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Cenová nabídka žacího stroje McHale Pro Glide

Vážení,
dovolte, abychom Vám nabídli žací stroj Pro Glide F3100, R3100 a B9000 od firmy McHale.
Na celém světě vyrobí lisy McHale více jak 75 milionů balíků píce každý rok. Pro maximální užitek
tohoto typu krmení je důležité, aby byla tráva pokosena v okamžiku, kdy obsahuje nejvyšší
množství cukru. Žací lišta musí zajistit čistý řez. Zároveň nesmí být posečená hmota kontaminována
nečistotami.
Konstrukční tým McHale využil hluboké znalosti při sklizni píce a své výrobní know-how a vytvořil
zcela novou řadu žacích lišt.
Pro tuto nabídku platí následující obchodní podmínky:
Dodací podmínky:
dodáno k zákazníkovi
Termín dodání:
skladem
Platební podmínky: všechny uváděné ceny se rozumí bez DPH
Způsob platby:
standardně platba 50% při objednání stroje, 50 % po převzetí stroje po
provedeném předprodejním servisu v provozovně Manatech CZ v Jiřicích
před dodáním k zákazníkovi. V případě financování ve spolupráci s bankou či
leasingovou společností jiná dohoda možná. Lze dohodnout i individuálně
Záruka:
2 roky
Platnost nabídky:
31. 3. 2021
Tato nabídka není návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde zasláním potvrzení
písemné objednávky od MANATECH CZ s.r.o., nebo podepsáním kupní smlouvy. Veškeré
obchodní a záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti
MANATECH CZ s.r.o. pokud není v uzavřené kupní smlouvě písemně uvedeno jinak.
S pozdravem a přáním pěkného dne,
Martin Fiala
produktový manažer
MANATECH CZ s.r.o., Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec
Provozovna: Jiřice, ul. Mayo 247, Humpolec, tel.:565 534 076, mob. tel.: 777 784 266, e-mail: fiala@manatech.cz,
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích oddíl C, vložka 10975

Žací stroj Pro Glide
Technická specifikace:
Technické parametry

F3100

R3100

B9000

Transportní šířka

2,94 m

2,2 m

2,9 m

Transportní délka

1,98 m

2,2 m

2,2 m

Transportní výška

1,45 m

3,9 m

4,2 m

Hmotnost

1250 kg

1470 kg

2480 kg

3,0 m

3,0 m

Šířka řádku

1,3 až 2,3 m

1,3 až 2,3 m

8,56 m (včetně
předního sečení)
1,3 až 2,3 m

Počet disků

7

7

14 (7x2)

Počet nožů

14 (2 na disk)

14 (2 na disk)

28 (2 na disk)

Výška sečení

25 – 75 mm

25 – 75 mm

25 – 75 mm

Rychlost disku

3200 ot/min.

3200 ot/min

3200 ot/min

rychlovýměnné

rychlovýměnné

rychlovýměnné

ocelové prsty

ocelové prsty

ocelové prsty

700/1000 ot/min.

700/1000 ot/min.

700/1000 ot/min.

59 kW/80 HP

59 kW/80 HP

rám A

3-bodý závěs kat. 2
nebo 3

1000 ot./min
LED: 12 V/7 kolíková
zásuvka
jednočinný s plovoucí
polohou
160 bar

1000 ot./min
LED: 12 V/7 kolíková
zásuvka
dvojčinný s plovoucí
polohou*
160 bar

186 kW/250 HP
(vč. předního sečení)
rám A (přední), (zadní)
3-bodý závěs kat. 2
nebo 3
1000 ot./min
LED: 12 V/7 kolíková
zásuvka
2 dvojčinné s plovoucí
polohou*
160 bar

20 l/min při 160 bar

20 l/min při 160 bar

20 l/min při 160 bar

Pracovní výkon

3,5 ha/h

3,5 ha/h

10 ha/h

Cena stroje (bez DPH)

14.590 €

13.690 €

40.990 € **

Specifikace
Pracovní záběr

Typ nože
Kondicionér
Typ
Rychlost
Připojení za traktor
Minimální požadovaný
výkon
Připojení za traktor
Náhonová hřídel
Osvětlení
Hydraulický systém
Minimální tlak
Minimální průtok oleje

*na přání jednočinný
** cena bez předního sečení
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Výhody žacího stroje Pro Glide:
1.) Mimořádné kopírování terénu
2.) Samostavitelný úhel naklopení žací lišty
3.) Patentovaný stálý tlak na půdu
4.) Optimální přepravní poloha
5.) Sklopné zábrany pro snadný přístup k žací liště

Ilustrační obrázek
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