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LIS MASCAR CORSA 420 PLUS (Maschio) 
 

 

Technické parametre : (*- označené položky, akciová výbava v cene) 

 

- lis na okrúhle balíky s pevnou lisovacou komorou 

- veľkosť lisovacej komory 120x120 cm (veľkosť balíkov) 

- lisova komora 2 hlavné obvodové reťaze s autom. napínaním, prepojené priečkami, (systém Krone a     

New Holland), počet priečkových tyči 34 ks 

- * zberač  2,0 m, hydraulicky ovládaný, 4 rady prstov, oporné pneu kolesa, 

- hrablícovy podávač hmoty do lisovacej komory s dvoma krajnými podávacími šnekami 

-  výškovo nastaviteľný usmerňovač hmoty nad zberačom 

- * viazanie do siete s elektrickým ovládaním, pomocou monitora M100 

- po signalizácii spustenie viazania tlačidlom 

- mechanické nastavenie počtu ovinuti sieťkou po ½ otáčky balíka 

- mechanické nastavenie lisovacieho tlaku s elektronickou kontrolou 

- mechanické počítadlo počtu balíkov 

- výškovo nastavitelná ťažná oj s možnosťou pripojenia do spodného alebo horného tiahla  

- kĺbový hriadeľ s homokinetickým kĺbom a strižným  istením, náhon 540 ot /min. 

- monitor M100 - akustická a svetelná signalizácia dosiahnutia nastaveného lisovacieho tlaku 

- hydr. ovládanie zadných dverí lisovacej komory so zaistením pomocou hákov 

- * automatické mazanie reťazí (včetne hlavných reťazí) 

- zadná vyhadzovacia rampa balíkov, predný sklopný kontrolný rebrík  

- kolesá s pneumatikami 11,5/80-15 

- cestné osvetlenie 

- výškovo nastavitelná predná oporná noha 

- možnosť zväčšenia rozchodu kolies o 30 cm (15 cm na ľavej a 15 cm na pravej strane) 

- rozmery: šírka 230 cm, dĺžka 360 cm, výška 200 cm,   hmotnosť 2170 kg 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prednosti lisov MASCAR : (Maschio-Gaspardo, najväčší taliansky výrobca strojov) 
- vysokokvalitný lis s jednoduchou obsluhou a nenáročnou údržbou 

- výborná práca pri všetkých typoch lisovanej hmoty 

- nízke požiadavky na výkon traktora (od 45 k) 

 

 

Akciová cena  :  19.300,- EUR bez DPH  (cenník:  24.990,-€) 

Akciová cena platí do vypredania 

 
Cena včetne, spustenia, zaškolenia obsluhy, návod, katalog ND, Technické osvedčenie 

Záruka 24 mesiacov 

 
  Ing. Benček                                                                         v Prešove 18.5.2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Č.tel: 051/7581150,  mobil:0905/659 845, Email: bencek@agroben.sk, www.agroben.sk    

mailto:bencek@agroben.sk


Príplatková výbava :   (akciové ceny bez DPH) 

- automatické ovládanie viazania monitor M200 : + 550 € 

- pneu nápravy 15,0/55-17 : + 387 € 

- pneu nápravy 19,0/45-17 : + 865 € 

- automatické mazanie hnacích reťazí : + 885 € (v cene stroja) 

- automatické mazanie hlavnej reťaze : + 350 € (v cene stroja) 

  

  
Model 420 Plus                                                                  Centrálne mazanie reťazí   

 

  
Zberač šírka 2 m, bočné podávacie šneky                             viazanie do siete   

 
                      Monitor M100                                     Monitor M200 

                        Sériovo                                                 príplatok 
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