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Samasz Tango
korbanek.pl/producent/samasz/zgrabiarki/tango

730 - 730 CM

Pobierz prospekt zgrabiarki TANGO 730

zgrabiarka  2-karuzelowa

Zgrabia na jeden lub dwa pokosy 

TANGO 730 Jest połączeniem funkcjonalności zgrabiarek Z2-780 i DUO 680.  Idealna
maszyna dla dużych gospodarstw rolnych oraz firm usługowych. jej uniwersalność oraz
wydajność zadowoli każdego klienta. Umożliwia zgrabianie na 1 lub 2 pokosy w
zależności od ustawienia odległości karuzel od dyszla centralnego.

Przy ustawieniu karuzel blisko dyszla uzyskuje się jeden wałek, przy rozsunięciu karuzel
na zewnątrz uzyskuje się 2 wałki. Zastosowano 11-ramienną przekładnię nowej generacji
ze wzmocnionymi korbowodami osadzonymi w dokręcanych korpusach. Zastosowano
opatentowany mechanizm zmiany kąta przekładni, który chroni wały napędowe przed
zniszczeniem w trakcie składania maszyny do pozycji transportowej.

W połączeniu z wydajnymi kosiarkami SaMASZ GigaCUT oraz przetrząsaczami SaMASZ
P6 stanowią bardzo wydajny zestaw maszyn o zbioru zielonki. Wydajność tej zgrabiarki
dochodzi prawie do 6 ha na godzinę.

https://korbanek.pl/producent/samasz/zgrabiarki/tango
https://korbanek.pl/sites/default/files/samasz-przetrzasacze-zgrabiarki-korbanek.pdf
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/gigacut
https://korbanek.pl/producent/samasz/przetrzasacze/p6
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Zgrabiarka TANGO podczas pracy na łące przy zgrabianiu na 1 pokos.

wyposażenie  standardowe

Zgrabiarki Tango 730

Wałek napędowy WOM do ciągnika.
Tablice ostrzegawcze z oświetleniem LED.
Złącza hydrauliczne KENNFIXX.
Ekran pokosu - 2 szt.
Zabezpieczenie przed utratą palca zgrabiającego.
Mechaniczna blokada na uwrociach i w transporcie.
Układ zawieszenia Tandem każdej karuzeli.
Regulacja czasu reakcji sekwencyjnego opadania/podnoszenia karuzel. 

zalety  tango 730

Dlaczego warto kupić tę zgrabiarkę 2-wirnikową
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Przekładnia

Nowa przekładnia umożliwiająca szybką i prostą wymianę korbowodów kąpieli olejowej
renomowanego polskiego producenta.

Palce grabiące

Nowy kształt palca pozwalającego na wyższe unoszenie się palców nad pokosem.
Szczególnie ważne przy dużym pokosie. Gwarantuje najwyższą czystość paszy.

Koła

Szerokie 16 calowe koła tylne (340/55/R16) ułatwiają sprawne manewrowanie na
zakrętach.

Korba regulacji

Służy do regulacji wysokości palców grabiących - wg. potrzeb użytkownika.

Zaczep

Skrętny - zaczep steruje tylnymi kołami zgrabiarki, które podążają za śladem ciągnika.
Wahliwy - zwiększony jest zakres kopiowania nierówności. 

System kątowej zmiany położenia przekładni

Zgłoszony do opatentowania system eliminuje pracę przegubów na wałach pod dużym
kątem, co w znacznym stopniu zwiększa żywotność wałów.

Przedni ekran pokosu

Przydatny przy zgrabianiu na dwa pokosy - hydraulicznie składany podczas pracy na
uwrociach.

Podnośnik hydrauliczny - system 

Hydrauliczne podnoszenie ramion z karuzelami. Zastosowanie sprężyn odciążających
pozwala na zmniejszenie nacisku kół wózka na podłoże.
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dane  techniczne

Najważniejsze parametry zgrabiarki Tango

Typ TANGO 730

Szerokość robocza [m] 6,70 - 7,30

Szerokość zgrabianego wałka 0,80 - 1,50

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 2x dwustronnego
działania

Wydajność robocza [ha/h] ~ 5,60 - 7,50

Szerokość transportowa [m] 3,00

Wysokość transportowa [m] 3,90

Wysokość postojowa [m] 3,90

Liczba ramion na karuzelę [szt.] 11

Liczba demontowanych ramion na karuzelę do transportu
[szt.]

4
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Typ TANGO 730

Liczba palców na ramię [szt.] 4

Obroty WOM [obr./min] 540

Kategoria zaczepu TUZ II

Moc ciągnika [KM] od 60

Ogumienie 16 x 6,5 - 8

Masa [kg] 2450

serwis - części - gwarancja

Najważniejsze argumenty!

Profesjonalny, mobilny serwis Producenta.

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

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

film przedstawiający pracę zgrabiarek

oraz innych maszyn zielonkowych firmy SaMASZ

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

https://youtu.be/4Q5Ca9rbzZg
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GALERIA PRODUKTU

 
Kilka zdjęć prezentujących zgrabiarkę TANGO 730

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz_zgrabiarka_tango_730.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/tango730_zgrabiarka_2karuzelowa_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.

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/zgrabiarka_samasz_2_gwiazdowa_tango_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/dwu_gwazdowa_zgrabiarka_tango_730_samasz.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


