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Katalog UNIA
Data wydania: listopad 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.

KORA

KORA
MODEL

SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW

ŁADOWNOŚĆ
[kg]

SZEROKOŚĆ
REDLIC
[cm]

2

400/450

70/75

4

840/900

70/75/90

4H

1100/1150

75/90

4HP

2000/2200

75/90

Napinacz

Jedną dźwignią napina się taśmę równomiernie z obu boków.
Ponadto napinacz ułatwia szybkie wyłączenie taśmy wysadzającej
(np. po skończonej pracy lub po sezonie)

Koła kopiujące

Pozwalają zachować jednakową głębokość sadzenia
we wszystkich rzędach, nawet pomimo nierówności terenu
– to ważne aby wschody ziemniaków następowały
równocześnie na całej plantacji

Układ półzawieszany

KORA 4HP

dzięki zastosowaniu układu półzawieszanego
moc ciągnika potrzebnego do pracy
sadzarką 4HP wynosi zaledwie 75 KM

Talerze obsypujące

pozycjonowanie talerzy obsypująch umożliwia regulację ich kąta pochylenia
i odległości od siebie. Rozstawiajac odpowiednio tarcze obsypujące, uzyskujemy
różny kształt redlin oraz róźną wysokość przykrycia ziemniaków.

Podsiewacz nawozów sypkich

W sadzarkach KORA 2 i KORa 4 można opcjonalnie zamontować podsiewacz
nawozów sypkich, który podaje je w bliskie sąsiedztwo wysadzonych
ziemniaków

Pomost na skrzynie z sadzeniakami

w sadzarkach KORA 2 i Kora 4 można opcjonalnie zamontować
zestaw do sadzenia ziemniaków podkiełkowanych: pomost tylny
i pomosty boczne na skrzynie z sadzeniakami oraz pulpity wibracyjne
zmniejszające uszkodzenia wysadzanych bulw.

Lekka, klasyczna sadzarka dwurzędowa

ze zbiornikiem o ładowności 400/450 kg przeznaczona
głównie do pracy w małych i średnich gospodarstwach.
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Wydajna sadzarka czterorzędowa

zawieszana do ziemniaków ze zbiornikiem podnoszonym hydraulicznie o ładowności 1100/1150 kg zapewnia komfortową pracę w większych gospodarstwach.

KORA 2
do podkiełkowanych

Przekładnia

Sadzarki wyposażone w przekładnie łańcuchowe
umożliwiające 15 różnych odległośći pomiędzy sadzeniakami w rzędzie w zakresie od 12 do 48 cm.

KORA

SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW

Oświetlenie typu LED

Dopracowane przez inżynierów oświetlenie zapewnia jeszcze lepszą
widoczność i bezpieczeństwo podczas transportu

KORA 4H

Zbiornik ziemniaków
o ładowności 1000kg,
unoszony hydraulicznie

Podsiewacz nawozów

dwa zbiorniki o pojemności 100 dm3 gwarantują wydajną pracę

Znaczniki hydrauliczne

składane do pionu ułatwiają przejazd przy przeszkodach

Przewód doprowadzający

nawóz doprowadzany jest do redliczki elastycznym przewodem

Zgarniacz talerzowy

wyposażony w talerze o średnicy 460 mm

Koła kopiujące

występują w rozmiarze 4.00-R8

KORA 4H

Wysiew nawozu

Startowa dawka nawozu wysiewana jest za pomocą roweczkowych aparatow wysiewających. Dawka nawozu regulowana w przedziale od 70 do 580 kg na hektar za pomoca pokrętła.

Czerpaki

Zapewniają pobieranie pojedyńczych sadzeniaków w kalibrażu od 35 do 60 mm. W opcji
istnieje możliwość wyposażenia czerpaków we wkładki do ziemniaków duzych lub małych.
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BOLKO

BOLKO

KOMBAJNY DO ZIEMNIAKOW I WARZYW

MODEL

MASA
[kg]

MOC
[km]

BOLKO

1971

40

BOLKO S

1531

30

BOLKO T

2090

25

Podest i workownica
Ładowość do 500 kg

BOLKO S
Dodatkowy przenośnik

BOLKO T

umożliwia bezpośredni
załadunek ziemniaków lub
innych warzyw na przyczepę
(wysokość rozładunku 3,1 m)

Podbieracz cebuli
(opcja)

Odsiewacz
Mechaniczne
sterowanie
hydrauliką

posiada pręty otulone gumą przez co nie uszkadza
ziemniaków. Regulowany wstrząsacz oraz umieszczone nad
odsiewaczem elementy gumowe czyszczą ziemniaki i kruszą
grudy ziemi i nie pozwalają staczać się ziemniakom do przodu

ułatwia zbiór cebuli
z pasa o szerokości
do 0,65 m

Oddzielacz
łęcin

BOLKO
Kroje tarczowe

zapobiegają rozsuwaniu się ziemi na boki, a tym samym gubieniu ziemniaków

Zgarniacz wahliwy (standard)

Dwie wahające się listwy zgarniają ziemniaki z przenośnika poprzecznego na stół przebierczy.
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Zgarniacz obiegowy (opcja)

Napędzany hydraulicznie umieszczony nad przenośnikiem poprzecznym skutecznie i delikatnie zsuwa ziemniaki na stół przebierczy.

Odzielacz łęcin

Pręty kierujące podają łęciny na ogumiony wałek który
wciąga je i wyrzuca pod kombajn na wykopane pole.

FORMA

FORMA
SZEROKOŚĆ
MIĘDZYRZĘDZI
[cm]

MASA
[kg]

ZAP. MOCY
[KM]

2

70/75

420

45

4

70/75

700

65

MODEL

OBSYPNIKI Z URZĄDZENIEM FORMUJĄCYM

FORMA 2

Regulacja wysokości redliny

wysokość formowanej redliny reguluje się zmianą długości
śruby regulacyjnej. Skręcając śrubę zwiększa się zagłębienie
dziobów redlic – redlina będzie wyższa i nieco szersza u góry

FORMA 4

Blachy formujące

wydłużone blachy formujące zapewniają
właściwy kształt redlin. Przy formowaniu
redlin po wschodach ziemniaków należy
je zdemontowac

Forma 2

Obsypnik z urządzeniem formującym przeznaczony jest do
obsypywania i formowania redlin ziemniaków na ziemiach
lekkich i średnio zwięzłych, w tym zakamienionych.

Obsypnik

Przednią część urządzenia stanowi obsypnik wyposażony
w belkę narzędziową, na której zamontowane są zęby sprężynowe i korpusy obsypujące.

Redlice

Płyty z bruzdownikiem formują redliny w kształcie równoramiennego trapezu, lekko wypukłe z bruzdą na grzbiecie. Trapezowy kształt redliny po pracy obsypnika zapwnia lepsze
utrzymanie jej wilgotności.
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PYRA 1600

PYRA
MODEL

KOMBAJNY DO ZIEMNIAKÓW I WARZYW

1600

ŁADOWNOŚĆ
[kg]

SZEROKOŚĆ
ROBOCZA
[cm]

1600

75

Podest i workownica
ładowność 1000 kg

PYRA 1600 S z podestem
i workownicą

Zasobnik ziemniaków

Ładowność ziemniaków 1600 kg (Pyra 1600) lub 3000 kg (Pyra 3000)
Wysokość rozłaunku 1,35 – 2,70 m (Pyra 1600)

Rolka
prowadząca

z krojem tarczowym
570 mm

PYRA 1600
Dyszel

regulowany
hydraulicznie

Koła

Pyra 1600 – 11,5/80-15,3-10PR
Pyra 3000 – 385/60 R22,5

OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA

Kombajny PYRA 1600 można wyposażyć w specjalną osłonę przeciwdeszczową, która chroni obsługę kombajnu przed
deszczem lub słońcem wpływając korzystnie na komfort
pracy.
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WYORYWACZE

Kombajny PYRA 1600 mogą być wyposażone w wyorywacz
i rolkę do ziemniaków, marchwi (wysiew na redlinach) oraz
specjalną rolkę gąbczastą do zbioru cebuli.

Górka palcowa

Szerokopodziałkowy przenośnik delikatnie oddziela łęciny
i grudy ziemi od ziemniaków. Ma on duże znaczenie podczas
zbioru ziemniaków w trudnych warunkach polowych i na polach z dużą ilością łęcin lub chwastów.

PYRA 3000

PYRA
MODEL
3000

ŁADOWNOŚĆ
[kg]

SZEROKOŚĆ
ROBOCZA
[cm]

3000

75/90

KOMBAJNY DO ZIEMNIAKÓW I WARZYW

PYRA 3000

Sterowanie hydrauliką

Wygodne sterowanie hydrauliką kombajnu odbywa się z kabiny ciagnika. Sterowanie hydrauliki elektrozaworami jest
dostępne jako opcja.

Koła skrętne

Hydraulicznie sterowany skręt kół w kombajnie PYRA 3000
ułatwia zawracanie na końcach pól, pracę na pochylościach,
podjeżdżanie do przyczep w celu wyładunku.

DUŻY ZBIORNIK

Zbiornik o ładowności 3 ton wpływa na dobrą wydajność
kombajnu. Wysokość rozładunku można regulować w zakresie od 1,25 do 3,7 metra.
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WEGA

WEGA
SZEROKOŚĆ
ROBOCZA
[cm]

SZEROKOŚĆ
MIĘDZYRZĘDZI [cm]

MASA
[kg]

1400 uno

1400

70-75

608

1600 duo

1600

75-90

720

1600 PLUS

1600

75–90

850

MODEL

KOPACZKI DO ZIEMNIAKOW I WARZYW

Jeden przenośnik prętowy
o długości 3560 mm

WEGA 1600 PLUS

Kopaczka w wersji półzawieszanej z gumowymi kołami jezdnymi, wyposażona w dodatkowe rolki kopiujące
prowadzące maszynę po redlinach i utrzymująca stałą
głębokość roboczą. Cztery duże kroje tarczowe zdecydowanie ułatwiają podbieranie redliny.

WEGA 1400 UNO

Krój rozcinający

Koło podporowe

o średnicy 480 mm

o rozmiarze 4.00-8-6PR

Dwa przenośniki prętowe

pierwszy przenośnik o długości: 3000 mm
drugi przenośnik o długości: 1880 mm

WEGA 1600 DUO

Koło podporowe

o rozmiarze 16-6.5-8PR

Krój rozcinający
o średnicy 570 mm

Wał dogniatający – WEGA 1400 UNO

Wał montowany pomiędzy kołami kopaczki wyrównuje
ziemię pod spadające ziemniaki lub warzywa, co ułatwia
i przyspiesza zbiór
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Lemiesz do warzyw

Po wymianie lemieszy na specjalną listwę można wykorzystywać kopaczkę do zbioru cebuli i innych warzyw.

System wstrząsania

Pręty poprzecznie drgające montowane w przedniej
i tylnej części kopaczki skutecznie oczyszczają i odsiewają ziemię.

DEALER

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

