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Unia IBIS L
korbanek.pl/producent/unia/plugi/ibis-l

UNIA - DOBRE BO POLSKIE

UNIA

Największy polski producent
Maszyn rolniczych
Pługi ibis L unia

charakterystyka

Pługi obracalne IBIS L - to pługi o lekkiej konstrukcji, przeznaczone do ciągników poniżej
120 KM. Rama o przekroju 120 × 120, wraz z lekką obrotnicą i systemem wrzecionowym
regulacji, jest kompromisem między niską masą a wytrzymałością. Pługi IBIS nie ustępują
jakością pracy pługom zachodnim, a jednocześnie są bardzo konkurencyjne pod
względem cenowym. Pługi Unia Ibis L, to propozycja wcale nie wyłącznie do małych
gospodarstw. Po wprowadzeniu zmian w odkładnicy i zastąpieniu starej odkładni MX
nową odkładnicą LONG, nastąpiła znaczna zmiana w jakości orki, oraz zmniejszenie
zapotrzebowania na moc. Pługi polskiej marki zaczęły konkurować ze znanymi firmami
zachodnimi, takimi jak: Kverneland, Lemken, Overum, Pottinger. Użytkownicy tych
maszyn, zaczęli doceniać jej walory, takie jak: szybki dostęp do części, niska cena, oraz
bardzo dobra jakość pracy. Ciekawą opcją pomocy przy zakupie, stosowaną ostatnio
przez Unię, jest finansowanie fabryczne.

 
W zależności od zabezpieczenia korpusu rozróżniamy wersje:

IBIS L - zabezpieczenie śrubowe
IBIS LS - zabezpieczenie resorowe
IBIS LH - zabezpieczenie hydrauliczne.

https://korbanek.pl/producent/unia/plugi/ibis-l
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Dane  techniczne

tabela

 wersja Standard Premium Plus

Masa [kg] IBIS L 3+ 890 950 910

Zapotrzebowanie mocy [KM] 80÷90 80÷90 90÷100

Masa [kg] IBIS L 3+1 1090 1160 1110

Zapotrzebowanie mocy [KM] 90÷100 90÷100 100÷11

wersja  ibis ls

 wersja  Standard Premium Plus 

Masa[kg] IBIS L S 3+ 1060 1120 1080

Zapotrzebowanie mocy [KM] 90÷100 80÷100 100÷110

Masa [kg] IBIS L S 3+1 1290 1370 1310

Zapotrzebowanie mocy [KM] 90÷110 90÷110 110÷120
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wersja  ibis lh

 wersja Standard Premium Plus 

Masa [kg] IBIS L H 3+ 1030 1090 1050

Zapotrzebowanie mocy [KM] 80÷100 80÷100 100÷110

Masa [kg] IBIS L H 3+1 1260 1340 1280

Zapotrzebowanie mocy [KM] 90÷110 90÷110 110÷120

wyposażenie  standard

specyfikacja

oś zawieszenia ø60-825/ø28 mm

rama 120×120×8mm

korpus płużny LONG ze zgarniaczem

śrubowa regulacja ustawienia pierwszej skiby

koło podporowe boczne 200/60-14,5

amortyzator koła

prześwit pod ramą: 75 cm

rozstaw korpusów: 90 cm

zmienna regulowana punktowo szerokość orki: 35, 40, 45 cm na korpus

zabezpieczenie śrubowe (śruba M12×65 mm), resorowe non-stop (S) (5 piór
resoru) lub hydrauliczne (H)

krój tarczowy ø450 mm: z zabezpieczeniem śrubowym przy śrubowym
zabezpieczeniu korpusu, z zabezpieczeniem sprężynowym przy resorowym lub
hydraulicznym zabezpieczeniu korpusu

wyposażenie  opcje

specyfikacja

komplet korpusów LONG

komplet korpusów ażurowych listwowych XL
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para krojów nożowych

dodatkowe kroje tarczowe bezpiecznikowe ø450 mm

dodatkowe kroje tarczowe sprężynowe ø450 mm (IBIS L S/H)

komplet przedpłużków do resztek pożniwnych

filtr do węża hydraulicznego

mechaniczna belka do narzędzia doprawiającego

hydrauliczna belka do narzędzia doprawiającego

koło podporowe tylne 200/60-14,5

wzmocnienie resorów z 5 na 7 piór

oś zawieszenia ø60/825/ø36 mm (tylko w wersji 4 korpusowej)

wersja   plus

zwiększony prześwit pod ramą: 80 cm

zwiększony rozstaw korpusów: 100 cm

przedpłużki zamiast zgarniaczy w standardzie

 
film you tube

kliknij
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Watch Video At: https://youtu.be/LhSnAa_tuoc

AKCESORIA DO PŁUGÓW UNIA IBIS L

akcesoria IBIS L

Dodatkowe 2 pióra wzmacniające resor IBIS Unia
Za dopłatą, w pługach IBIS L, można zamontować dodatkowe 2 pióra resorów.

https://youtu.be/LhSnAa_tuoc
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210823_112518_copy_0.jpg
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Wrzeciona regulacyjne Unia IBIS L
Aby ustawić pług IBIS L, należy wyregulować dwie śruby rzymskie według instrukcji
obsługi.

Koło podporowe IBIS z hydraulicznym amortyzatorem
Każdy pług IBIS L, posiada standardowo hydraulicznie amortyzowane koło
podporowe.

Standardowy krój nożowy z zabezpieczeniem mechanicznym
Każdy pług IBIS L, jest wyposażony standardowo w krój talerzowy z
zabezpieczeniem sprężynowym.

 
GALERIA PRODUKTU

 

https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210823_112524_copy_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210823_112529_copy_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210823_112535_copy_0.jpg
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Galeria Pługów L Unia

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210823_112504_copy_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210823_112450_copy_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210823_112455_copy_0.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/produkty2/20210823_112512_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


