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Unia GUCIO
korbanek.pl/producent/unia/owijarki/gucio

UNIA - DOBRE BO POLSKIE

UNIA

Największy polski producent
Maszyn rolniczych
ZOBACZ NOWY MODEL

UNIA GUCIO

Owijarka ciągniona

Ciągniona owijarka bel Unia GUCIO jest wyposażona w obrotowy stół, na którym pasy
gwarantują obrót nawet niekształtnej beli. Mechaniczna blokada stołu stabilizuje stół przy
dojazdach i w transporcie. Aparat owijający może obsługiwać folię o szerokości 500 i 750
mm. Owijarka GUCIO może owijać bele o średnicy 1,2 - 1,5 m. Dostępne są 2 wersje
owijarek GUCIO: wersja H z rozdzielaczem mechanicznym oraz wersja E
ze Sterownikiem Pilot – który między innymi pozwala na automatyczny lub manualny tryb
pracy owijarki, umożliwia zaprogramowanie liczby owinięć oraz informuje operatora o np.
zerwaniu folii.

https://korbanek.pl/producent/unia/owijarki/gucio
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki
https://sklep.korbanek.pl/?s=gucio&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=folia&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=folia&post_type=product
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Konstrukcja Maszyny

Elementy budowy oraz wyposażenie

Podczas pracy owijarka bel jest ciągnięta za ciągnikiem po prawej stronie, co pozwala na
doglądanie pracy maszyny. Ramiona załadowcze chwytają i wykładają belę na stół, a
następnie powracają do dolnej pozycji. Stół obracając się, powoduje odwijanie folii z
podajnika i owijanie beli napiętą, rozciągniętą folią. Po wykonaniu pierwszego powolnego
obrotu koniec folii zostaje zwolniony poprzez delikatne podniesienie ramienia
dociskającego folię do noża. Obroty stołu zwiększają się i następuje owijanie. Po
nałożeniu ostatniej warstwy folii stół zwalnia, ramię noża unosi się do góry, a blokada

https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki
https://sklep.korbanek.pl/?s=folia&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=folia&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=gucio&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=gucio&post_type=product
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obrotu się wysuwa. Gdy stół osiąga odpowiednią pozycję, zostaje w niej zablokowany, a
ramię noża zamyka się, rozcinając i przytrzymując folię. Stół przechyla się do tyłu,
umożliwiając rozładunek beli. Owijarka jest gotowa do załadunku kolejnej beli.

Istotne Elementy

Lepsza jakość użytkowania

    

Rozdzielacz mechaniczny.

https://sklep.korbanek.pl/?s=gucio&post_type=product
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Nóż odcina folię oraz przytrzymuje ją do następnego owijania. Ostry nóż o zwiększonej
wytrzymałości, z pewnością posłuży na lata.

Sterownik Pilot pozwala między innymi na automatyczny lub manualny tryb pracy
owijarki, umożliwia zaprogramowanie liczby owinięć oraz informuje operatora, np. o
zerwaniu folii.

https://sklep.korbanek.pl/?s=gucio&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=folia&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=gucio&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=folia&post_type=product
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Blokada mechaniczna stołu stabilizuje stół przy dojazdach oraz transporcie.
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Dyszel regulowany mechanicznie w trzech pozycjach.

Istotne Aspekty

Ułatwienie pracy w polu

 

https://sklep.korbanek.pl/?s=gucio&post_type=product
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Pewny, stabilny załadunek chwytakowy pozwala na wyeliminowanie problemów
związanych z załadunkiem bel na owijarkę.   

 

 
Szybkie i niezawodne owijanie bel. Owijarka GUCIO pozwala na oporządzenie bel o
średnicy 1,2 - 1,5 m.

 

 
Delikatnie ustawia bele w pionie, by uniknąć wszelkich uszkodzeń.
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Wyposażenie Standardowe

Podstawowe elementy składowe owijarki

sterownik Pilot – Gucio E

rozdzielacz mechaniczny – Gucio H
obrotowy stół
podajnik folii na 500 i 750 mm
stawiacz bel
dwa stojaki na folię
filtr ciśnieniowy
koła 400/60-15,5

Dane Techniczne

UNIA model GUCIO

GUCIO  H E

Załadunek bel przedni przedni

Średnica owijanych bel
(m)

1,2÷1,5 1,2÷1,5

Maksymalna masa beli
(kg)

1200 1200

Szerokość folii (mm) 500/750 500/750

Moc ciągnika (KM) 40 40

https://sklep.korbanek.pl/?s=gucio&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=folia&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=gucio&post_type=product
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GUCIO  H E

Sterowanie rozdzielaczem
mechanicznym 

rozdzielaczem
elektrycznym

Długość (m) 4,41 4,41

Szerokość (m) 2,72 2,72

Wysokość (m) 2,24 2,24

Masa (kg) 1 250 1 250

AKCESORIA DO Owijarek GUCIO

Elementy dodatkowe

Sterowanie owijarką
Pilot do sterowania owijarką bardzo ułatwia pracę przy belowaniu i owijaniu balotu.

 
GALERIA PRODUKTU

 
Owijarki ciągnione GUCIO

https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Unia_Grup/Ares/sterowanie-owijarka-gucio.jpg
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/unia_gucio_owijarka_praca_z_blea.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/unia_gucio_owijarka_praca_z_bela_owijanie.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/unia_gucio_owijarka_praca_z_bela_wyladowanie_beli.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/model_owijarki_zdjecie_studio.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


