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Unia FALA
korbanek.pl/producent/unia/owijarki/fala

UNIA - DOBRE BO POLSKIE

UNIA

Największy polski producent
Maszyn rolniczych
120 - 150 CM

Owijarka zawieszana Unia FALA
Pobierz PROSPEKT wszystkich MASZYN ZIELONKOWYCH Unia
Pobierz Katalog części - NAPĘD OBROTNIKA    Pobierz Katalog części - RAMA
OBROTOWA

Pobierz Katalog części - PODAJNIK FOLII    Pobierz Katalog części - RAMA GŁÓWNA I
DOLNA

UNIA FALA

Podajnik folii 500 i 700 mm

Zawieszana owijarka Unia FALA usprawnia owijanie balotów folią. Uniwersalny podajnik
folii 500 i 750 mm, napęd hydrauliczny, licznik LB2 umożliwiający zaprogramowanie liczby
owinięć, akustyczny sygnalizator ostatniego owinięcia oraz stożki stabilizujące belę — to
podstawowa charakterystyka owijarek FALA, sprawdzająca się w praktyce.

https://korbanek.pl/producent/unia/owijarki/fala
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Unia-Group/maszyny-zielonkowe-unia-group-prospekt-2016.pdf
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Unia_Grup/Fala/sekcja_naped_obrotnika.pdf?364
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Unia_Grup/Fala/sekcja_rama_obrotowa.pdf?121
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Unia_Grup/Fala/sekcja_podajnik_folii.pdf?329
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Unia_Grup/Fala/sekcja_rama_glowna_i_dolna.pdf?59
https://sklep.korbanek.pl/?s=folia&post_type=product
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Owijarka Fala posiada nowoczesne radio o prostym i orientacyjnym interfejsie.
Urządzenie pozwala między innymi na automatyczny lub manualny tryb pracy maszyny,
umożliwia zaprogramowanie liczby owinięć oraz zainicjowanie za pomocą
bezprzewodowego pilota procesu owijania. Ponadto, Fala wyposażona jest w bardzo
ostry nóż odcinający folię, który zarazem przytrzymuje ją do następnego owijania. Dzięki
temu praca z belowaniem jest o wiele prostsza i operator nie musi co chwilę schodzić z
ciągnika, by nawinąć folię na belę. Solidna konstrukcja owijarki pozwoli użytkować ją na
lata. Kompaktowe wymiary maszyny, pozwalają korzystać z niej na mniejszych mocowo
ciągnikach, już 40 konne traktory poradzą sobie z belowaniem.

FALA L & XL

Wersje owijarki

UNIA Fala L

https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/unia/katalog-czesci-zamiennych-do-maszyn-unia-sklep-korbanek.pdf?398
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki
https://sklep.korbanek.pl/?s=folia&post_type=product
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki
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Owijarka Fala L to niezwykle ekonomiczna i wydajna maszyna do owijania folia
traw i innych roślin pastewnych przeznaczonych na sianokiszonkę. Jest to owijarka
stacjonarna służąca do wykonywania operacji owijania w miejscu składowania
bel. Załadunek na owijarkę i zdejmowanie owiniętej beli wykonuje się za pomocą
odpowiednich urządzeń dźwigowych.

UNIA Fala XL

https://sklep.korbanek.pl/?s=folia&post_type=product
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Owijarka Fala XL jest maszyną przyczepianą, zbudowaną na podwoziu kołowym
umożliwiającym sprawne przemieszczanie się maszyny po polu. Może być obsługiwana
przez jedną osobę bez potrzeby wychodzenia operatora z kabiny
traktora. Owijarka ładuje, owija i delikatnie rozładowuje owiniętą belę zielonki.
System hydrauliczny z kontrolą poszczególnych operacji zawiera: sterowanie
podnoszenia, ładowania i rozładunku, sterowanie obrotami stołu, otwieranie
i zamykanie ramion. Do obsługi tych funkcji służą 4 dźwignie panelu sterowania,
który może być zamontowany w kabinie kierowcy. Owijarka zapewnia wysoką
jakość oraz prędkość pracy.

Standardowe Wyposażenie

Dla wersji L oraz XL

FALA L

Wyposażenie standardowe:

1. - Napęd hydrauliczny
2. - Elektroniczny licznik owinięć
3. - Podajnik folii na 500 i 750 mm
4. - Specjalne stożkowe koła oporowe podtrzymujące belę
5. - Napęd łańcuchowy stołu obrotowego
6. - Akustyczny sygnalizator nawinięcia końcowego zwoju

https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki
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FALA XL

Wyposażenie standardowe:

- Napęd hydrauliczny
 - Wózek jezdny

 - Sterowanie z kabiny operatora
 - Automatyczne odcinanie folii

 - Licznik owinięć

Dane techniczne

Podstawowe parametry owijarek FALA

 FALA  

Załadunek bel ładowacz

Napęd owijarki hydrauliczny



6/13

 FALA  

Rodzaj zawieszana

Maks. średnica owijanej beli (m) 1,25

Szerokość folii [mm] 500/700

System owijania stół obrotowy

Obcinacz folii nie

Masa [kg] 580

Maksymalna masa beli [kg] 1 000

Zapotrzebowanie mocy [KM] 45

Wymiary transportowe  

wysokość [m] 1,6

szerokość [m] 1,16

długość [m] 2,18

AKCESORIA DO OWIJAREK ZAWIESZANYCH

WERSJA FALA

Podajnik DUO
Podajnik DUO do podawania folii.

 
GALERIA PRODUKTU

 
Owijarka Fala

https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Unia_Grup/Fala/owijarka-bel-fala-budowa.jpg
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OCEŃ PRODUKT

 

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/ostry_now_owijarka_unia_fala.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/radio_unia_owijarka.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/rozdzielacz_mechaniczny_unia_fala.jpg
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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.  



10/13

 
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


