
MADE IN ITALY

PRZYSTAWKA 
DO KUKURYDZY





3200 RPM

FIRMA
Firma Fantini S.r.l. jest od wielu lat liderem w 
produkcji przystawek do zbioru kukurydzy i 
słonecznika, które pasują do każdego rodzaju 
kombajnu. Stały rozwój fi rmy jest dowodem 
naszej zdolności dostosowywania się do 
potrzeb wymagających klientów. Otwartość 
naszych inżynierów odróżnia fi rmę Fantini 
S.r.l. od innych fi rm produkujących kombajny 
zbożowe, które produkują podobne, lecz 
ustandaryzowane przystawki. 
Firma Fantini S.r.l. została założona w 1968 
roku i mieści się w miejscowości Medole (w 
północnych Włoszech) w prowincji Mantua, 
oddalonej o 120 km od Mediolanu. Na 
powierzchni 20.000 m² znajduje się nowy 
zakład o powierzchni 9.000 m² wyposażony 
w najnowocześniejsze urządzenia. Cechą 
produktów Fantini S.r.l. jest najwyższa 
jakość i wytrzymałości.
Każdy element jest przed lakierowaniem i 
montażem sprawdzany. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu eksperci i technicy działu 
badań i rozwoju mogą dokonywać zmian 
w przystawkach lub wykonywać prototypy 
zgodnie z życzeniami klientów, bez 
uszczerbku na jakości i bezpieczeństwie.
Na chwilę obecną fi rma Fantini S.r.l. 
rozprowadza 97% własnej produkcji za 
pośrednictwem dużej sieci sprzedaży na 
całym świecie. Firma Fantini S.r.l. uczestniczy 
w najważniejszych międzynarodowych 
targach specjalistycznych.

N°
Różna liczba rzędów 

na zamówienie

4 > 16

 
Różne rozstawy rzędów 

na zamówienie

cm 70-75-80

N°
Różna liczba rzędów 

na zamówienie

5 > 12

 
Różne rozstawy rzędów 

na zamówienie

cm 70-75-80

Boczne ślimaki napędzane mechaniczne
Dzięki stałemu napędowi ślimaki ułatwiają zbiór leżących roślin.

Pokrywy plastikowe w modelach o rozstawach rzędów 70, 75 oraz 80 cm.
Umożliwiają one lepszy poślizg leżących łodyg i lepszą amortyzację uderzeń 
spadających kolb.

DANE TECHNICZNE

Prędkość obrotowa 
rozdrabniacza 
3200 obr./min

Nowe zespoły napędowe ze 
sprzęgłem mokrym.
Przekładnia z utwardzanego 
posiada koła zębate wykonane ze 
stali hartowanej, zabezpieczone 
sprzęgłem mokrym. Ten system 
zapewni długą żywotność i 
bezpieczeństwo przekładni.

Nowe napędy ze stożkowymi 
przekładniami kątowymi i wałami 

przegubowymi
Nowy system opiera się na stożkowych 

przekładniach kątowych oraz wałach 
przegubowych, nie wymaga konserwacji 

i sprawia, że praca jest szczególnie 
bezpieczna, cicha i trwała. Na zamówienie 

przystawka może zostać wyposażona w 
przekładnię z wymiennymi kołami zębatymi, 

aby zmienić prędkość.

Zestaw montażowy z regulacją pochylenia
Zestaw ten może zostać w prosty sposób 
wymieniony, jest regulowany i umożliwia 

zmianę pochylenia przystawki.



Nowe położenie górnego rozdrabniacza

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

DANE TECHNICZNE

Noże regulowane z kabiny kierowcy
Rozstaw noży może być regulowany z kabiny 
kierowcy.

Nowy wyłączany rozdrabniacz (TR)

AKCESORIA

SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNE
Szybka obsługa serwisowa
- Kontrola końcowa i obsługa serwisowa przez 
 wysoko wykwalifi kowanych techników
- Szybkie naprawy
- Serwis dostępny każdego dnia tygodnia
- Naprawy w sezonie zimowym na zamówienie

Zaopatrzenie w części zamienne
- Stale dobrze zaopatrzony magazyn części 
 zamiennych
- Autoryzowani sprzedawcy

Akcesoria na zamówienie:
- Rozdrabniacz (TR)
- Boczne ślimaki po lewej i prawej
- Przekładnia z wymiennymi kołami zębatymi
- Podwójny napęd
- Sprzęgła hydrauliczne
- Słupek świetlny
- Zestaw do zbioru słonecznika
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