OCHRONA

Opryskiwacze UNIA-Pilmet to ponad 65-letnie doświadczenie
w budowie maszyn do ochrony dla nowoczesnego rolnictwa. Prostota
wykonania, wydajne i wytrzymałe układy cieczowe, trwałe pompy
membranowo-tłokowe oraz stabilne belki polowe zapewniają precyzyjne
naniesienie oprysku i maksymalną wydajność podczas pracy.

www.facebook.com/uniamachines
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MIESIĄCE
GWARANCJI
Katalog UNIA
Data wydania: wrzesień 2019
Firma UNIA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie,
w szczególności wycofania produktów ze sprzedaży lub zmiany
specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.
Kolory na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się
od dostępnych w rzeczywistości.
Masa maszyn podana w KG, moc w KM, wymiary w CM.

EKO / LUX

EKO

Najmniejsze zawieszane opryskiwacze serii EKO i LUX charakteryzujące
się prostotą obsługą, z możliwością rozbudowy. Seria EKO z ręcznie
rozkładaną i składaną belką polową. W serii LUX belka polowa
jest w pełni sterowana hydraulicznie. Opryskiwacze mogą zostać
wyposażone w elektrozawór poprawiający komfort obsługi
opryskiwacza z możliwością zastosowanie komputera UNIA SPRAY

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
[l]

SZEROKOŚĆ ROBOCZA
[m]

600 / 800 / 1000

12 / 15 / 18
(EKO 1000)

Układ cieczowy

wykonany z rurek kwasoodpornych –
dostępne jako opcja.

Zbiornik

Trwały i estetyczny zbiornik
z dużym otworem wlewowym.

System
samozatrzaskowy
belki

ułatwiający jej rozkładanie.

Układ cieczowy

w standardzie wykonany z rurek
kwasoodpornych.

Zbiornik
3-komorowy

wykonany
z polietylenu,
zapewniający
dużą gładkość
wewnątrz
zbiornika.

Belka opryskowa

składana i podnoszona ręcznie
(opcja podnoszenie hydrauliczne).

Belka polowa

składana i rozkładana hydraulicznie.
Podnoszona hydraulicznie do
2,1 metra.
LUX
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
[l]

SZEROKOŚĆ ROBOCZA
[m]

400 / 600 /
800 / 1000

12 / 15

Belka niezależna

z możliwością rozłożenia ¼ szerokości.

LUX 1015

Belka niezależna

zastosowanie takiej belki znacznie ułatwia
wykonanie oprysku na polach z dużą ilością
przeszkód (słupy, drzewa). Redukcja szerokości
daje możliwość zastosowania innego rozstawu
ścieżek technologicznych na wąskich działkach.
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Zbiornik przedni TOP 1200

pozwala na zwiększenie pojemności opryskiwacza
LUX i REX do 2400 litrów. Do wyboru
hydrauliczny lub elektryczny napęd pompy.

Elektrozawór

wygodna obsługa układu cieczowego z kabiny ciągnika
z możliwością rozbudowy o komputer UNIA SPRAY.

REX

REX
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
[l]

SZEROKOŚĆ ROBOCZA
[m]

1000 / 1200

15 / 18 / 20 / 21 / 24

Zawieszane opryskiwacze serii REX charakteryzują się zwartą
konstrukcją, pozwalającą zastosować zbiorniki o dużych
pojemnościach. Opryskiwacze REX doskonale sprawdzają się
wśród użytkowników dzięki dużej wydajności i prostej obsłudze.
Opryskiwacze posiadają zbiornik 3-bryłowy wykonany z Polietylenu.
Belka polowa składana hydraulicznie na poszczególne sekwencje,
dzięki czemu można uzyskać bardzo małą szerokość przejazdową.

Solidna konstrukcja ramowa

Przestrzenna konstrukcja
belki

opryskiwaczy REX gwarantuje
wytrzymałość w wymagających
warunkach pracy.

wykonana z giętych profili nadających
dużą sztywność całej konstrukcji.

Transport

Bezpieczna jazda po drogach, dzięki
bardzo małej szerokości transportowej.

Rozwadniacz boczny

mieszczący się w obrysie bryły całego
opryskiwacza.

Stabilizacja wahadłowa belki
z amortyzacją skutecznie niweluje
wstrząsy przenoszone na belkę oraz
umożliwia jej hydrauliczne wychylenie
na skłonach.

REX 1221

W położeniu transportowym

szerokość wynosi jedyne 2,55 metra, co zapewnia
bezpieczne przejazdy po drogach publicznych.

Belka polowa typu REX

składana i rozkładana jest w pełni automatycznie.

Zbiornik przedni TOP 1200

pozwala na zwiększenie pojemności opryskiwacza
LUX i REX do 2400 litrów. Do wyboru
hydrauliczny lub elektryczny napęd pompy.
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PILMET

PILMET

Opryskiwacze polowe serii PILMET składają się z kilku modeli
o pojemności zbiornika od 1200 do 2500 litrów i belki polowej
o szerokości 18 metrów z możliwością redukcji do 15 metrów.
Opryskiwacze PILMET to opryskiwacze przeznaczone
na małe i średnie gospodartwa.

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
[l]

SZEROKOŚĆ ROBOCZA
[m]

1200 / 1500 / 1600 /
2000 / 2500

18

Redukcja szerokości belki
z 18 na 15 metrów

Zbiornik

wykonany z poliestru, z dwoma
falochronami

Stabilizacja
wahadłowa

skutecznie niwelująca
wszelkie drgania

Pompa membranowo-tłokowa

Oś regulowana

ZETA 170 dla 1600 L
ZETA 260 dla 2000 / 2500 L

od 1,35 do 1,8 m

PILMET 1618

Elektrozawór

Zapewnia wygodną obsługę układu
cieczowego z kabiny ciągnika z możliwością
rozbudowy o komputer UNIA SPRAY.
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Rozwadniacz

O pojemności 45 litrów do rozwadniania
aplikacji środków ochrony roślin, wyposażony
w dwie dysze zapweniające dokładne spłukanie
środka roboczego ze ścianek pojemnika,
a także dyszę do spłukiwania opakowań.

Wahadłowy system stabilizacji

Wspomagany amortyzatorami i spręzynami
skutecznie tłumi dragnia przenoszone na belkę.

PLUS STANDARD

PLUS STANDARD
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
[l]

SZEROKOŚĆ ROBOCZA
[m]

1200 / 1500 / 1600

15 / 18

2000 / 2500

15 / 18 / 20 / 21 / 24

Opryskiwacze serii PLUS składają się z kilkunastu modeli
o pojemnościach zbiornika od 1200 do 2500 litrów i belkach
o szerokości od 15 do 24 metrów. Opryskiwacze PLUS STANDARD
to opryskiwacze przeznaczone na małe i średnie gospodarstwa rolne.

Zbiorniki 2-komorowe

Stabilizacja wahadłowa belki

wyposażone są w wewnętrzne
falochrony i płuczki wirowe.

z amortyzacją skutecznie niwelującą
wstrząsy przenoszone na belkę
z możliwością hydraulicznego
wychylenie na skłonach

Rozwadniacz

łatwy w obsłudze dzięki czytelnie
opisanym funkcjom. Umieszczony
z lewej strony opryskiwacza.

Możliwość bezstopniowej
zmiany rozstawu śladów:

Pneumatyczna instalacja hamulcowa

montowana w standardzie w modelach o pojemności
2000 i 2500 litrów.

od 1,35 do 1,8 m dla 1600
od 1,50 do 2,0 m dla 2000 i 2500

PLUS 2518 belka STANDARD

Belka niezależna

zastosowanie takiej belki znacznie ułatwia
wykonanie oprysku na polach z dużą
ilością przeszkód (słupy, drzewa).

Siłownik wychylenia belki

montowany w standardzie, umożliwia korektę kąta
nachylenia całej belki w stosunku do podłoża.

Błotniki

zapewniają ochronę elementów sterujących
opryskiwacza przed zanieczyszczeniem ustawiane
odpowiednio do rozmiaru ogumienia.
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EUROPA XL 3024

PLUS REX

PLUS REX

Opryskiwacze serii PLUS składają się z kilkunastu modeli
o pojemnościach zbiornika od 1200 do 2500 litrów i belkach o szerokości
od 15 do 24 metrów. Opryskiwacze PLUS są znane wśród rolników.

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
[l]

SZEROKOŚĆ ROBOCZA
[m]

2000 / 2500

15 / 18 / 20 / 21 / 24

Zbiorniki 2-komorowe

BELKA REX

wyposażone są w wewnętrzne
falochrony i płuczki wirowe.

z niezależnym rozkładaniem
sekwencyjnym i siłownikiem
wychylenia belki ma możliwość
częściowego złożenia stron belki
w pełnym zakresie podnoszenia belki
do wysokości 2,3 m.

Belka

Transport

W pozycji transportowej belka jest
kompaktowo ułożona za maszyną
podstawową, na szerokość
transportową wynoszacą2,40 m.

Bardzo mała szerokość transportowa
zapewniająca bezpieczeństwo
przejazdów.

PLUS 2018 belka REX

Dyszel śledzący półautomatyczny

umożliwia prowadzenie opryskiwacza po śladach kół
ciągnika. Kopiowanie śladu odbywa się za pomocą
dwóch sensorów i mechanizmu łańcuszkowego.

10

Ogumienie

jest jednym z decydujących czynników przy pracy
chroniącej glebę. W opryskiwaczach PLUS mamy
możliwość montażu opon o rozmiarze 270/95 R42.

Mechaniczna amortyzacja osi

poprawia komfort jazdy oraz wydłuża żywotność
opryskiwacza. Znacznie zostają zredukowane drgania
przenoszone na konstrukcję całego opryskiwacza
podczas prac polowych lub transportu.

EUROPA

EUROPA
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
[l]

SZEROKOŚĆ ROBOCZA
[m]

2500 / 3000 / 4000

18 / 20 / 21 / 24

Ciągane modele EUROPA są tańszą alternatywą dla średnich i dużych
gospodarstw szukających prostej, ale wydajnej maszyny. Opryskiwacze
składają się z komponentów o najwyższej jakości. EUROPA posiada
płaską belkę składaną skośnie do boku maszyny. Proste wyposażenie
i wygodna obsługa to główne cechy opryskiwaczy EUROPA.

Zbiornik

Układ filtracji

zintegrowany z wewnętrznym
zbiornikiem wody czystej zapewniający
stabilność maszynie.

Pompa
membranowo‑tłokowa

o podwyższonej wytrzymałości
membran.

filtry sekcyjne na belce wychwytujące
najdrobniejsze zanieczyszczenia.

Obsługa

Belka polowa

Główne zawory obsługowe
umieszczone są w widocznym miejscu
opryskiwacza.

o płaskiej konstrukcji z układem
cieczowym opartym na rurkach
kwasoodpornych.

EUROPA 3024

W wyposażeniu dodatkowym

znajduje się opcja głowic 4-pozycyjnych
z kompletem rozpylaczy.

Rozwadniacz

o pojemności 45 litrów do rozwadniania aplikacji środków
ochrony roślin, wyposażony w dwie dysze zapewniające
dokładne spłukanie środka roboczego ze ścianek
pojemnika, a także dyszę do spłukiwania opakowań.

Myjka zewnętrzna

służy do bezpiecznego i wygodnego przez
operatora i środowiska naturalnego umycia
opryskiwacza bezpośrednio na polu.
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EUROPA XL

EUROPA XL

Ciągane modele EUROPA XL są zbudowane z komponentów o najwyższej
jakości. Opryskiwacze charakteryzują się kompaktową budową, bardzo
małą szerokością i wysokością transportową nieprzekraczającą 2,9 metra.
Prosta obsługa i nieskomplikowana budowa ułatwia użytkowanie
i minimalizuje zapotrzebowanie na czynności konserwacyjne.

Podest roboczy
o dużej powierzchni
wynoszącej 0,66 m²
z łatwym dostępem
do wejścia.

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
[l]

SZEROKOŚĆ ROBOCZA
[m]

2500 / 3000 / 4000

18 / 20 / 21 / 24 /
27 / 28 / 30

Suchy wskaźnik poziomu cieczy

przydatny przy napełnianiu cieczy i podczas
pracy na polu.

Rozwadniacz

o pojemności 45 litrów z dwiema dyszami
zapewniającymi dokładne spłukanie środka
roboczego ze ścianek pojemnika.

Potrójne składanie belki

Obsługa

Wszystkie elementy obsługowe
umieszczone są w logiczny,
wykluczający możliwość
pomyłek sposób

dostępny jest szeroki wybór
belek o szerokości do 30 metrów,
wyróżniających się stabilnym
systemem prowadzenia.

Belka polowa

o przestrzennej budowie, wyróżniająca
się dużą sztywnością całej konstrukcji.

EUROPA XL 3021

Dyszel skrętny automatyczny

znacznie zmniejsza wygniatanie łanu podczas
wjazdu i wyjazdu w ścieżki technologiczne.
Kopiowanie śladu kół ciągnika odbywa się za
pomocą żyroskopu. Dyszel może być sterowany
automatycznie lub manualnie za pomocą Joysticka.
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Redukcja szerokości roboczej

w standardzie: 30/20 m, 28/20 m, 27/21 m, 24/18 m.
Redukcja szerokości daje możliwość
zastosowania innego podziału ścieżek
technologicznych na mniejszych polach.

Dystans control

pozwala na automatyczne utrzymanie podanej
wysokości belki nad podłożem, poprawia
dokładność i równomierność opryskiwania,
jednocześnie ograniczając znoszenie, poprzez
automatyczne sterowanie przechyleniem
i wysokością belki podczas pracy.

EUROPA PREMIUM
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
[l]

SZEROKOŚĆ ROBOCZA
[m]

4200 / 5800

24 / 27 / 28 /
30 / 36

Pompa

Opcjonalnie możemy zamontować
dwie zespolone pompy
membranowo‑tłokowe o wydajności
520 l/min.

EUROPA PREMIUM

Opryskiwacze serii PREMIUM to największe opryskiwacze dla
największych profesjonalnych gospodarstw rolnych. Dzięki
szerokiej możliwości wyboru opcji, opryskiwacz EUROPA PREMIUM
może być uniwersalnie skonfigurowany od najprostszej
maszyny, po wysoce zaawansowaną technologicznie maszynę
wykorzystującą najnowocześniejsze technologie oprysku.
Kompaktowa budowa

opryskiwacza pozwala na swobodne
poruszanie się po różnych typach dróg.

Belka o przestrzennej
konstrukcji

wykonana z giętych profili nadających
dużą sztywność całej konstrukcji belki.

System cyrkulacji cieczy

zapewnia osiągnięcie pożądanego
ciśnienia cieczy we wszystkich
rozpylaczach od momentu załączenia
oprysku.

Pneumatyczna amortyzacja osi

montowana w standardzie niweluje drgania
przenoszone na konstrukcję opryskiwacza.

Dysze krawędziowe

zapobiegają rozpylaniu środków
ochrony roślin poza granice pola.

EUROPA PREMIUM 4024

Automatycznie sterowana oś skrętna
zapewnia precyzyjne prowadzenie
opryskiwacza po śladach kół ciągnika.

Dwa umieszczone symetrycznie
po bokach zbiorniki

na czystą wodę każdy o pojemności 300 litrów
zapewniają różne rozłożenie masy opryskiwacza
i obniżenie środka ciężkości maszyny.

Pneumatyczna amortyzacja osi

montowana w standardzie znacznie poprawia
komfort jazdy oraz wydłuża żywotność
opryskiwacza. Znacznie zostają zredukowane drgania
przenoszone na konstrukcję całego opryskiwacza
podczas prac polowych lub transportu.
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STEROWNIKI
Komputer UNIA SPRAY

to w pełni zautomatyzowana jednostka do obsługi opryskiwacza, z pełni
zintegrowanym panelem sterującym. Zawory centralne, sekcyjne i regulujące
ilość cieczy można uruchomić z kabiny traktora. Maksymalnie możemy
sterować 9 sekcjami. Komputer umożliwia rozkładanie i poziomowanie belki,
a także sterowanie dyszlem półautomatycznym. Operator określa dawkę
oprysku, a za pomocą miernika przepływu i czujnika prędkości, komputer
utrzymuje wypryskiwaną ilość cieczy na hektar niezależnie od prędkości jazdy.
EKO, LUX, REX, PLUS, EUROPA, EUROPA XL, EUROPA PREMIUM

Komputer UNIA SPRAY

łatwo możemy połączyć z terminalem NAVI-GPS i panelem Section-Control
Box. W zestawie znajduje się także antena do odbioru bezpłatnego sygnału
EGNOS (dokładność 10 – 30 cm). Zestaw pozwala na automatyczne
załączanie i wyłącznie sekcji rozpylaczy znajdujących się na belce polowej
w taki sposób, aby ograniczyć dublowanie się oprysku do minimum. Funkcje
związane z ustawieniem parametrów oprysku przejmie terminal NAVI-GPS.
Natomiast sterowanie układem hydraulicznym będzie się odbywać nadal
poprzez przełączniki komputera UNIA SPRAY.
LUX, REX, PLUS, EUROPA, EUROPA XL

UNIA TERMINAL SYSTEM (UTS)

to nowoczesny i uniwersalny terminal pracujący na standardzie ISOBUS. Może
służyć do sterowania wieloma maszynami spełniającymi odpowiednie wymogi
np. rozsiewaczem nawozów. Terminal UTS oferuje wszystkie funkcje potrzebne
do sterowania opryskiwaczem. Sterownik możemy połączyć z odbiornikiem
satelitarnym do systemów jazdy równoległej (TRACK-Leader II), a także do
satelitarnego wyłączanie sekcji (SECTION-Control) i pojedynczych rozpylaczy
(EDS). W standardzie do kompletnej obsługi dodawany jest JOYSTICK z 3
przełącznikami.
PLUS, EUROPA, EUROPA XL, EUROPA PREMIUM

TOUCH 800

to terminal ISOBUS najnowszej generacji. Sterownik wyposażony jest
w kolorowy, dotykowy wyświetlacz, zabezpieczony ochronną folią. Poprzez
terminal możemy sterować wszystkimi funkcjami opryskiwacza: układem
cieczowym, hydrauliką belki, stratnym dyszlem lub skrętną osią, a także
systemami GPS: jazdą równoległą (TRACK-Leader II), sterowaniem sekcjami
(SECTION-Control) lub pojedynczymi dyszami (EDS). Po skończonej pracy,
możemy zgrać wszystkie dane na pamięć USB. Wyświetlacz jest w stanie
wyświetlić jednocześnie aż dwie funkcje. Komputer TOUCH 800 może być
rozbudowany o opcję jazdy automatycznej Track-Leader Auto.
EUROPA XL, EUROPA PREMIUM
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UKŁAD CIECZOWY
STEROWANIE SEKCJAMI
SECION CONTROL

Punkt referencyjny

Automatyczne sterowanie sekcjami na podstawie sygnału
GPS dostępne jest we wszystkich produkowanych
opryskiwaczach. System SECTION CONTROL przejmuje
pełną kontrolę nad sekcjami belki, automatycznie włączając
i wyłączając je, kiedy opryskiwacz wjeżdża na określone
obszary i gdy go opuszcza. Pozwala to obniżyć koszty
nakładów ŚOR dzięki znacznemu ograniczeniu nakładek
i omijaków.
W zależności od potrzeb, możemy ustawić różne stopnie
nakładek oprysku. Aby ograniczyć rozrost chwastów
i rozwój pasożytów, zaleca się ustawienie na 100% pokrycia
opryskiem.

0%

50%

100%

SYSTEM CYRKULACJA CIECZY

System cyrkulacji cieczy zapewnia osiągnięcie pożądanego
ciśnienia cieczy we wszystkich rozpylaczach od momentu
załączenia oprysku. Ciśnienie jest zawsze równomierne
w całym układzie i można od razu rozpocząć oprysk,
unikając zjawiska rozchodzenia się ciśnienia od środka do
krańców belki polowej. Podczas cyrkulacji, ciecz robocza
krąży w układzie cieczowym, dzięki czemu środek nigdy nie
zalega nieruchomo w rurkach, a w przewodach nie wytrąca
się osad.

INDYWIDUALNA KONTROLA ROZPYLACZY
EDS

Zaletą systemu EDS jest jeszcze bardziej dokładne
sterowanie sekcjami z dokładnością do pojedynczego
rozpylacza na podstawie sygnału GPS. W zależności od
kształtu pola EDS pozwala na oszczędności rzędu 15%
względem tradycyjnego sterowania sekcjami.
W opryskiwaczu wyposażonym w system EDS belka polowa
wyposażona jest w system cyrkulacji cieczy roboczej,
co pozwala na stałe i równomierne wymieszanie cieczy
roboczej w rurkach. Dzięki systemowi cyrkulacji ciśnienia
wszystkie dysze są gotowe do użycia na całej szerokości
roboczej, w każdej chwili.

Ilość rozpylaczy w sekcji dla belki o szerokości 24 metrów (6-8-6-8-6-8-6 = 48 rozpylaczy)
SECTION-CONTROL

SYSTEM EDS

automatycznie włącza i wyłącza
poszczególne sekcje opryskiwacza.
Belka 24 metry podzielona jest na 7 sekcji.

pozwala na indywidualne sterowanie
poszczególnymi rozpylaczami.
Belka o szerokości 24 metrów podzielona
jest na 48 sekcji.

6 SEKCJI
POLE

POLE

8 SEKCJI

6 SEKCJI
8 SEKCJI
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DEALER

UNIA Sp. z o .o.
ul. Szosa Toruńska 32 / 38, 86-300 Grudziądz, Polska
opryskiwacze@uniamachines.com

