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Unia ALFA
korbanek.pl/producent/unia/siewniki/alfa

UNIA - DOBRE BO POLSKIE

UNIA

Największy polski producent
Maszyn rolniczych
220 - 400 CM

Siewniki rzutowe do poplonów, nawozu, trawy Unia ALFA

Pobierz instrukcję obsługi siewników Unia ALFA >    Pobierz katalog części zamiennych
siewników Unia ALFA >

SIEWNIKI MECHANICZNE RZUTOWE ALFA

DO SIEWU POPLONÓW, NAWOZÓW, TRAWY, ITP.

Siewnik rzutowy ALFA to maszyna przeznaczona do wykonywania prac w rolnictwie.
Siewnik poplonu rzutowy ALFA jest przystosowany do współpracy z innymi maszynami
do uprawy po ścierniskowej. Przeznaczony jest do rzutowego siewu nasion roślin
strączkowych, oleistych, niektórych okopowych i innych, za pomocą roweczkowego
zespołu wysiewającego. Siewnik charakteryzuje się poprawnym wysiewem w każdych
warunkach glebowych.

https://korbanek.pl/producent/unia/siewniki/alfa
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/unia/instrukcja-obslugi-siewnik-do-poplonow-nawozu-alfa-pl-2021.pdf?166
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/unia/katalog-czesci-zamiennych-do-maszyn-unia-sklep-korbanek.pdf?398
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Siewnik mechaniczny ALFA jest maszyną nabudowaną, co umożliwia manewrowanie nią
w polu oraz dogodny transport z maszyną współpracującą. Ilość wysiewu na 1 hektar
reguluje się za pomocą pokrętła regulującego czynną długość wałka roweczkowego,
zastawki oraz ustawienia dna nastawnego. Model ALFA 750/12/3 - to siewnik do
nawozów, który jest przystosowany do współpracy z innymi maszynami do uprawy i
siewu lub solo zawieszony na przedni tuz ciągnika. Nawóz można wysiewać wyłącznie
modelem siewnika rzutowego ALFA 750/12/3, w którym zbiornik jest wykonany ze stali
nierdzewnej.

PRAKTYCZNA BUDOWA SIEWNIKÓW RZUTOWYCH

WIELE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

Siewnik rzutowy może być zamocowany fabrycznie na wielu różnych modelach
agregatów produkowanych przez UNIĘ, dla przykładu wymieńmy KOS T, KOS, KRET,
CUT, CROSS), wypracowany system mocowania dla maszyn Unia to praktyczne i solidne
rozwiązanie. Dostępny jest także model siewnika rzutowego, który może być
zamocowany na przednim TUZ-ie ciągnika. Możliwe jest dokonanie wyboru ilości
rozpraszaczy, co poszerza zakres zastosowań maszyny. W wersji do wysiewu nawozów
granulowanych zbiornik główny jest wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aby
zapewnić dłuższą trwałość maszyny i zabezpieczyć ją przez agresywnym działaniem
sztucznych granulatów.
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE i opcjonalne

SIEWNIKÓW RZUTOWYCH UNIA ALFA
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- koło napędowe,
 - elementy rozpraszające poplon, nawóz,

 - wałek mieszadła,
 - zbiornik metalowy, lakierowany,

 - zbiornik wykonany z blachy kwasoodpornej (ALFA 750/12/3 nawozowa),
 - regulacja wysiewu poprzez wysuw wałka,

 - roweczkowe aparaty wysiewające, typu FUZJER,
 - plandeka zbiornika.
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- wieko z blachy nierdzewnej 3,0,
 - listwa rozpraszająca 3,0 (ALFA 750/12/3),

 - układ zawieszenia wersji nawozowej na przedni TUZ,
 - ramiona postojowe do wersji na przedni TUZ,

 - mocowanie do ALFA 170/7/2,6 – KOS T 2,6 m,
 - mocowanie do ALFA 170/7/2,6 – ARES L 2,5 m,

 - mocowanie do ALFA 220/8/3,0 – KOS T 3,0 m,
 - mocowanie do ALFA 220/8/3,0 – CUT 3,0 m,

 - mocowanie do ALFA 550/25/3(L) – KOS T 3,0 m,
 - mocowanie do ALFA 550/25/3(L) – ARES L 3,0 m DRIVE,

 - mocowanie do ALFA 550/25/3(L) – CUT 3,0 m,
 - mocowanie do ALFA 550/25/3(L) - ARES XL 3,0 m.

SPECYFIKACJA SIEWNIKÓW rzutowych alfa

PODSTAWOWE PARAMETRY SIEWNIKÓW RZUTOWYCH DO POPLONÓW I
NAWOZÓW

Model siewnika
rzutowego 

Masa
(kg)

Liczba redlic
(szt.)

Szerokość
rob. (m)

Pojemność
zbiornika (dm3)

ALFA 170/7/2,6 100 7 2,6 170
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Model siewnika
rzutowego 

Masa
(kg)

Liczba redlic
(szt.)

Szerokość
rob. (m)

Pojemność
zbiornika (dm3)

ALFA 220/8/3,0 120 8 3 220

ALFA 550/25/3 265 25 3 550

ALFA 750/12/3 230 12 3 750

DLACZEGO WARTO KUPOWAĆ SIEWNIKI

CIĄGNIKI I MASZYNY ROLNICZE W FIRMIE KORBANEK?

Watch Video At: https://youtu.be/YynaOBDi6Uk

 
GALERIA PRODUKTU

 
SIEWNIK RZUTOWY UNIA ALFA DO SIEWU POPLONÓW, TRAWY, NAWOZÓW, ITP.

https://youtu.be/YynaOBDi6Uk
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/rzutowy-siewnik_alfa-na-agregacie.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/siewnik-do-trawy_alfa_siew-rzutowy.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/siewnik-rzutowy_alfa_wersja-do-nawozu_na_tuz-ciagnika.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.

Brak ocen, bądź pierwszy.

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/siewnik-rzutowy_alfa_aparat_wysiewajacy.jpg
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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.

 

 
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


