
1/14

Samasz P6
korbanek.pl/producent/samasz/przetrzasacze/p6

650 - 770 CM

Pobierz prospekt przetrząsaczy SaMASZ

PRZETRZĄSACZE  6-WIRNIKOWE

Zawieszane i ciągane

Oferta przetrząsaczy sześciowirnikowych to 3 modele: P6 - 651 i P6 - 771 oraz
wersja ciągniona P6 - 771 C. Dzięki wysokiej wydajności, jakości wykonania i mocnej
konstrukcji, przetrząsacze mają ugruntowaną pozycję na rynku polskim i przebojem
zdobywają rynki zagraniczne. Maszyny te przeznaczone są do gospodarstw rolnych które
posiadają już większą powierzchnię łąk, pastwisk czy użytków zielonych lub też świadczą
usługi rolnicze zbioru zielonki. Wielu rolników po zakupie takich dużych przetrząsarek
decyduje się jeszcze na duże kosiarki dyskowe SaMASZ typ MegaCUT oraz duże
zgrabiarki karuzelowe SaMASZ Z2. Przetrząsacze P6 wyposażone są standardowo w
tablice ostrzegawcze z oświetleniem LED oraz wałek WOM. 

Przetrząsarka zawieszana SaMASZ typ P6 771 podczas przetrząsania zielonki

zalety  przetrząsarek 6-wirnikowych

P6-651 i P6-771

przekładnia  w przetrząsaczach

https://korbanek.pl/producent/samasz/przetrzasacze/p6
https://korbanek.pl/sites/default/files/samasz-przetrzasacze-zgrabiarki-korbanek.pdf
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/megacut
https://korbanek.pl/producent/samasz/zgrabiarki/z2
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Solidna, hermetyczna konstrukcja wszystkich przekładni przetrząsacza pracujących w
oleju, zapewnia długą żywotność oraz bardzo cichą pracę.

Sprawdzona konstrukcja montowana już przez wiele lat w przetrząsaczach SaMASZ P6

Przekładnia pomiędzy wirnikami to dobrze znane rozwiązanie na przegubach Cardana.
Wyposażona jest w smarowniki co zwiększa żywotność przekładni.
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wirniki w dużych  przetrząsaczach p6

Profile ramion okrągłe co zapewnia dłuższą żywotność.

Ramiona zakończone zabezpieczeniem co chroni przed zgubieniem palca.

Palce sprężyste wykonane z drutu HighDynamik produkowane przez SaMASZ.

Palec z czteroma zwojami co zwiększa jego sprężystość.

Opatentowane mocowanie palca na wirniku - większa stabilność!

koła w  przetrząsaczach samasz

Ochrona przed owijaniem się pokosu na kołach kopiujących zapewnia płynną pracę
nawet przy gęstym pokosie.

Szerokie opony zapewniają stabilną pracę maszyny.
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układ  zawieszenia

Układ zawieszenia jest wyposażony w mechanizm dzięki któremu, przy podnoszeniu
maszyna ustawia się w położeniu centralnym.

Naprężenie amortyzatorów sprężynowych stanowi dodatkowe wsparcie.

Zaczep wahliwy zwiększa zakres kopiowania a mechanizm skrętny ułatwia
manewrowanie. Po podniesieniu przetrząsacza do pozycji transportowej maszyna jest
automatycznie z ciągnikiem stabilizowana. 

wersja ciągniona  przetrząsacza (c):

Dla ciągników o małej mocy (od 60 KM),
Szybki montaż do dolnych cięgieł lub do zaczepu ciągnika,
Perfekcyjny, spokojny bieg pojazdu także przy wysokich prędkościach transportu,
Na zakrętach przetrząsacz bezpiecznie porusza się za ciągnikiem,
Duży zakres swobody podczas skręcania.
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dane techniczne  przetrząsaczy p6

Najważniejsze parametry maszyn!

Typ P6-651
P6-771 P6-771C

Szerokość robocza [m] 6,50 7,70 7,70

Szerokość transportowa [m] 3,00 3,00 3,00

Wysokość transportowa [m] 3,60 4,00 4,00

Liczba wirników [szt.] 6 6 6

Liczba ramion wirnika [szt.] 6 6 6

Średnica wirnika [cm] 160 172 172

Obroty WOM [obr./min] 540

Moc ciągnika [KM] od 50 od 60 od 60
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Typ P6-651
P6-771 P6-771C

Wydajność robocza [ha/h] ~7,80 ~9,20 ~9,20

Ogumienie 16x6,5-8    18x8,5-8

Kategoria zaczepu TUZ TUZ kat II / dyszel

Masa [kg] 915 945 1730

serwis - części - gwarancja

Istotne cechy!

Profesjonalny, mobilny serwis Producenta.

Niskie koszty eksploatacji - niskie ceny części zamiennych.

Gwarancja na maszyny wynosi 24 miesiące i jest sprawowana przez
Producenta.

film prezentujący  pracę przetrząsaczy

"Lepiej przetrząsania nie pomijać Przetrząsanie i zgrabianie Zbiór zielonek"

Na filmiku zaprezentowana jest praca zgrabiarek i przetrząsaczy

Watch Video At: https://youtu.be/4Q5Ca9rbzZg

 
GALERIA PRODUKTU

https://youtu.be/4Q5Ca9rbzZg
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Zdjęcia prezentujące przetrząsacze zawieszane serii P6

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz_wydajne-przetrzasacze_zawieszane-p6.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/przetrzasacz_zawieszan.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz_przetrzasacze_zawieszane-8.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/samasz_przetrzasacze_zawieszane-9.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 Przetrząsacze Samasz

P4

(470-530 CM)

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna

https://korbanek.pl/producent/samasz/przetrzasacze/p4

