
PRZYSTAWKI DO 
SŁONECZNIKA 

MADE IN ITALY





L.
różna liczba rzędów 

dostępna na zamówienie

2 > 16
6 > 16

 
inne odległości 

dostępne na zamówienie

cm 70-75-80
cm 45-50

L.
różna liczba rzędów 

dostępna na zamówienie

6 > 12
6 > 16

 
inne odległości 

dostępne na zamówienie

cm 70-75-80
cm 45-50

FIRMA

Firma FANTINI już od wielu lat jest liderem 
w produkcji przystawek do kukurydzy i 
słonecznika, odpowiednich do wszystkich 
marek kombajnów zbożowych. 
Niezwykle szybki rozwój fi rmy potwierdził 
dużą zdolność do zaspokajania potrzeb 
coraz bardziej wymagających klientów. 
Ta wszechstronność projektowa jest 
prerogatywą, która wyróżnia fi rmę FANTINI 
na tle innych producentów kombajnów 
zbożowych produkujących produkty 
podobne, ale jednak standardowe. 
Firma FANTINI założona w 1968 roku 
znajduje się w północnych Włoszech w 
Medole oddalonym 120 km od Mediolanu, 
w prowincji Mantua. Na powierzchni 20 
000 m2 znajduje się nowa konstrukcja o 
powierzchni 9000 m2 wyposażona w wysokiej 
technologii systemy. Prerogatywy produktów 
Fantini to wysoka jakość i solidność. Każdy 
element jest sprawdzany przed oddaniem 
go do linii malowania i montażu. Zespół 
pracowników działu badań i rozwoju składa 
się z projektantów i techników, którzy 
dzięki wieloletniemu doświadczeniu są w 
stanie wprowadzać zmiany i realizować 
prototypy mogące sprostać zróżnicowanym 
wymaganiom klienta, bez naruszania zasad 
wysokiej jakości, wytrzymałości i trwałości 
produktu. Obecnie, dzięki szerokiej sieci 
autoryzowanych dealerów, fi rma FANTINI 
eksportuje około 97% własnej produkcji na 
całym świecie. Firma Fantini uczestniczy 
w najważniejszych targach branżowych 
zarówno w Europie, jak i za granicą.

Prosta i solidna budowa
Prosta i solidna budowa przystawek FANTINI 
gwarantuje długotrwałe nieskazitelne i niezmienne 
działanie.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Zestaw sprzęgający z 
regulowanym nachyleniem

Dzięki zastosowaniu nastawnych 
zestawów sprzęgających, 

przystawki są proste w 
zastosowaniu w każdym modelu 

kombajnu. 
Zestawy można łatwo 

wymienić, bez konieczności 
uciekania się do interwencji 

wyspecjalizowanych operatorów.

Zakończenia 
rozdzielające
Długie przewrotne 
zakończenia 
rozdzielające do 
transportu ułatwiają 
zbieranie polegniętych 
produktów.

Osłony środkowe 
typu zbiornikowego
Osłony środkowe 
pochylone ku tyłowi 
umożliwiają zbiór 
produktu przed podaniem 
go do ślimaka.



Elementy zbierające są połączone ze sobą przez połączenia łańcuchowe i tym samym dają się łatwo 
wymontować, zmniejszając zapotrzebowanie na konserwację przystawki.

Specjalny system tnący
Cięcie rośliny słonecznika 
przeprowadzane jest przez dwie 
przeciwległe tarcze z hartowanej 
stali.

Wyłączny system zbierający
Dwa łańcuchy zbierające z 
wbudowanymi gumowymi zębami, 
blokują łodygę w sposób delikatny, 
ale zdecydowany i kierują je do 
podajnika ślimakowego o dużej 
średnicy i o głębokich zwojach, 
zapewniając stopniowe i ciągłe 
zasilanie kombajnu.

ELEMENTY ZBIERAJĄCE
AKCESORIASERWIS CZĘŚCI ZAMIENNE

Akcesoria na zamówienie:
- Belka ze światłami
- Podwójny napęd
- Zestaw części zamiennych

Szybka obsługa serwisowa
-  Próba końcowa i obsługa 

serwisowa przeprowadzane 
przez wysoko 
wykwalifi kowanych techników

- Szybka interwencja
-  Serwis dostępny każdego 

dnia tygodnia
-  Naprawy w sezonie zimowym 

na zamówienie

Zaopatrzenie w części 
zamienne
-  Wewnętrzny magazyn 

części zamiennych 
zaopatrzony w trybie 
ciągłym

- Autoryzowani sprzedawcy
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