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Samasz Z2
korbanek.pl/producent/samasz/zgrabiarki/z2

720 - 840 CM

Pobierz prospekt zgrabiarek Z2 firmy SaMASZ

zgrabiarki  2-karuzelowe

Proste w obsłudze i bardzo wydajne

Zgrabiarki 2 - karuzelowe charakteryzuje się wysoką jakością zbioru dzięki zastosowaniu
mechanizmu kopiowania terenu wzdłużnego oraz poprzecznego, dzięki czemu
uzyskujemy lepszą czystość zgrabiania.

Model Z 2 - 780 może zgrabiać ściętą zielonkę z pasa łąki o szerokości od 7,2 do 7,6 m,
a model Z 2 - 840 od  7,60 - 8,40 m. Za pomocą korby możemy w łatwy i płynny sposób
wyregulować wysokość pracy. Do transportu maszyna jest składana hydraulicznie i
posiada mechaniczną blokadę zabezpieczającą.

Producent w zgrabiarka Z2 w standardowym wyposażeniu zapewnia wałek
napędowy WOM oraz tablice ostrzegawcze z oświetleniem LED.

Zgrabiarki te wraz z kosiarkami SaMASZ typ KDTC oraz z przetrząsaczami P6 tworzą
idealny zestaw do zbioru zielonki, siana czy też sianokiszonki.

Zgrabiarka zaczepiana 2-karuzelowa SaMASZ typ Z2-78- podczas zgrabiania zielonki

zalety zgrabiarek  samasz z2

Model Z2-780 i Z2-840

https://korbanek.pl/producent/samasz/zgrabiarki/z2
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Samasz/Przetrzasacze.pdf
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kdtc
https://korbanek.pl/producent/samasz/przetrzasacze/p6
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koła  jezdne

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

Szeroki tandemowy układ jezdny z 6 kołami daje zdecydowanie lepsze kopiowanie
terenu oraz bardzo stabilną pracę.
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podnoszenie  hydrauliczne

Hydrauliczne podnoszenie ramion z karuzelami. Zastosowanie sprężyn odciążających
pozwala na zmniejszenie nacisku kół wózka na podłoże. W modelu Z2-840 w
standardzie mamy hydrauliczną zmianę szerokości roboczej zgrabiarki.

przekładnia  olejowa

Nowa przekładnia z wydłużonymi korbowodami, pozwalająca na dłuższą bezawaryjną
pracę. W modelu Z2-840 występuje 11-ramienna przekładnia olejowa z wymiennymi
korbowodami. Jest ona hermetyczna, gdzie występuje ciągłe smarowanie rolek i
krzywki. W przekładni tej występują tylko 2 punkty smarownicze.
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blokada  karuzeli

Blokada ogranicza unoszenie karuzeli i jest przydatna np. podczas przejazdów na
uwrociach lub podczas transportu.

palce  grabiące

Nowy kształt palca pozwalającego na wyższe unoszenie się palców nad pokosem.
Szczególnie ważne przy dużym pokosie. Konstrukcja - 3 zwoje po 9,5 mm grubości ze
stali bardzo sprężystej. Specjalne zabezpieczenie przeciw zgubieniu.

Palce produkowane są przez SaMASZ !
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zaczep  skrętny

Skrętny zaczep steruje tylnymi kołami zgrabiarki w 2-wóch konfiguracjach
 a) naśladowanie toru jazdy ciągnika

 b) przełożenie drążka sterowniczego w położenie centralne - zgrabiarka jest ciągniona
jak przyczepa jednoosiowa

 

dane techniczne zgrabiarek karuzelowych z2

Najważniejsze parametry modeli

 

Typ Z 2-780 Z 2-840

Szerokość robocza [m] 7,20 - 7,60 7,60 - 8,40

Szerokość transportowa [m] 2,90 2,95

Wysokość transportowa [m]   
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Typ Z 2-780 Z 2-840

- bez grabi 2,90 3,70

Długość transportowa 5,50 6,00

Liczba wirników [szt.] 2 2

Liczba ramion wirnika [szt.] 11 11

Obroty WOM [obr./min] 540 540

Moc ciągnika [KM] od 60 od 60

Wydajność robocza [ha/h] ~ 8,0 ~ 9,0

Opony pod wirnikami 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8

Opony jezdne 340/55-16 340/55-16

Masa [kg] 2040 2330

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 prezentujący pracę  zgrabiarek

oraz innych maszyn zielonkowych SaMASZ
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Watch Video At: https://youtu.be/4Q5Ca9rbzZg

 
GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia prezentujące zgrabiarki 2-gwiazdowe serii Z2

https://youtu.be/4Q5Ca9rbzZg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz_zgrabiarki_2-karuzelowe-ciagnione.jpg
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OCEŃ PRODUKT

 

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz_zgrabiarka_karuzelowa-z2-780.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/zgrabiarka-2-karuzelowa_z2-840-samasz.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz_zgrabiarki_z2_zlozona-do-transportu.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.

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.  
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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


