
1/13

Samasz Z
korbanek.pl/producent/samasz/zgrabiarki/z

300 - 470 CM

Pobierz prospekt zgrabiarek karuzelowych serii Z

1-GWIAZDOWE  zgrabiarki

Zawieszane i ciągnione

Zgrabiarki Z - 300, Z - 350, Z - 410, Z - 440, Z - 470 są 1 - wirnikowe zgrabiarkami dla
mniejszych i średnich gospodarstw. Maszyny występują w szerokościach roboczych od 3
do 4,7 m. Wałek napędowy WOM do ciągnika jest w wyposażeniu standardowym.

Te maszyny 1-karuzelowe tworzą ładny, regularny wałek materiału, bez skręceń trawy
co umożliwia szybkie dosychanie pokosu i łatwy zbiór prasą, przyczepą zbierającą.
Dwustronna skuteczna amortyzacja - naprężające się sprężyny amortyzatorów
obustronnie ustawiane, wyposażenie seryjne przy Z - 410, Z - 440 oraz Z - 470. Podczas
podnoszenia maszyny oraz transportu, amortyzatory gwarantują stabilność maszyny.

Zgrabiarki 1-karuzelowe ciągnione (zaczepiane) UNO 410 i 470 to bardzo
efektywne maszyny do zgrabiania trawy, siana i słomy. Niskie zapotrzebowanie na
moc sprawia, że są to maszyny niezwykle ekonomiczne i można je zagregatować z
ciągnikami małej mocy. Zastosowano w nich innowacyjną hydrauliczno – mechaniczną
regulację wysokości zgrabiania i unoszenia karuzel do pozycji transportowej.

Pracująca zgrabiarka zawieszana Z-410  firmy SaMASZ

Zalety zgrabiarek  zawieszanych

Modele Z-410, Z-440 i Z-470

https://korbanek.pl/producent/samasz/zgrabiarki/z
https://korbanek.pl/sites/default/files/samasz-przetrzasacze-zgrabiarki-korbanek.pdf
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Zgrabiarki SaMASZ charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym
oszczędzasz pieniądze:

Przekładnie pracujące w oleju - wysoka trwałość i długi okres użytkowania.

Ekran pokosu jest składany i regulowany.

Ramię grabiące montowane z ramieniem przekładni na podwójnych wspornikach -
charakteryzuje się długotrwałym okresem użytkowania.

Wysokość palców - sprężyn nad polem, reguluje się na 2 sposoby: korbą na przekładni
lub montażem podwozia w standardzie producent montuje na łąki twarde 21 cm, w
przypadku łąk miękkich poprzez odwrócenie tandemów o 180° - uzyskuje się wysokość
16 cm.

Regulacja podwoziem jest bardzo ważna, ponieważ zwiększa trwałość eksploatacyjną
tulei dolnej przekładni.

zalety zgrabiarek  ciągnionych

Modele UNO 410 i UNO 470
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Tandemowy system jezdny - idealny na nierówne łąki,

Nowe palce grabiące produkowane przez SaMASZ,

Prosta regulacja wysokości zgrabiania,

Ułatwiony przejazd nad pokosem,

Możliwość agregowania z mniejszymi ciągnikami.

zgrabiarki zawieszane węższe

Modele Z-300 i Z-350

Modele Z-300 i Z-350 przeznaczone są na mniejsze gospodarstwa do pracy z
mniejszymi ciągnika. 

 
W standardzie wyposażone są w zaczep stały oraz standardowe zawieszenie 2-kołowe. 

 
Występują modele Z-301 i Z-351 które wyposażone są w zaczep skrętny. 

 
Za dopłatą możemy wyposażyć te zgrabiarki w zawieszenie Tandemowe. 

 
Ramiona zgrabiające mają wygięty kształt, co powoduje lepsze układanie pokosu.
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serwis - części - gwarancja

Najważniejsze zalety

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.

tabela z danymi technicznymi  zgrabiarek

Najważniejsze parametry

Typ Z - 300
/ 

Z - 301

Z - 350
/ 

Z - 351

Z -
410

Z -
440

Z -
470

UNO
410

UNO
470

Szerokość robocza
[m]

3,00 3,50 4,10 4,40 4,70 4,10 4,70

Szerokość
zgrabianego

wałka [m]

0,80 - 1,50
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Szerokość
transportowa [m]

1,50 1,50 1,90 2,10 2,30 1,80 2,35

Średnica karuzeli [m] 2,65 2,80 3,30 3,50 3,80 3,30 3,80

Liczba ramion wirnika
[szt.]

8 9 11 11 13 11 13

Liczba sprężyn [szt.] 3 3 4 4 4 4 4

Obroty WOM
[obr./min]

540

Moc ciągnika [KM] od 20 od 25 od
40

od
45

od
50

od 35 od 45

Wydajność robocza
[ha/h]

~ 3,0 ~ 3,5 ~ 4,5 ~ 5,0 ~ 5,6 ~4,5 ~5,6

Ogumienie 15 x 6.0-6 16 x 6,5-8 16 x 6,5-
8

18 x 8,5-
8

Wymagana ilość
przyłączy
hydraulicznych

- 1 x jed.

działania

1 x dwu.

działania

Kategoria zaczepu
TUZ

II dyszel

Masa [kg] 310 /
390

340 /
420

590 740 820 740 890

film prezentujący pracę  zgrabiarki z-410

oraz innych maszyn zielonkowych firmy SaMASZ
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Watch Video At: https://youtu.be/N2YcFfmjG6w

 
GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia przedstawiające zgrabiarki 1-karuzelowe

https://youtu.be/N2YcFfmjG6w
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz_zgrabiarka_zawieszana-do-siana-z-410.jpg
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OCEŃ PRODUKT

 

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz_zgrabiarki_ciagnione_uno_440.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz_zgrabiarki_zawieszane-1-gwiazdowe-z-410.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/zgrabiarka_zawieszana-samasz-pozycja-transportowa-z-410.jpg
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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: 2.3 (4 głosów.)

 
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.  
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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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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


