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Unia IBIS VARIO
korbanek.pl/producent/unia/plugi/ibis-vario

Sklep internetowy

UNIA - DOBRE BO POLSKIE

UNIA

Największy polski producent
Maszyn rolniczych
PŁUG unia  ibis vario

Charakterystyka

 Historia produkcji pługów w Grudziądzu sięga XIX wieku. Pługi konne tej polskiej marki,
wygrywały konkursy orki w całej Europie, a stworzone przez konstruktorów z Grudziądza
nowe rozwiązania, były powielane przez producentów z innych krajów. Słynny pług konny,
dwukoleśny, Alberta Ventzkiego z Grudziądza, posiadał opatentowany system
amortyzacji resorowej dyszla zaczepowego, tak aby koń nie odczuwał szarpnięć i
pracował bardziej komfortowo. Rozwiązanie to znalazło potem wielu naśladowców u
producentów maszyn rolniczych w całej Europie. Mimo wielu historycznych zawirowań,
fabryka Unia w Grudziądzu, przetrwała aż do naszych czasów. Powinniśmy być dumni,
że w dzisiejszych czasach Unia Group rozrosła się do czterech fabryk i bardzo dobrze
sobie radzi w naszych realiach, produkując maszyny z całego asortymentu wszystkich
maszyn rolniczych dzisiaj w rolnictwie. 

Pługi obracalne Unia IBIS Vario ze zmienną regulacją płynnie szerokości  orki w czasie
pracy. Solidna konstrukcja, sprawdzone w praktyce odkładnie stawiają IBISA VARIO na
równi z pługami producentów zachodnich.

https://korbanek.pl/producent/unia/plugi/ibis-vario
https://sklep.korbanek.pl/
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
https://korbanek.pl/producent/unia
https://sklep.korbanek.pl/tag-produktu/czesci-unia/?filtr/=1&zastosowanie=plug&really_curr_tax=49191-product_tag
https://sklep.korbanek.pl/?s=dyszel&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/tag-produktu/czesci-unia/
https://sklep.korbanek.pl/produkt/56037173460-odkladnica-prawa/
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dane  techniczne

tabela

  STANDARD PLUS

Masa [kg] VARIO 3 1240 1260

Zapotrzebowanie mocy [KM] 90÷120 90÷120

Masa [kg] VARIO S 3 1360 1380

Zapotrzebowanie mocy [KM] 100÷130 100÷130

Masa [kg] VARIO H 3 1320 1340

Zapotrzebowanie mocy [KM] 90÷120 90÷120

Masa [kg] VARIO 4 1470 1500

Zapotrzebowanie mocy [KM] 130÷160 130÷160

Masa [kg] VARIO S 4 1 740 1 755

Zapotrzebowanie mocy [KM] 130÷160 140÷170

Masa [kg] VARIO H 4 1 680 1 695

Zapotrzebowanie mocy [KM] 130÷160 140÷170

Masa [kg] VARIO 5 1 700 1 745

Zapotrzebowanie mocy [KM] 1 40÷180 150÷200
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  STANDARD PLUS

Masa [kg] VARIO S 5 2 050 2 070

Zapotrzebowanie mocy [KM] 150÷200 160÷210

Masa [kg] VARIO H 5 1 970 1 990

Zapotrzebowanie mocy [KM] 150÷200 160÷210

opcje  wyposażenia

Standard

rama 120×120×8 mm (Vario 3, Vario 4) lub 140×140×8 mm (Vario 5)

oś zawieszenia ø60-825/ø28 mm (Vario 3) lub 825/ø36 mm (Vario 4, Vario 5)

oś obrotnika ø 120 z siłownikiem podwójnego działania

korpus płużny LONG

zabezpieczenie śrubowe (śruba M16×81 mm), resorowe non-stop (S) (7 piór
resoru) lub hydrauliczne (H)

zmienna regulowana hydraulicznie szerokość orki od 35 do 50 cm

śrubowa regulacja ustawienia pierwszej skiby

siłownik odchylenia ramy

koło podporowe boczne 10.0/80-12

amortyzator koła

krój tarczowy ø 480 mm: z zabezpieczeniem

śrubowym przy śrubowym zabezpieczeniu  korpusu, z zabezpieczeniem
sprężynowym przy resorowym lub hydraulicznym zabezpieczeniu korpusu

rozstaw korpusów: 90 cm

prześwit pod ramą: 75 cm (VARIO), 80 cm (VARIO S/H)

opcje  wyposażenia

Opcje

korpusy ZX

https://sklep.korbanek.pl/produkt/mn64029074-kolo-przednie-gumowe-300-x-100/
https://sklep.korbanek.pl/produkt/100029546-amortyzator/
https://sklep.korbanek.pl/produkt/3222-27-01-000-00-korpus-redlicy/
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korpusy ażurowe listwowe XXL

siłownik regulacji pierwszej skiby

para krojów nożowych

para dodatkowych krojów tarczowych bezpiecznikowych ø 480 mm

para dodatkowych krojów tarczowych sprężynowych ø 480 mm

komplet przedpłużków do resztek pożniwnych

filtr do węża hydraulicznego

mechaniczna belka do narzędzia doprawiającego

hydrauliczna belka do narzędzia doprawiającego

wał doprawiający TERRA H 2m (450 kg)

wał doprawiający TERRA H 2,5m (510 kg)

koło podporowe tylne 10,0/80-12

koło transportowo-podporowe boczne 10,0/80-12

koło transportowo-podporowe tylne 10,0/80-12

koło szerokie 320/60-12

wzmocnienie resoru z 7 na 9 piór

oś zawieszenia ø 60-825/ø 36 mm (Vario 3)

oś zawieszenia ø 60-965/ø 36 mm (Vario 4, Vario 5)

wersja  plus

rozstaw korpusów: 100 cm

prześwit pod ramą: 85 cm (VARIO), 80 cm (VARIO S/H)

przedpłużki zamiast zgarniaczy

korpus LONG

budowa  pługa vario

Konstrukcja

https://sklep.korbanek.pl/kategorie/filtry/
https://sklep.korbanek.pl/produkt/1118617-pioro-resoru/
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film YouTube

Kliknij

Watch Video At: https://youtu.be/f_GBv2hs4WQ

https://youtu.be/f_GBv2hs4WQ
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AKCESORIA DO DO PŁUGÓW IBIS VARIO

Akcesoria

Dzioby czteropozycyjne
Każdy pług Unii posiada w standardzie dzioby czteropozycyjne.

Koło podporowe z amortyzatorem Unia
Każdy pług Unii posiada w standardzie koło podporowe z amortyzatorem
hydraulicznym.

Krój tarczowy z zabezpieczeniem sprężynowym
Krój tarczowy z zabezpieczeniem sprężynowym to element standardowy pługa IBIS
VARIO

https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210831_152033_copy_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210823_112529_copy_1.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210823_112535_copy_2.jpg
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Dodatkowe resory IBIS Vario
W opcji pługów Unia występuje dodatkowe wzmocnienie resorów na suche warunki.

 
GALERIA PRODUKTU

 
GALERIA IBIS VARIO

https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210823_112518_copy_1.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/ibis-vario.1_f.jpeg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210823_112529_copy.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.

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210823_112512_copy_1.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/vis_xls_61_1_0.jpg
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Brak ocen, bądź pierwszy.

 
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.  

 
WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną
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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.  

 
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


