
1/11

Unia P LONG
korbanek.pl/producent/unia/przyczepy/p-long

ZOBACZ NOWY MODEL

6000 - 14000 KG

 

Przyczepa  burtowa p long

Seria P LONG - burtowa, trójstronny wywrót

Unia Group z siedzibą w Grudziądzu jest czołowym producentem maszyn rolniczych w
Polsce. W swojej ofercie posiada maszyny do uprawy, nawożenia, siewu, ochrony roślin
oraz transportu. Przyczepy, które są produkowane w Brzegu dzielą się na dwuosiowe-
burtowe i tandemowe-burtowe lub skorupowe. Przedstawiany model P LONG, to
maszyny o skrzyni burtowej, których najważniejszymi cechami są: duża szczelność oraz
konstrukcja idealnie przystosowaną do transportu materiałów okopowych, zbóż, czy masy
objętościowej. Przyczepy burtowe dwuosiowe Unii to maszyny o ładownościach od 6 000
kg i 14 000 kg. Przyczepy burtowe dwuosiowe mają możliwość wywrotu na trzy strony za
pomocą jednego siłownika, co sprawia, że maszyny tej kategorii charakteryzują się
większą uniwersalnością oraz szerszym zastosowaniem w różnych warunkach na
gospodarstwie. Dzięki wyjściom elektrycznym, hydraulicznym i zaczepowi, możemy za
przyczepą ciągnąć kolejną przyczepę dwuosiową. Przyczepy Unii to maszyny, które
idealnie się nadają do transportu ciągnikami takimi jak: Arbos, Fendt, Massey Ferguson,
John Deere, Valtra, Case, Belarus, Zetor, New Holland oraz wszystkimi innymi o mocy
dopasowanej do maszyny. , Dzięki swoim paletowym wymiarom skrzyni: 5,25 m
długość, 2,42 m szerokość, przyczepy burtowe P Long pozwalają na jeszcze bardziej
uniwersalne wykorzystanie, jak przewóz bel czy palet. 

https://korbanek.pl/producent/unia/przyczepy/p-long
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/przyczepy
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/rozsiewacze
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/siewniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/opryskiwacze
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/okopowe
https://sklep.korbanek.pl/?s=zaczepy&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/przyczepy
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/przyczepy
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KonStrukcja  P LONG

Sprawdzona i przemyślana budowa
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Wyposażenie  standardowe

WAŻNE CECHY

dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podtrzymującą i okiem ø40

Szyber zsypowy w tylnej ścianie

Kliny do kół z kieszeniami

instalacja oświetleniowa

tylne gniazdo hydrauliczne

tylne gniazdo elektryczne

tylne złącze instalacji hamulcowej

Błotniki kół tylnych

drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

1-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa z automatycznym regulatorem
siły hamowania (modele P6 long, P8 long)

https://sklep.korbanek.pl/?s=dyszel&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie&post_type=product
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2-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa z automatycznym regulatorem
siły hamowania (modele P10 long, P12 long, P14 long)

Ogumienie 385/65R22,5 nowe (modele P10 long, P12 long, P14 long)

 

dane  techniczne

Podstawowe parametry techniczne

                         P-6 LONG P-8 LONG P-10 LONG P-12 LONG P-14 LONG

Ładowność
techniczna (kg)

 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 

Prędkość
homologacyjna
[km/h]

 40 40 40 40 40 

Wymiary
skrzyni
ładunkowej:

     

Długość [m]  5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

Szerokość [m]  2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 

Wysokość [m]  0,6 0,8 0,6+0,4 0,6+0,6 0,6+0,8 

Pojemność
skrzyni [m3]

 7,6 10,1 12,7 15,25 17,8 

Wymiary
całkowite:

     

Długość [m]  7,26 7,26 7,32 7,34 7,56 

Szerokość [m]  2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

 Wysokość [m]  1,78 1,98 2,41  2,97 3,17 

Standardowy
rozmiar
ogumienia

 14,0/65x16  15,0/70x18  385/65x22,5  385/65x22,5  385/65x22,5

Masa
własna [kg]

 3 250 3 500 4 000 4 300  4 600 

 
GALERIA PRODUKTU
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Prezentacja przyczep P LONG

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/przyczepa_unia_brzeg_4315001296-01_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/p-10_long1_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/p_long_dluga_skrzynia_ladunkowa_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: 3.8 (4 głosów.)

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/przyczepy_p_14td_p14_long_1.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


