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Unia MX Premium
korbanek.pl/producent/unia/nawozenie-mineralne/mx-premium

Sklep internetowy

UNIA - DOBRE BO POLSKIE

UNIA

Największy polski producent
Maszyn rolniczych
rozsiewacz unia mx

jakość za rozsądną cenę

Jednym z najważniejszych zabiegów wpływającym na jakość i ilość plonu, jest oczywiście
nawożenie. Nawożenie dzielimy na organiczne i mineralne.Podstawową maszyną do
nawożenia mineralnego jest rozsiewacz nawozu. Rozsiewacze nawozów Unia MX, jest to
odpowiedź naszego rodzimego producenta Unii Group, na zapotrzebowanie mniejszych
gospodarstw. Każdy rozsiewacz Unii, jest malowany proszkowo, co wpływa na jego
wieloletnią bezawaryjną eksploatację. Rozsiewacz Unii MX, przeszły pozytywnie testy
DLG na równomierność rozsiewu, co jest rzadkością wśród rozsiewaczy na polskim
rynku. Każdy z rozsiewaczy Unii, posiada elementy wysiewające ze stali nierdzewnej, a
wypadku tego typu, posiada w standardzie dwa komplety łopatek rozsiewających.
Maszyna jest doceniana przez użytkowników na polskim rynku, ale też ma bardzo dobrą
opinię poza granicami naszego kraju.

https://korbanek.pl/producent/unia/nawozenie-mineralne/mx-premium
https://sklep.korbanek.pl/
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dane  techniczne

tabela

MX 850 1200 1600 3000

Pojemność zbiornika [dm3] 850 1 200 1 600 3 000

Szerokość robocza [m] 10÷24 10÷24 10÷24 10÷36

Długość [m] 1,1 1,1 1,54 1,67

Szerokość [m] 2 2 2,2 2,67

Wysokość załadunku [m] 1,06 1,19 1,36 1,78

Zapotrzebowanie mocy [KM] 60÷70 80÷90 100÷120 -

Masa [kg] 273 305 380 595

Opcje wyposażenia

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

szerokość robocza 10÷24 m (MX 850–1600)

szerokość robocza 10÷36 m (MX 3000)

hydrauliczne zamykanie otworów dozujących (jednostronne)
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sita skrzyni ładunkowej

wskaźnik pochylenia rozsiewacza

tabela wysiewu i ustawień

osłona do wysiewu skrajnego

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

skrzynia rozsiewacza ze stali nierdzewnej (MX: 850/1200/1600)

dwuprzewodowe hydrauliczne sterowanie lewej lub prawej strony wysiewu

plandeka stelażowa

tarcza do wysiewu skrajnego

zdejmowane koła transportowe

instalacja oświetleniowa

wał przekaźnika mocy - 250 Nm L. nom. 840 mm (MX: 850/1200/1600)

wał przekaźnika mocy - 400 Nm L. nom. 1205 mm (MX 3000)

limiter do wysiewu granicznego nawozów granulowanych składany mechanicznie

Konstrukcja

prosta regulacja  rozsiewacza

W naszych rozsiewaczach regulacje szerokości roboczej oraz dawki przeprowadzane są
bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Poprzez zastosowanie śrub z wygodnymi uchwytami
regulacja szerokości roboczej oraz dawki nie stanowi żadnego problemu.
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talerze  wysiewające

Ważnym elementem w rozsiewaczach są tarcze rozsiewające. Nasze rozsiewacze
nawozów posiadają tarcze wykonane z najlepszej stali nierdzewnej. Tarcze do nawozu
zapewniają precyzyjny wysiew nawozu w każdych warunkach. Proste zmienianie
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szerokości roboczej, dzięki praktycznym otworom, do minimum ogranicza czas na
przygotowanie rozsiewacza do pracy.

 
film you tube

kliknij

Watch Video At:

https://youtu.be/4FCBcYA37pU

AKCESORIA DO DO ROZSIEWACZY UNIA MX

akcesoria do rozsiewaczy Unia MX

Zdjęcia standardowego wyposażenia Unia MX
Każdy rozsiewacz polskiego producenta Unia MX, posiada w standardzie pojemnik
na instrukcję obsługi, tak aby w każdym momencie pracy móc z niej skorzystać.

https://youtu.be/4FCBcYA37pU
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210824_133504_copy_0.jpg
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Unia MX dwie tarcze z nierdzewki
Każdy rozsiewacz Unii posiada w standardzie tarcze wykonane ze stali
nierdzewnej.

Dodatkowy komplet łopatek do MX 850 Unia
Każdy rozsiewacz MX, posiada w standardzie łopatki ze stali nierdzewnej,
przeznaczone do szerszego rozsiewu.

Tabela wysiewu do ustawienia rozsiewacza
Na każdej maszynie MX Unii, naklejona jest tabela wysiewu.

 
GALERIA PRODUKTU

 
Galeria rozsiewaczy Unia MX

https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210824_133425_copy_0_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210824_133407_copy_0_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/20210824_133403_copy_0_0.jpg
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210824_133319_copy_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210824_133323_copy_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210824_133338_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: 4.3 (3 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.

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210824_133351_copy_0.jpg
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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.  



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


