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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
Akcesoria na zamówienie:
Rozdrabniacz (TR)
Boczne ślimaki: z lewej i/lub prawej strony
Skrzynie biegów z zamiennymi kołami zębatymi
Podwójny napęd
Zestaw sprzęgieł hydraulicznych
Belka ze światłami
Zestaw do zbioru słonecznika

Boczne ślimaki z napędem mechanicznym.
Dzięki działaniu w trybie regularnym i ciągłym 
ułatwiają zbiór leżących roślin.

Nowy wyłączalny rozdrabniacz (TR).
Włączany i wyłączany za pomocą wygodnej 
dźwigni, składa się ze skrzyni bezpośrednio 
włożonej do zespołu zbierającego, z 
którego pobiera ruch, unikając w ten 
sposób konieczności zastosowania 
napędów. Centralnie zamontowany w 
pozycji cofniętej jest zaopatrzony w 
tarczę tnącą o dużej średnicy z nożami 
stalowymi pokrytymi węglikiem wolframu 
umożliwiającymi doskonałe rozdrabnianie 
łodyg przy niskim poborze mocy.

Wałki wyposażone w cztery przeciwbieżne 
noże.
Każdy wałek wyposażony jest w cztery 
regulowane noże ze specjalnej stali pokrytej 
węglikiem wolframu, które gwarantują 
perfekcyjne cięcie łodyg i wstępną fazę 
rozdrabniania. Skrobak zapobiega owijaniu się 
trawy o wałek. Wałki zamontowane są z przodu 
na uchwytach i mają stożkowate, spiralne 
zakończenia, które ułatwiają wchodzenie łodyg.

Pokrywy z tworzywa sztucznego na modelach o rozstawie 70, 75 i 80 cm.
Nie wymagają konserwacji i nie podlegają zużyciu. Umożliwiają lepszy 
poślizg leżących łodyg i lepszą amortyzację uderzeń spadających kolb.

Nowe napędy ze stożkowymi przekładniami 
kątowymi i wałami przegubowymi.
Stare przekładnie z łańcuchami i napinaczami 
łańcucha wymagające coraz częstszego napinania, 
kontroli i smarowania są już tylko wspomnieniem. 
Nowy opracowany system składający się 
ze stożkowych przekładni kątowych i wałów 
przegubowych nie wymaga konserwacji i sprawia, że 
praca jest bardzo bezpieczna, cicha i trwała.

Łańcuchy zbiorcze bezkońcowe.
Automatycznie regulowane przez 
popychacz z kołami zębatymi ze stali, 
które zapewniają dużą trwałość w 
każdych warunkach pracy.

Noże regulowane z kabiny kierowcy.
Pozwalają na to, aby rozstaw noży regulować bezpośrednio 
z kabiny kierowcy.

Nowe zespoły ze sprzęgłem wbudowanym w skrzynię w kąpieli olejowej.
Skrzynia sferoidalna zawiera koła zębate wykonane z najwyższej jakości stali 
hartowanej, zabezpieczone ogranicznikiem momentu obrotowego w kąpieli 
olejowej, umożliwiając wyjątkową trwałość i bezpieczeństwo mechanizmów 
kinematycznych.

Przykręcane zaczepy.
Łatwe do wymiany, regulowane i 
umożliwiające zmianę nachylenia 
przystawki. 



Via Brigoni 2/6 
46046 MEDOLE (Mantova) Italy
Tel. (+39) 0376 868 202 - Fax (+39) 0376 899 004 
E-mail: sales@fantiniworld.com - Web site: www.fantiniworld.com 20

16
 ©

 F
an

tin
i S

.r.
l. 

- A
ll 

rig
ht

 re
se

rv
ed

.

UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 34146

L.

4 70 - 75 - 80 cm 315 cm (cm 75) 1200 kg 1450 kg

5 70 - 75 - 80 cm 390 cm (cm 75) 1600 kg 1850 kg

6 70 - 75 - 80 cm 465 cm (cm 75) 1850 kg 2050 kg

8 70 - 75 - 80 cm 615 cm (cm 75) 2450 kg 2700 kg

10 75 cm 770 cm 3000 kg 3400 kg

12 75 cm 920 cm 3500 kg 4000 kg

12 45 cm 585 cm 2700 kg -

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.

L03 Mod. Stały*

L.

5 70 - 75 - 80 cm 250 cm (cm 75) 1800 kg 1950 kg

6 70 - 75 - 80 cm 315 cm (cm 75) 2080 kg 2250 kg

8 70 - 75 - 80 cm 335 cm (cm 75) 2600 kg 2900 kg

10 75 cm 380 cm 3200 kg 3600 kg

12 75 cm 440 cm 3700 kg 4200 kg

12 45 cm 382 cm 3200 kg -

LH3 Mod. Składany*

 *Dane orientacyjne. Firma FANTINI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.


