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Unia APOLLO
korbanek.pl/producent/unia/nawozenie-organiczne/apollo

Sklep internetowy

UNIA - DOBRE BO POLSKIE

UNIA

Największy polski producent
Maszyn rolniczych
ROZRZUTNIK UNIA  APOLLO

charakterystyka

Unia Group to polska firma z tradycją. Swoje produkty wytwarzają w czterech fabrykach,
które do niedawna działały jako osobne jednostki, a które połączone w jedną markę pod
nazwą UNIA GROUP, na stałe wpisały się rynek jako dobre jakościowo i niedrogie
maszyny. Seria rozrzutników APOLLO, łączy w sobie zalety zawieszenia na kołach o
dużej średnicy, znajdujących się poza obrysem skrzyni, z szerokim adapterem,
zapewniającym dużą przepustowość, płynny przepływ masy oraz równomierny rozsiew
nawozu na znacznej szerokości. Każdy polski rolnik zna serie Unii Apollo.
Charakterystyczny szeroki adapter pionowy z talerzami wspawanymi w walce na dole,
idealnie nadaje się do wielu zastosowań. Można nim rozrzucać materiały sypkie takie jak:
wapno, torf, kurzak, jaki i materiały ciężkie np. obornik z długą słomą. Każdy Apollo
posiada dyszel resorowany wzdłużnie, który bardzo pływa na jakość pracy i komfort
operatora. Zastosowane duże ogumienie, znacznie obniża opory toczenia na polu.

https://korbanek.pl/producent/unia/nawozenie-organiczne/apollo
https://sklep.korbanek.pl/
https://korbanek.pl/producent/unia
https://korbanek.pl/producent/unia
https://korbanek.pl/producent/unia/nawozenie-organiczne
https://sklep.korbanek.pl/tag-produktu/czesci-unia/
https://sklep.korbanek.pl/produkt/8245-036-010-378-talerz-roboczy/
https://sklep.korbanek.pl/produkt/26900083453019-dyszel-zaczepu-pasuje-do-c-385-4-cyl/
https://sklep.korbanek.pl/?s=opony&post_type=product
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Wyposażenie standardowe

adapter o szerokości 1,5 m

hydrauliczne, bezstopniowe sterowanie przenośnikiem podłogowym

przenośnik podłogowy 2-łańcuchowy (1 para)

zaczep dolny resorowany, na resorze wzdłużnym piórowym

podpora mechaniczna

1-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa

hamulec ręczny

instalacja oświetleniowa kompletna

wał przekaźnika mocy - 830 Nm L. nom 1110 mm. 1000 obr/min

dane techniczne

tabela

https://sklep.korbanek.pl/kategorie/hydraulika/
https://sklep.korbanek.pl/produkt/kk050706n-resor-standardowy/
https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie&post_type=product
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APOLLO 6 8

Typ adaptera pionowy 2-
walcowy

poziomy +
tarczowy

pionowy 2-
walcowy

poziomy +
tarczowy

Ładowność nominalna [kg] 5000 5000 7500 7500

Ładowność na polu [kg] 7500 7500 9000 9000

Objętość skrzyni / obornika
[m3]

6+3 6+3 7,5+3 7,5+3

Szerokość robocza [m] 8÷12 12÷24 8÷12 12÷24

Wysokość załadunku [m] 2,12 2,12 2,38 2,38

Wymiary skrzyni: Długość /
Szerokość / Wysokość [m]

4,34 /
1,46÷1,96 /
0,98

4,34 /
1,46÷1,96 /
0,98

4,34 /
1,46÷1,96 /
1,18

4,34 /
1,46÷1,96 /
1,18

Wymiary całkowite: Długość /
Szerokość / Wysokość [m]

6,95 / 2,57
/ 2,6

7,05 / 2,57
/ 2,6

7,10 / 2,56
/ 2,6

7,25 / 2,55
/ 2,7

Ogumienie 18,4x30 18,4x30 18,4x34 18,4x34

Zapotrzebowanie mocy [KM] 50÷60 50÷60 70÷80 70÷80

Masa [kg] 3400 3460 4040 4080

Konstrukcja
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Duże koła

Rozrzutnik APOLLO został wyposażony w jedną oś oraz duże koła, dzięki czemu
uzyskano mniejszy opór toczenia oraz dobrą nośność i manewrowość. Zalety to również
łatwe poruszanie się po trudnym terenie, ochrona struktury gleby oraz oszczędność
paliwa.
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Napęd przenośnika hydrauliczny

W rozrzutnikach APOLLO hydrauliczny napęd przenośnika podłogowego przekazuje
przekładnia zaprojektowana dla przenoszenia dużych obciążeń. Zastosowanie
hydraulicznego napędu przenośnika podłogowego zapewnia równomierne podawanie
materiału (np. obornik, torf, wapno) na urządzenie rozsiewające.

OBORNIK, WAPNO – adapter pionowy 2-walcowy

Dwa walce oraz zamocowane duże talerze z czterema łopatkami, pozwalają osiągnąć
kilkunastometrową szerokość rozrzutu przy zachowaniu bardzo dobrej równomierności.
Uniwersalny adapter dwuwalcowy rozrzuca zarówno obornik, torf oraz wapno.
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KOMPOST, WAPNO, TORF – adapter poziomy 2-walcowy + tarczowy

Adapter tarczowy z 2-bębnowym adapterem poziomym ślimakowym służy do
rozrzucania przegniłego obornika (bez świeżej słomy), wapna, szlamu, kompostu, torfu
na szerokość od 12 do 20 m.

film youtube

kliknij
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Watch Video At: https://youtu.be/4FCBcYA37pU

AKCESORIA DO Apollo Unia

Akcesoria

Kliny jako wyposażenie
Każdy Apollo posiada w standardzie kliny pod koła.

https://youtu.be/4FCBcYA37pU
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210907_111035_copy_0.jpg
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Wałek odbioru mocy
Każdy Apollo z Unii posiada wałek wom w standardzie.

Tylna klapa osłaniająca
W opcji Apollo posiada klapę osłaniającą adapter.

Drabinka aluminiowa w rozrzutniku
Każdy rozrzutnik Apollo posiada w standardzie drabinkę aluminiową.

 
GALERIA PRODUKTU

 
Galeria Apollo Unia Group

https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210907_111047_copy_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210907_111006.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210907_111030_copy_1.jpg
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210907_110943_copy_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210907_110929_copy_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210907_111006.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

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210907_110951_copy_0.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


