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Unia CROSS
korbanek.pl/producent/unia/agregaty/cross

Sklep internetowy

UNIA - DOBRE BO POLSKIE

UNIA

Największy polski producent
Maszyn rolniczych
300 - 600 CM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UNIA to największy polski producent maszyn rolniczych. Rocznie
wytwarza ponad 25 tyś maszyn, z czego 40% trafia na eksport do
ponad 60 krajów. Cztery fabryki Unii w Grudziądzu Słupsku Brzegi
i Kątach Wrocławski są świadectwem rozwoju. W ofercie tego
producenta znajduje się ponad 700 pozycji. Od kilku lat rozwijają
się agregaty do uproszczonej uprawy gleby dla rolnictwa
ekologicznego i w celu obniżenia kosztów. Takim właśnie
agregatem jest model CROSS, który od wielu lat spełnia
oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/cross
https://sklep.korbanek.pl/
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Unia_Grup/Cross/cross_s_s_drive_pl.pdf?56
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://sklep.korbanek.pl/?s=unia+cross&post_type=product
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Konstrukcja  Agregatu

Do uprawy uproszczonej Unia Cross
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Zalety  Agregatu

Do uprawy uproszczonej Unia CROSS

Agregat do uprawy uproszczonej Unia CROSS charakteryzuje się osią zawieszaną ø70-
825/ø36 mm, na której znajdują się zęby. Trzy rzędy zębów CX z dłutem napawanym z
podcinaczami o szerokości podcięcia 370 mm i zabezpieczeniem sprężynowym. Zęby
dodatkowo zabezpieczone są śrubą ścinającą. Nad redlicą umieszczone są nakładki
prawo lub lewo skrętne. Głębokość pracy z zamontowanymi podcinaczami, z jaką
możemy maksymalnie pracować to 16 cm, natomiast po zdjęciu podcinaczy bocznych
 pracować do  30 cm. Brona A jest elementem zagarniającym ziemię, po pracy zębów są
talerze umieszczone w jednym rzędzie. Talerze AGRESSIVE mają kształt czaszy i
głębokie uzębienie. Obracają się na piastach bezobsługowych wymiennych. Kroje
zabezpieczone są amortyzacją gumową trójkątną. Skrajne talerze składane są do
transportu. Standardowo agregat wyposażony jest w wał rurowy utrzymujący głębokość
pracy i zagęszczając glebę.

Redlice montowane w wersji standardowej możemy opcjonalnie zamienić na bardziej
wytrzymałe na ścieranie. Wyposażone w specjalne płytki z węglika spiekanego oraz z
 dodatkowym napawaniem na redlicy. Wytrzymałość i odporność na ścieranie wzrasta
nawet czterokrotnie. Wały pojedyncze takie jak; spiralny (daszkowy), teownikowy,
ceownikowy , packer czy blaszany o średnicy 600 mm oferujemy tylko do wersji
zawieszanych. Po wyposażeniu w system Drive następuje zmiana konstrukcyjna i nie
można zastosować żadnego z w/w wałów.

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://sklep.korbanek.pl/?s=unia+cross&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%85b+CX&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%85b+CX&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=Cross+podcinacz&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/produkt/9220420000-kroj-talerzowy-lewy-kpl-o-460-4-mm/
https://sklep.korbanek.pl/produkt/9220420000-kroj-talerzowy-lewy-kpl-o-460-4-mm/
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Wyposażenie  Opcjonalne

 Oś zawieszenia ø70-965/ ø36 mm
 Komplet zębów z wąską redlicą
 System DRIVE 670 z dyszlem o długości 2000 mm
 System DRIVE 800 z dyszlem o długości 2000 mm
 Dyszel o regulowanej skokowo długości 3-4 m (tylko Cross DRIVE)
 Hitch ø40 mm lub ø50 mm (tylko Cross DRIVE z regulowaną długością dyszla)
 Brona B (tylko Cross DRIVE)
 Hydrauliczna regulacja brony B (tylko Cross DRIVE)
 Komplet kół podporowych 200/60-14,5 (tylko CROSS DRIVE)
 Wersja 12-zębowa (CROSS S 3) lub wersja 15-zębowa (CROSS S 4)
 Zestaw tablic ostrzegawczych z oświetleniem
 Możliwość montażu siewnika ETA
 Różne rodzaje wałów

 

Dane  Techniczne

Agregatu do uprawy uproszczonej Unia CROSS

CROSS S 3
S 3
DRIVE S 3,5

S 3,5
DRIVE S 4

S 4
DRIVE

https://sklep.korbanek.pl/?s=unia+cross&post_type=product
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CROSS S 3
S 3
DRIVE S 3,5

S 3,5
DRIVE S 4

S 4
DRIVE

Waga z wałem
rurowym ø600
mm [kg]

1990 2280 2380 2690 2540 2860

Zapotrzebowanie
mocy [KM]

150÷180 140÷170 160÷190 150÷180 160÷190 170÷200

Liczba zębów
[szt.]

10 10 12 12 13 13

Rozstaw zębów
w maszynie
[mm]

300 300 290 290 300 300

Prześwit pod
ramą [cm]

85 85 85 85 85 85

Rozstaw belek
[cm]

75 75 75 75 75 75

Długość
maszyny

397 430 397 430 397 43

prezentacja video

Film przedstawiający agregaty z oferty firmy Korbanek

Watch Video At: https://youtu.be/sN_h9i7zyL8

 
OCEŃ PRODUKT

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
http://korbanek.pl/
https://youtu.be/sN_h9i7zyL8
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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 (2 głosów.)

 
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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ZOBACZ POZOSTAŁE Agregaty Unia

FM 400/3 i 700/3

(300 CM)

https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/plus-4003-i-7003
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/fs-fs-t-drive
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FS T DRIVE

(300 CM)

KOMBI

(300-560 CM)

HERMES

(300-400 CM)

CUT

https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/fs-fs-t-drive
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/kombi
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/hermes
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/cut
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(230-700 CM)

KRUK

(160-200 CM)

ATLAS

(450-1 000 CM)

PLOW

(300-400 CM)

https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/cut
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/kruk
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/atlas
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/plow
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ARES

(300-800 CM)

KRET

(170-400 CM)

FRONT

(300-400 CM)

https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/plow
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/ares
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/kret
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/front
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/kos
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KOS

(210-600 CM)

VIKING

(530-800 CM)

CERES

(250-300 CM)

https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/kos
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/viking
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/ceres
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FENIX

(300-600 CM)

MAX

(300-900 CM)

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna

https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/fenix
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/max

