna

Napęd listwy przez przekładnię kątową z wałkiem

Odciążenie sprężynowe z regulacją

Gumowe zagarniacze pokosu

Regulowana stopa podporowa

Zestaw dodatkowych noży tnących

spulchniacze i  walce pokosu

w kosiarkach KDTC do trawy, roślin motylkowych i zbóż

Spulchniacz z palcem V-claw - kondycjoner palcowy

Szybszy przepływ masy zielonej
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Wahliwe mocowanie zabezpiecza palec przed uszkodzeniem

Większy kąt pochylenia powoduje agresywniejsze działanie palca

Szybsze przesychanie trawy powoduje, iż zbędne jest przetrząsanie

Walce pokosu - kondycjoner walcowy

Dolny walec umieszczony bliżej listwy koszącej - ułatwia przechwyt zielonki

Walce zbudowane z pojedynczych elementów

Walce napędzane szerokim pasem zębatym

Delikatnie są  traktowane części zielone roślin motylkowych

listwa kosząca perfectcut

Perfekcyjne cięcie trawy w każdych warunkach kosiarką KDTC

Konstrukcja spawana, grubość ścianek 6 mm
Hartowane dyski
Hartowane noże tnące 105 mm
Noże obracają się o 360 stopni
Hartowane trzpienie noży
Wymiana noży "bez klucza"
Wymienna wstawka międzypłozowa
System SafeGEAR - zabezpieczenie antykamieniowe
Bardzo mocne koła zębate o gr. 25 mm oraz podwójne łożyska
Hartowane nakładki ścieralne oraz płozy ślizgowe
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Zabezpieczenie  safegear

Stosowane w listwach ProfiCUT w kosiarkack SaMASZ

 Podwójne, bardzo mocne zabezpieczenie łożysk
 Dwa duże, solidne łożyska
 Łatwa i szybka wymiana całego modułu nawet na polu
 Wielokrotne wykorzystanie modułu po wymianie klinów
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 System opatentowany przez producenta
 Standard w każdej listwie ProfiCUT

serwis - części -  gwarancja

Najważniejsze cechy!

Profesjonalny i mobilny serwis Producenta.

Niskie koszty eksploatacji - niskie ceny części zamiennych.

Gwarancja na maszyny wynosi 2 lata i jest sprawowana przez Producenta.

dane techniczne  kosiarek kdtc

Najważniejsze parametry!

Typ kosiarki
KDTC
261

KDTC
301

KDTC
341

KDTC 261S

spulchniacz

KDTC 301S

spulchniacz

KDTC
261W

walce

KDTC
301W

walce

Szerokość
robocza [m]

2,6 3 3,4 2,6 3 2,6 3

Szerokość
pokosu [m]

1,50-
1,90

1,90-
2,30

2,30-
2,80

1,30-1,90 1,80-2,30 1,00-
1,50

1,50-
2,00

Liczba
dysków [szt.]

6 7 8 6 7 6 7

Liczba noży
[szt.]

12 14 16 12 14 12 14

Obroty WOM
[obr./min]

540 540 540 1000 1000 1000 1000

Kategoria
zaczepu
TUZ

II II II II II II II

Moc ciągnika
[KM]

od 70 od 80 od 90 od 90 od 90 od 90 od 90
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Typ kosiarki
KDTC
261

KDTC
301

KDTC
341

KDTC 261S

spulchniacz

KDTC 301S

spulchniacz

KDTC
261W

walce

KDTC
301W

walce

Wydajność
robocza
[ha/h]

~2,8 ~3,5 ~4,0 ~2,8 ~3,5 ~2,8 ~3,5

Masa [kg] 940 1020 1120 1170 1255 1215 1270

zapraszam na film o kosiarkach dyskowych

Maszyny zielonkowe podczas pracy firmy SaMASZ  a w tym kosiarki KDTC

Watch Video At: https://youtu.be/CP7beHA8R20

 
GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia kosiarek dyskowych KDTC

https://youtu.be/CP7beHA8R20
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz_kosiarka_dyskowa_kdtc_301.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz_kosiarki_dyskowe_do_trawy_kdtc.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/kdtc_kosiarka_do_trawy_dyskowa_samasz.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/kosiarki_z_centralnym_zawieszeniem_dyskowe_samasz_kdtc.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.  



10/20

 
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 Kosiarki Samasz

XT-F

(260-340 CM)

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/xt-f
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/xt
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XT

(340-390 CM)

Koliber

(400-450 CM)

seria Z

(165-210 CM)

KWT

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/xt
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/koliber
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/seria-z
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kwt
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(550-650 CM)

seria KBF

(265-300 CM)

CAMEL

(900 CM)

SAMBA

(160-320 CM)

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kwt
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/seria-kbf
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/camel
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/samba
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KDT

(220-340 CM)

KT

(260-340 CM)

KDC

(300-430 CM)

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/samba
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kdt
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kt
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kdc
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kdf
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KDF

(300-390 CM)

TORO

(260-340 CM)

MegaCUT

(860-940 CM)

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kdf
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/toro
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/megacut
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GigaCUT

(860-940 CM)

PIKO

(100-150 CM)

GRINO

(160-220 CM)

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/gigacut
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/piko
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/grino
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MAMUT

(250-300 CM)

KANGU

(140-220 CM)

KBRP

(160-200 CM)

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/mamut
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kangu
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kbrp
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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


