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Samasz PSV
korbanek.pl/producent/samasz/plugi-i-spychacze/psv

163 - 303 CM

Pobierz prospekt pługów do odśnieżania PSV

pługi  do odśnieżania

z uchylnymi lemieszami

PSV - najbardziej popularny pług w asortymencie, cieszący się dużym zaufaniem
klientów został jeszcze bardziej usprawniony. Elementami roboczymi są hydraulicznie
sterowane lemiesze (prawy i lewy), których odpowiednie ustawienie umożliwia uzyskanie
niezależnych pozycji roboczych. Służy do odśnieżania: terenów wokół hal fabrycznych,
podjazdów, placów, parkingów, dróg dojazdowych, chodników.

Odmiana tych pługów montowana na samochodach oraz pojazdach komunalnych z
własnym układem podnoszenia to PSV Up. Maszyny te możemy wyposażyć w
dodatkowy niezależny system hydrauliczny z pompą i zbiornikiem oleju napędzany przez
elektrykę pojazdu.

Bardzo ważnym elementem tych maszyn jest listwa zgarniająca. SaMASZ oferuje do
wybory listwy: gumowe, stalowe, poliuretanowe, korundowe lub Kombi.

https://korbanek.pl/producent/samasz/plugi-i-spychacze/psv
https://korbanek.pl/sites/default/files/samasz-plugi-2020-korbanek.pdf
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Pług do śniegu PSV 271 podczas odśnieżania placu zamontowany na ciągniku John
Deere

zalety  pługa do śniegu psv

Kilka zalet, na które warto zwrócić uwagę

konstrukcja umożliwia łatwy i szybki montaż,
możliwość odśnieżania na prawo, na lewo i przed siebie,
hydraulicznie, bezstopniowo i niezależnie przestawiane lemiesze,
wzmocniona konstrukcja zawieszenia lemieszy (zawiasów),
zderzaki chroniące krawędzie lemieszy,
mechaniczne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe,
dłuższa żywotność lemiesza ze stali trudnościeralnej HARDOX (nie ma
konieczności obracania).

Sterowniki i Ramki  w pługach PSV

Elementy wyposażenia pługów
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sterownik w  pługach psv

Łatwe i przyjemne sterowanie pługiem umożliwia prosty sterownik podłączony do
elektrozaworu. Umożliwia on sterowanie lewą i prawą odkładnią oraz załączaniem świateł
obrysowych LED. Na magnes przyczepiamy go wewnątrz kabiny. W opcji do wyboru
mamy sterownik wielofunkcyjny. 

ramki zaczepowe w pługach psv
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Producent zapewnia ponad 80 różnych modeli ramek zaczepowych do różnych maszyn
np. do ciągników rolniczych, ładowarek, ładowaczy czołowych czy też  samochodów.
Wiele ramek jest wyposażonych w system kopiowania terenu, co bardzo ułatwia pracę
pługiem do odśnieżania.

Pługi  psv up

Idealne do samochodów i pojazdów komunalnych

Wyposażone we własny system unoszenia
Możliwość zamontowania oddzielnego układu hydrauliki z pompą
Mocowania na płycie komunalnej DIN
Specjalistyczny sterownik maszyny

Dane techniczne  Pługów PSV

Tabela z porównaniem

Typ PSV
161

PSV
181

PSV
201

PSV
231

PSV
251

PSV
271

PSV
301

Szerokość robocza: [cm]

- minimalna 153 160 180 202 225 235 262

- maksymalna 163 183 203 233 253 273 303
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- wysokość odkładnicy
środek/bok

80 /
90

80 /
91

80 /
93

80 /
94

80 /
95

80 /
96

80 /
98

Skręt lemiesza hydrauliczny:

- w lewo i w prawo do 30°

Kąt natarcia 0° - 10°

ilość uchylnych listew 2x1 2x2

Wymagana ilość przyłączy
hydraulicznych

2 2 2 2 2 2 2

Wymiary gabarytowe: [cm]

- długość 97 99 100 100 103 103 103

- szerokość 175 195 215 245 265 285 315

Zabezpieczenia
przeciwnajazdowe

Uchylne lemiesze + zrywalne śruby na ramce

Masa [kg] 230 245 260 300 355 370 410

Serwis - części - gwarancja

Najważniejsze atuty

Profesjonalny, mobilny serwis Producenta.

Niskie koszty eksploatacji - niskie ceny części zamiennych oraz szybka ich
dostawa 

Gwarancja na maszyny wynosi 12 miesięcy i jest sprawowana przez Producenta.

 

filmik prezentujący  zestaw zimowy

Arbos 2035 ze spychaczem do śniegu to IDEALNY ZESTAW KOMUNALNY do
odśnieżania
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GALERIA PRODUKTU

 
Kilka zdjęć pługów do śniegi PSV

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/plug-do-sniegu-samasz-psv.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz_plugi_do_odsniezania_psv.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.

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz-plug-odsniezny-psv.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz-spychacz-do-odsniezania-psv-301.jpg
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Brak ocen, bądź pierwszy.

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

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.
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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.  

 
WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną
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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.  

 
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


