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Unia PL
korbanek.pl/producent/unia/przyczepy/pl

5500 - 5500 KG

POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

 

platforma  transportowa pl

Seria PL - maszyny do transportu

Unia Group z siedzibą w Grudziądzu jest czołowym producentem maszyn rolniczych w
Polsce. Rocznie wytwarza ponad 25 tys. maszyn, z czego 40% trafia na eksport do
ponad 60 krajów. Cztery fabryki Unii w Grudziądzu, Słupsku, Brzegu i Kątach Wrocławski
są świadectwem rozwoju. W ofercie tego producenta znajduje się ponad 700 pozycji,
takich jak maszyny do uprawy, nawożenia, siewu, ochrony roślin oraz transportu.
Przyczepy Unii są przeznaczone do transportu materiałów rolnych. Przyczepy posiadają
wysoką szczelność, co umożliwia przewóz materiałów sypkich np. rzepak, zboża itp.
Wydłużona skrzynia ładunkowa o długości 5,25 m oraz szerokości 2,42 m pozwala z
powodzeniem wykorzystać przyczepę również do przewozu euro palet. Przyczepy, które
są produkowane w Brzegu dzielą się na dwuosiowe-burtowe, tandemowe-burtowe,
skorupowe oraz platformy transportowe. Dzięki swej uniwersalności platformy
transportowe mogą służyć do przewozu pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych jak
agregaty, pługi, siewniki, czy rozsiewacze. Platformy mają również wykorzystanie w
transporcie nawozów, bel słomy oraz wszelkiego rodzaju rzeczy związanych z rolnictwem
i nie tylko. Konstrukcja tych maszyn pozwala na doposażenie ich w dodatkowe deski
zwiększające szerokość platformy, barierki oraz przystawki z przodu i z tyłu do przewozu
np. bel słomy. 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.

https://korbanek.pl/producent/unia/przyczepy/pl
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/unia/pl_6.pdf?149
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/ciagniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
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konstrucja  platformy pl

Sprawdzona i przemyślana budowa
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Dzięki opuszczanej do poziomu podłoża platformie załadunek maszyn nie stanowi
żadnego problemu

Ruchomy zaczep (belka kat. II i III) ułatwia manewrowanie i zmniejsza promień
skrętu
Wyposażając platformę w dodatkowe deski możemy zwiększyć całkowitą
powierzchnię ładunkową o 3 m2
Barierka (opcjonalnie)
Przystawka do bel (opcjonalnie)

 

wyposażenie  standardowe

WAŻNE CECHY

Ruchomy zaczep – belka kat. II i III

Mechaniczna blokada transportowa

Uchwyty do montowania pasów po obu stronach

Deski drewniane o gr. 45 mm

Tablica oświetleniowa

1-przewodowy pneumatyczny układ hamulcowy

https://sklep.korbanek.pl/?s=zaczepy&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=folia&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=zaczepy&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie&post_type=product
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Maksymalna ładowność 6 ton

Powierzchnia ładunkowa 6 x 2,4 m

ogumienie 12,5/80x15,3

Hydraulicznie opuszczana do poziomu podłoża platforma co ułatwia załadunek

dane  techniczne

Podstawowe parametry techniczne

 

 TYP PL-6 PL-6 Z PRZYSTAWKĄ DO BEL

Ładowność [t] 5,5 5,5

Długość (bez dyszla) [mm] 9000 9000

Szerokość [mm] 2480 2480

Wysokość załadunkowa [mm] 200-500 200-500

Zestaw 1-osiowy 12,5/80 × 15,3 12,5/80 × 15,3

Wymiary palety [m] 6,0x2,48 6,0x2,48

Masa platformy [kg] 2040 2220


