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Maszyna Pielęgnacyjna
korbanek.pl/producent/unia/maszyny-pielegnacyjne/akcent

UNIA - DOBRE BO POLSKIE

UNIA

Największy polski producent
Maszyn rolniczych
Unia AKCENT

600 - 1200 CM

Pobierz PROSPEKT wszystkich MASZYN ZIELONKOWYCH Unia    KATALOG CZĘŚCI 
 Pobierz INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Brona sprężynowa AKCENT

 
Brona sprężynowa- chwastownik, przeznaczona jest do pracy na użytkach zielonych do
wygrabiania darni, spulchnienia i napowietrzania gleby,

 a z zamontowaną listwą równającą do niwelowania kretowisk. Głównym zadaniem brony
jest niszczenie chwastów i samosiewów.

 Maszyna podczepiana jest na tylnym TUZ ciągnika, w zależności od modelu brony,
zapotrzebowanie na moc waha się od 40 do 140 KM. 

  

https://korbanek.pl/producent/unia/maszyny-pielegnacyjne/akcent
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Unia-Group/maszyny-zielonkowe-unia-group-prospekt-2016.pdf
https://uniaportal.exso.pl/UniaPortal/LOGIN/index.html?page=katalog_online
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Unia_Grup/Akcent/instrukcja_akcent.pdf?248
https://korbanek.pl/producent/arbos


2/12

Konstrukcja Maszyny

Elementy składowe

    SiewniK Poplonów eta

Bronę 6 m możemy dodatkowo wyposażyć w siewnik do poplonów z napędem
elektrycznym dmuchawy ETA 200 lub z napędem hydraulicznym dmuchawy ETA 500.
Natomiast bronę 9 m i 12 m możemy dodatkowo wyposażyć w siewnik do poplonów z
napędem hydraulicznym dmuchawy ETA 500.
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    sekcje uprawowe

Każda z sekcji zawieszona niezależnie, z centralnym systemem kopiowania terenu. Pola
bron sprężyn dokładnie dopasowują się do terenu i kęp traw, a sprężyny docierają
wszędzie tam,  gdzie należy wzruszyć glebę, napowietrzyć. Następuje również
przerzedzenie darni, co powoduje przyśpieszenie sezonu wegetacyjnego, oraz
zwiększenie rozwoju dla nowych roślin.

    Punktowa regulacja sprężyn

Punktowo regulowany kąt natarcia, agresywności sprężyn. Wybierz opcję sztywną,
pływającą lub pomiędzy.

https://sklep.korbanek.pl/?s=brona&post_type=product
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    Blokada transportowa

AKCENT 9 m i 12 m w standardzie maszyny wyposażone zostały w hydrauliczną
blokadę transportową. Operator nie musi wychodzić z ciągnika i zakładać blokady.
Proces zamykania blokady transportowej odbywa się automatycznie, natomiast
otwieranie blokady i rozkładanie brony odbywa się hydraulicznie.  Blokada zintegrowana
została z układem rozkładania. Operator rozkładając bronę, jednocześnie otwiera
blokadę.

Wyposażenie standardowe

Elementarne podzespoły składowe

 

 
Co otrzymasz wraz z broną sprężynową AKCENT

https://sklep.korbanek.pl/?s=brona&post_type=product
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- oś zawieszenia 825/ø28mm (AKCENT 6)
- oś zawieszenia 825/ø36mm (AKCENT 9/12)
- składane hydraulicznie do transportu
- sprężyste palce o średnicy 7 mm
- regulowany kąt natarcia sprężyn
- kopiowanie terenu na każdej z sekcji
- blokada transportowa mechaniczna- AKCENT 6
- blokada hydrauliczna zintegrowana z układem rozkładania — AKCENT 9/ 12
- jedna stopa podporowa — AKCENT 6
- dwie strony podporowe — AKCENT 9/ 12
- koła nośne 23 x 8,5-12 mm

- koła podporowe 5,00 x 9

Elementy eksploatacyjne są łatwe do zdemontowania, co powoduje, że klient jest
sam w stanie wymienić uszkodzone, wyeksploatowane części. Dostępność części
można sprawdzić w firmowym sklepie firmy KORBANEK pod linkiem — SKLEP
CZĘŚCI.

Dane Techniczne

Brona sprężynowa AKCENT

 
Dostępne są 3 modele brony sprężynowej: 6, 9 oraz 12. Wersje różnią się głównie ilością
sekcji,

 co naturalnie wpływa na zapotrzebowanie na konie mechaniczne [KM] ciągnika. Większa
ilość sekcji oznacza również zwiększoną szerokość brony,

 co przekłada się na potrzebę większego miejsca do składowania maszyny. Dokładniejsze
dane podane są poniżej.

  

AKCENT 6 9 12

MASA [kg] 740 1260 1700

Zapotrzebowanie mocy [KM] 40 - 100 90 - 120 110 - 140

Liczba sekcji [szt.] 4 6 8

Liczba sprężyn [szt.] 240 360 480

AKCESORIA DO Brona sprężynowa AKCENT

Wyposażenie opcjonalne

 

https://sklep.korbanek.pl/?s=brona&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=brona&post_type=product
https://korbanek.pl/producent/arbos
https://korbanek.pl/producent/arbos
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GALERIA PRODUKTU

 
Brona sprężynowa AKCENT

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/brona_sprezynowa_ciagnik_arbos_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/ciagnik_i_brona_zawieszona_tuz_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/pozycja_transportowa_brony_ciagnik_arbos_0.jpg
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OCEŃ PRODUKT

 

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo
ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i
dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i
wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się
z nami twoją opinią.

Ocen: 5 (1 głos.)

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego
specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i
Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto pytać, by
uzyskać odpowiedź.
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ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w
swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do
Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w
warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin.
Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.  
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WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu
maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz
doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu
skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek
pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.  
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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej
informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania
nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w
przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na
Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich
niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej
maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb
danego gospodarstwa.  
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FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny 

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już
teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować
korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w
przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

 
CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się
m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.
Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien,
że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w
przypadku tradycyjnego kredytu.
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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


