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Unia KRET
korbanek.pl/producent/unia/agregaty/kret

UNIA - DOBRE BO POLSKIE

UNIA

Największy polski producent
Maszyn rolniczych
 

Głębosz unia  kret

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.

Agregat Głębosz Kret Unii, to nowoczesna maszyna służąca od niedawna w polskich gospodarstwach. W związku z
wprowadzeniem nowych bezorkowych technologii uprawy, zaistniała potrzeba użycia głębokiej uprawy w postaci
głęboszowania. Taki zabieg na ziemiach uprawianych w technologii bezorkowej powinno się wykonywać minimum co 3 lata.

https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/kret
https://korbanek.pl/producent/unia/plugi
https://sklep.korbanek.pl/?s=p%C5%82ug&post_type=product
https://korbanek.pl/producent/unia
https://sklep.korbanek.pl/produkt/26900083453019-dyszel-zaczepu-pasuje-do-c-385-4-cyl/
https://sklep.korbanek.pl/tag-produktu/czesci-unia/


2/9

elementy konstrukcji  kret

schemat

 

wyposażenie  kret

standard

Oś zawieszenia:

https://sklep.korbanek.pl/produkt/tl02311010028-polos-lewa-przedniego-mostu/
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ø70-825/ø36 mm (wersja 3 i 5), ø70-965/ø36 mm (wersja 7)

sztywna rama 200x100mm
ząb typu L
zabezpieczenie bezpiecznikowe zęba
redlice ze skrzydełkami i szerokością podcinania 190 mm
na szerokości roboczej 3 m można zamontować 3 lub 5 zębów,
na 4 m 5 lub 7 zębów
wersja 3—5: 3 zęby na szerokości roboczej 3 m
wersja 5—7: 5 zębów na szerokości roboczej 4 m

WYPOSAŻENIE  KRET

Opcje

komplet kół podporowych gumowych
komplet kół podporowych blaszanych (wersje 3, 3-5, 5)

https://sklep.korbanek.pl/produkt/014267-korpus-prawy-redlicy-siewnika/
https://sklep.korbanek.pl/produkt/101000953-redlica/
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komplet zębów XL

brona typu C z uchwytem (tylko wersja bezpiecznikowa)
uchwyt do wału (tylko wersja bezpiecznikowa)
uchwyt do wału (tylko wersja sprężynowa)
oświetlenie (tablice ostrzegawcze)
wał rurowy ø600
wał sprężynowy L ø600
wał spiralny ø600
wał teownikowy ø600
wał ceownikowy ø600
wał packer ø700
wał blaszany ø700

dane  techniczne

tabela

KRET                                                        WERSJA B WERSJA S

 3 3-5 5 5-7 7 3 3-5 5 5-7 7

Masa bez wału
[m]

610 720 840 980 1140 830 1000 1300 1510 1785

Zapotrzebowanie
mocy [KM]

75÷110 100÷130 110÷150 150÷180 160÷210 100÷130 130÷160 150÷180 170÷230 180÷240

Szerokość
robocza [m]

1,7 3,0 3,0 4,0 4,0 1,7 3,0 3,0 4,0 4,0

Prześwit pod
ramą [cm]

90 9 90 90 90 90 90 90 90 90

Liczba zębów 3 3 5 5 7 3 3 5 5 7

 
film YouTube

https://sklep.korbanek.pl/?s=uchwyt&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/produkt/f934201040170-wal-rurowy/


5/9

Kliknij

Watch Video At: https://youtu.be/E70uM0GpIxY

AKCESORIA DO GŁĘBOSZA UNII KRET

Akcesoria

 
GALERIA PRODUKTU

 
GALERIA UNIIA KRET

https://youtu.be/E70uM0GpIxY
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/kret_b_5_1.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/kret_b_7_2.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

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.

 

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/kret_s_5_3.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/kret4.jpg
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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.
   

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


