
NOVA 330

 netto* 359 900 PLN 

 

175 KM

VECTOR 425

 netto* 389 900 PLN 

 

228 KM

ACROS 595

 netto* 589 900 PLN 

 

333 KM

RSM 161

 netto* 789 000 PLN 

 

380 KM

TORUM 770

 netto* 956 000 PLN 

 

520 KM

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

  ceny ograniczone czasowo, zapoznaj się z całą ofertą*

Im wcześniej tym taniej !

ul. Poznańska 159
62-080 Tarnowo Podgórne
www.korbanek.pl 
info@korbanek.pl

tel. 61 8 950 301 sprzedaż maszyn
tel. 61 8 950 302 serwis
tel. 61 8 950 303 części zamienne
tel. 513 600 630  kombajny



Pakiet korzyści przy wczesnym zamówieniu 
kombajnu Rostselmash NOVA 330

Im wcześniej tym taniej !
do końca października 2018 netto 359 900 PLN 

do końca listopada 2018 netto         364 900 PLN 

do końca grudnia 2018 netto             369 900 PLN 

od stycznia 2019 netto                          389 900 PLN 

Rostselmash NOVA 330 
- Heder Power Stream 4 m (opcja: 5 m)
- System tnący Schumacher
- Automatyczna synchronizacja prędkości nagarniacza 
  z prędkością kombajnu
- Układ omłotowy z bębnem przyspieszającym, dużym 
  bębnem młócącym: średnica 600 mm, 8 cepów, 
  kąt opasania 154˚, powierzchnia separacji 
  klepiska 0,93 m� z odrzutnikiem
- Najszerszy bęben w swojej klasie o szer. 1185 mm
- Największa powierzchnia sit w swojej klasie 3,59 m�
- Zbiornik na ziarno o poj. 4 500 litrów
- Silnik Cummins o mocy 175 KM

Bez dopłaty w STANDARDZIE:
- KABINA COMFORT CAB – klimatyzacja, ogrzew., 
  siedzisko dla pasażera, chłodziarka do napojów  
- Wielofunkcyjny terminal Adviser II z licznikiem 
   hektarów i parametrami pracy kombajnu
- Elektryczna regulacja klepiska z kabiny
- Zde�niowane ustawienia omłotu różnych upraw
- Czujniki strat ziarna na sitach i wytrząsaczach
- Elektrohydrauliczne załączanie młocarni i hederu
- Poziomowanie hederu
- Multi-złącze do hederu
- Rewers hydrauliczny w podajniku pochyłym
- Rozdrabniacz słomy

    tel. 513 600 630

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

Finansowanie fabryczne
- odsetki od 0 %
- �nansowanie do 10 lat z wpłatą od 0%
- możliwość �nansowania VAT 
- możliwość pierwszej raty po żniwach 2019 r.

2 lata fabrycznej gwarancji



Rostselmash VECTOR 425 
- Heder Power Stream 5 m (opcja: 6 m.)
- System tnący Schumacher
- Automatyczna synchronizacja prędkości nagarniacza 
  z prędkością kombajnu
- Największy bęben młócący: śr. 800 mm, szer. bębna 
  1200 mm, 10 cepów, kąt opasania 130˚, powierzchnia 
  separacji klepiska 1,10 m�, z odrzutnikiem, 
- Symetryczne klepisko (dłuższa eksploatacja)
- Niezależny układ niedomłotów
- Zbiornik na ziarno o poj. 6 000 litrów
- Opatentowane sita faliste
- Silnik Cummins o mocy 228 KM

Bez dopłaty w STANDARDZIE:
- KABINA COMFORT CAB II – klimatyzacja, ogrzew., 
  siedzisko dla pasażera, chłodziarka do napojów
- 10'’ kolorowy, dotykowy wyświetlacz Adviser III 
- Elektryczna regulacja klepiska z kabiny
- Sprężarka powietrza ze zbiornikiem o poj. 110 l.
- Level Glide - poziomowanie hederu
- JAM CONTROL-mechanizm awaryjnego opuszczania 
  klepiska zapobiega zapchaniu systemu młócącego
- Reduktor obrotów bębna od 250 obr./min.
- Hydropulsatory-system wibrujących ścian zbiornika 
  na zboże, oczyści zbiornik z przylegającego materiału
- Rozdrabniacz słomy

Pakiet korzyści przy wczesnym zamówieniu 
kombajnu Rostselmash VECTOR 425

do końca października 2018 netto 389 900 PLN 

do końca listopada 2018 netto         394 900 PLN 

do końca grudnia 2018 netto             399 900 PLN 

od stycznia 2019 netto                          425 900 PLN 

    tel. 513 600 630

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

- odsetki od 0 %
- �nansowanie do 10 lat z wpłatą od 0%
- możliwość �nansowania VAT 
- możliwość pierwszej raty po żniwach 2019 r.

2 lata fabrycznej gwarancji

Im wcześniej tym taniej ! Finansowanie fabryczne



Pakiet korzyści przy wczesnym zamówieniu 
kombajnu Rostselmash ACROS 595+

do końca października 2018 netto 589 000 PLN 

do końca listopada 2018 netto         599 000 PLN 

do końca grudnia 2018 netto             609 000 PLN 

od stycznia 2019 netto                          639 000 PLN 

Rostselmash ACROS 595+ 
- Heder Power Stream 6 m z wózkiem (opcja: 7m)
- System tnący Schumacher
- Największy bęben młócący: śr. 800 mm, 10 cepów, 
   kąt opasania 130˚, pow. separacji klepiska 1,38 m�
- Symetryczne klepisko (dłuższa eksploatacja)
- Niezależny układ niedomłotów
- 2-kaskadowy system czyszczenia z sitem wstępnym
- Dwusekcyjny wentylator
- Zbiornik na ziarno o poj. 9 000 litrów
- Silnik Cummins o mocy 333 KM
- W czasie żniw w Wielkopolsce osiągnął przepustowość 
  ponad 40 ton masy na godzinę

 

Bez dopłaty w STANDARDZIE:
- KABINA COMFORT CAB II – klimatyzacja, ogrzew., 
  siedzisko dla pasażera, chłodziarka do napojów
- 10'’ kolorowy, dotykowy wyświetlacz Adviser III 
- Elektryczna regulacja sit z kabiny
- Sprężarka powietrza ze zbiornikiem o poj. 110 l.
- ConturPro - automatyczne poziomowanie hederu
- JAM CONTROL-mechanizm awaryjnego opuszczania 
  klepiska zapobiega zapchaniu systemu młócącego
- Reduktor obrotów bębna od 211 obr./min. 
- Hydropulsatory-system wibrujących ścian zbiornika 
  na zboże, oczyści zbiornik z przylegającego materiału
- Rozrzutnik plew

    tel. 513 600 630

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

- odsetki od 0 %
- �nansowanie do 10 lat z wpłatą od 0%
- możliwość �nansowania VAT 
- możliwość pierwszej raty po żniwach 2019 r.

2 lata fabrycznej gwarancji

Im wcześniej tym taniej ! Finansowanie fabryczne



Pakiet korzyści przy wczesnym zamówieniu 
kombajnu Rostselmash RSM 161

do końca października 2018 netto 789 000 PLN 

do końca listopada 2018 netto         799 000 PLN 

do końca grudnia 2018 netto             809 000 PLN 

od stycznia 2019 netto                          839 000 PLN 

Rostselmash RSM 161 
- Heder Power Stream 7 m z wózkiem (opcja: 9 m)
- System tnący Schumacher
- Automatyczna synchronizacja prędkości 
  nagarniacza z prędkością kombajnu
- Tetra Processor - innowacyjny wielobębnowy układ 
   omłotowy z klepiskiem regulowanym elektrycznie
   na całej powierzchni, składający się z 4 bębnów  
   o szer. 1650 mm i całkowitej pow. omłotu aż 3,3 m�
- Niezależny układ niedomłotów z czujnikiem
- Gigantyczna powierzchnia sit aż 7,1 m� 
- Zbiornik na ziarno o poj. 10 500 litrów
- Silnik Cummins o mocy 380 KM 

Bez dopłaty w STANDARDZIE:
- Kabina Luxury Cab amortyzowana, klimatyzacja,  
  ogrzewanie, 10'’ wyświetlacz dotykowy Adviser III
  siedzisko dla pasażera, chłodziarka do napojów
- Kamera cofania
- Sprężarka powietrza ze zbiornikiem o poj. 110 l.
- JAM CONTROL-mechanizm awaryjnego opuszczania 
  klepiska zapobiega zapchaniu systemu młócącego
- Elektryczna regulacja sit z kabiny
- Hydropulsatory-system wibrujących ścian zbiornika 
  na zboże, oczyści zbiornik z przylegającego materiału
- Elektryczna regulacja kierownic rozdrabniacza słomy
- Rozrzutnik plew

    tel. 513 600 630

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

- odsetki od 0 %
- �nansowanie do 10 lat z wpłatą od 0%
- możliwość �nansowania VAT 
- możliwość pierwszej raty po żniwach 2019 r.

2 lata fabrycznej gwarancji

Im wcześniej tym taniej ! Finansowanie fabryczne



Pakiet korzyści przy wczesnym zamówieniu 
kombajnu Rostselmash TORUM 770

Rostselmash TORUM 770 
- Heder Power Stream 9 m z wózkiem (opcja 7 m) 
  z regulacją kąta natarcia
- System tnący Schumacher
- Automatyczna synchronizacja prędkości 
  nagarniacza z prędkością kombajnu
- Advanced Rotor System - unikalny rotorowy układ 
  omłotowy z obrotowym klepiskiem, wykorzystującym 
  całą swoją powierzchnię (kąt opasania = 360 stopni !!!) 
  eliminując tzw. „martwe strefy”. Idealny do omłotu
  plantacji nasiennych i kukurydzy.
- Pojemność zbiornika na ziarno 12 300 litrów
- Silnik Cummins o mocy 520 KM

Bez dopłaty w STANDARDZIE:
- Kabina Luxury Cab amortyzowana, klimatyzacja,  
  ogrzewanie, 10'’ wyświetlacz dotykowy Adviser III
  siedzisko dla pasażera, chłodziarka do napojów
- Kamera cofania
- Sprężarka powietrza ze zbiornikiem o poj. 110 l.
- Hydropulsatory-system wibrujących ścian zbiornika 
  na zboże, oczyści zbiornik z przylegającego materiału
- Bezstopniowa regulacja obr. rotora od 250 obr/min
- Niezależny układ niedomłotów z czujnikiem
- Elektryczna regulacja sit z kabiny
- Rozdrabniacz słomy z elektryczną regulacją kierownic,
  2 prędkości pracy, zintegrowany rozrzutnik plew

 

    tel. 513 600 630

do końca października 2018 netto 956 000 PLN 

do końca listopada 2018 netto         986 000 PLN 

do końca grudnia 2018 netto          1 016 000 PLN 

od stycznia 2019 netto                       1 052 000 PLN 

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

- odsetki od 0 %
- �nansowanie do 10 lat z wpłatą od 0%
- możliwość �nansowania VAT 
- możliwość pierwszej raty po żniwach 2019 r.

2 lata fabrycznej gwarancji

Im wcześniej tym taniej ! Finansowanie fabryczne
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