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Unia POLONEZ
korbanek.pl/producent/unia/siewniki/polonez

UNIA - DOBRE BO POLSKIE

UNIA

Największy polski producent
Maszyn rolniczych
300 - 400 CM

Siewniki zbożowe Unia POLONEZ 550 do 800 litrów

Pobierz prospekt siewników zbożowych Unia POLONEZ >    Pobierz instrukcję obsługi
siewników Unia POLONEZ 3 m

Pobierz instrukcję obsługi siewników Unia POLONEZ 4 m >    Pobierz katalog części
zamiennych siewników Unia POLONEZ >

SIEWNIKI ZBOŻOWE POLONEZ 550 - 800 L

3 i 4- metrowe mechaniczne siewniki rzędowe do wysiewu zbóż

Siewniki zbożowe Unia POLONEZ to flagowe siewniki rzędowe z mechanicznym
systemem wysiewu produkowane przez polskiego producenta UNIA. Charakteryzują się
one nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi oraz bogatym wyposażeniem
standardowym i opcjonalnym. POLONEZ to nowoczesny siewnik stworzony przez UNIĘ
dla wymagających rolników. Produkowane w dwóch szerokościach 3,0 i 4,0 metry
siewniki POLONEZ mogą pracować solo lub z agregatami uprawowymi tworząc w ten
sposób zestawy uprawowo-siewne. Przykłady pokazano na ilustracji poniżej:

https://korbanek.pl/producent/unia/siewniki/polonez
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Unia-Group/prospekt-unia_folder_siewniki-zbozowe-polonez_pl.pdf?967
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/unia/instrukcja-obslugi-siewnika-zbozowego-unia_polonez-550l-3m.pdf?813
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/unia/instrukcja-obslugi-siewnika-zbozowego-unia_polonez-800l-4m.pdf?50
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/unia/katalog-czesci-zamiennych-do-maszyn-unia-sklep-korbanek.pdf?398
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POLONEZ to nowoczesny siewnik mechaniczny stworzony dla wymagających rolników.
Produkowany jest w dwóch szerokościach roboczych: 3,0 i 4,0 m. Siewnik wyposażony
jest w skrzynie załadunkowe o pojemności odpowiednio 550 i 800 litrów. Dodatkowo,
zbiorniki na ziarno mogą być powiększone o opcjonalne nadstawki, dzięki którym ich
pojemność może wynosić nawet 750 i 1100 litrów. Mechaniczne siewniki zbożowe Unia
POLONEZ przeznaczone są do siewu nasion zbóż, roślin strączkowych, oleistych, traw i
innych. Siewnik jest maszyną zawieszaną na trzypunktowym układzie zawieszenia
ciągnika, co ułatwia manewrowanie nią podczas pracy i transportu. Siewnik może
pracować na różnych rodzajach gleby. Pole do siewu musi być odpowiednio
przygotowane, czyli zaorane, wyrównane i lekko ugniecione. Siewniki zbożowe
POLONEZ przystosowane są także do pracy w agregatach uprawowo-siewnych z
biernymi lub aktywnymi agregatami wyposażonymi w odpowiedniej klasy sprzęg.

NOWOCZESNA KONSTRUKCJA SIEWNIKÓW

POLSKIE DOŚWIADCZENIE: SIEWNIKI ZBOŻOWE POLONEZ

Główne cechy nowego siewnika POLONEZ to przede wszystkim duży wybór redlic
siewnych w tym nowoczesne redlice V-TECH i SHELL z kółkami kopiującymi. W
wyposażeniu siewników znajdują się uniwersalne aparaty wysiewające, tzw. aparaty
kołeczkowe, do drobnych i grubych nasion. Siewnikiem można więc wysiać zboża i
rzepak oraz inne rośliny. Bezstopniowa dokładna skrzynka przekładniowa trzykrzywkowa
ułatwia ustawienie dawki wysiewu na hektar. Zbiorniki na ziarno o dużych pojemnościach
od 550 do 1100 dm3 - w zależności od modelu, to autonomia w załadunkach. Próba
kręcona wysiewu jest prosta i szybka, a obsługę siewników mogą ułatwić nowoczesne i
intuicyjne sterowniki. Pomost dostępowy na całej szerokości siewnika usprawnia
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załadunki. Dokładny zagarniacz klawiszowy, znaczniki hydrauliczne z zabezpieczeniem
przeciążeniowym zapewniają dokładność pracy. Dostępna jest także wersja DUPLO do
jednoczesnego wysiewu materiału siewnego i nawozu granulowanego. Oświetlenie
drogowe jest dostępne w technologii LED.

Krata wewnątrz zbiornika siewnika ułatwia ręczny załadunek materiału siewnego z
małych worków. Bezstopniowa przekładnia w żeliwnej obudowie gwarantuje dokładny i
równomierny wysiew ziarna. Ruchoma belka zaczepowa siewnika ułatwia jego
agregowanie oraz sprawia, że maszyna lepiej zachowuje się na nierównym podłożu.
Blokada wieszaka przewodów prowadzących materiał siewny jest pewna i łatwa w
obsłudze. Dokładne mocowanie pozwala zachować odpowiednią odległość łącznika
gumowego od denka aparatu wysiewającego. Umiejscowienie dźwigni denek na bocznej
ścianie siewnika ułatwia regulację oraz przeprowadzenie próby kręconej. Hydrauliczne
znaczniki przejazdów są sterowane dwoma siłownikami i umożliwiają pozostawianie
śladu przejazdu na środek ciągnika. Indywidualne siłowniki podnoszą znaczniki
praktycznie do pozycji pionowej.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE i opcjonalne

SIEWNIKÓW ZBOŻOWYCH UNIA POLONEZ 550 - 800

https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie+drogowe&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=belka+zaczepowa&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=si%C5%82ownik&post_type=product
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

W zależności od wybranej wersji siewnika POLONEZ:
- Redlice stopkowe - lekkie redlice "ciągnione", przeznaczone na gleby lekkie i
średniozwięzłe, do tradycyjnej uprawy,
lub:

 - Redlice talerzowe dwutarczowe V-TECH (wersja D), talerze o średnicy 300
mm, i z możliwym dociskiem P = 25 kG.
- Oś zawieszenia 28-675/28 mm,
- Dzielona skrzynia nawozowo-nasienna w stosunku 50/50 (wersja DUPLO - daje
możliwość jednoczesnego wysiewu materiału siewnego oraz nawozu
granulowanego),

 - Centralna regulacja głębokości siewu,
 - Hydrauliczny przerzutnik znaczników na dwóch siłownikach,

 - Ścieżki technologiczne elektryczne,
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Sterownik STARTER SEED, funkcje:
- zliczanie przejazdów od znaczników,
- automatyczne zakładanie ścieżek technologicznych.

- Dwuczęściowe zintegrowane kółka wysiewające do zbóż i rzepaku,
- Jednoczęściowe kółka do wysiewu nawozu (wersja DUPLO),
- Skrzynka przekładniowa bezstopniowa,
- Zagarniacz z indywidualnym dociskiem (klawiszowy),
- Koła 6x16 (do wersji 3,0 m),
- Koła 10x15 (do wersji 4,0 m),
- Pomost załadunkowy na całej szerokości siewnika,
- Oświetlenie drogowe.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie+drogowe&post_type=product
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Unia_Grup/Opryskiwacz-HERON/opryskiwacz-unia-heron-wyposazenie-opcjonalne.jpg?19
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Komputer PILOT SEED, funkcje:
- automatyczne zliczanie przejazdów od znaczników,
- automatyczne zakładanie ścieżek technologicznych,
- licznik hektarów, dzienny i sumaryczny,
- sygnalizacja minimalnego poziomu nasion w skrzyni,
- sygnalizacja czasu pracy, 
- sygnalizacja wydajności pracy,
- sygnalizacja prędkości,
- sygnalizacja błędów,
- statystyka dla 10 pól.

Komputer SUPERIOR, funkcje:
- rozwiązanie, które łączy różne maszyny marki UNIA i pozwala obsługiwać je na
jednym panelu,
- nadanie nazw polom,
- nadanie nazw wysiewanym nasionom,
- bieżąca kontrola dawki siewu,
- elektroniczna kontrola próby kręconej,
- elektroniczna kontrola siewu,
- ilość nasion w zbiorniku,
- planowanie ścieżek technologicznych,
- informacja o pozycji znaczników przejazdowych.

- koła 6–16, bieżnik szosowy,
- spulchniacze śladów,
- nadstawka skrzyni załadunkowej o pojemności 200 litrów (do wersji 550/3)
- nadstawka skrzyni załadunkowej o pojemności 300 litrów (do wersji 800/4)
- koła z "szerokim" ogumieniem 10.0/80-12 (zalecane do wersji 550 z nadstawką
200 litrów),
ścieżki technologiczne przedwschodowe, hydrauliczne,
redlice talerzowe, dwutarczowe przemienne „SHELL” samoczyszczące; talerz
ø300 mm, docisk P = 25 kG (POLONEZ 3D),
- zespół dogniatająco-kopiujący 250×42 mm do redlic talerzowych, dwutarczowych
„V-TECH”,
- zespół dogniatająco-kopiujący 330×50 mm do redlic talerzowych, dwutarczowych
przemiennych „SHELL”,
- przewód przedłużający o długości 4 m do sterownika ścieżek technologicznych,
- przewód przedłużający o długości 4 m do znaczników hydraulicznych.

DANE TECHNICZNE SIEWNIKÓW POLONEZ

PODSTAWOWE PARAMETRY SIEWNIKÓW ZBOŻOWYCH POLONEZ

POLONEZ 550/3 ; 550/3D 800/4 ; 800/4D

https://sklep.korbanek.pl/?s=spulchniacz+%C5%9Blad%C3%B3w&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=przew%C3%B3d+przed%C5%82u%C5%BCaj%C4%85cy&post_type=product
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POLONEZ 550/3 ; 550/3D 800/4 ; 800/4D

Szerokość robocza
[m]

3 4

Pojemność skrzyni
nasiennej [dm3]

550 (750 z opcjonalną
nadstawką)

800 (1100 z opcjonalną
nadstawką)

Typ redlic stopkowe lub dwutalerzowe
V-TECH/SHELL

stopkowe lub  dwutalerzowe
V-TECH/SHELL

Liczba redlic [szt.] 25 31

Głębokość siewu [cm] 0÷7 0÷7

Liczba rzędów redlic
[szt.]

2 2

Zapotrzebowanie
mocy [KM]

80 90

Masa własna [kg] 710 ; 850 950 ; 1150

DLACZEGO WARTO KUPOWAĆ SIEWNIKI

I MASZYNY ROLNICZE W FIRMIE KORBANEK?

Watch Video At: https://youtu.be/YynaOBDi6Uk

AKCESORIA DO SIEWNIKÓW ZBOŻOWYCH MECHANICZNYCH

ZAWIESZANYCH UNIA POLONEZ

https://youtu.be/YynaOBDi6Uk
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Wersja POLONEZ PREMIUM
Wersja POLONEZ PREMIUM to opcjonalne wyposażenie specjalne do wersji
POLONEZ PREMIUM: ciężka redlica dwutalerzowa SHELL o średnicy 350 mm z
dociskiem maksymalnym P=35 kG, mocne kółko dogniatająco-kopiujące pełne o
średnicy 330 x 50 mm, hydrauliczny docisk centralny redlic.

Redlice talerzowe SHELL 300 mm
Redlice talerzowe przemienne „SHELL” posiadają dwa talerze o średnicy 300 mm
ale przesunięte względem siebie, dzięki czemu następuje samooczyszczanie tych
redlic podczas pracy. Maksymalny docisk redlic „SHELL” również wynosi ok. 25 kG i
można je dodatkowo wyposażyć w kółka kopiujące o średnicy 330 x 50 mm.

https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/akcesoria-ciezka-redlica-talerzowa-shell-350mm.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/akcesoria-redlice-talerzowe-shell-300mm.jpg
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Komputer SUPERIOR
Komputer SUPERIOR, funkcje: - rozwiązanie, które łączy różne maszyny marki
UNIA i pozwala obsługiwać je na jednym panelu - nadanie nazw polom - nadanie
nazw wysiewanym nasionom - bieżąca kontrola dawki siewu - elektroniczna
kontrola próby kręconej - elektroniczna kontrola siewu - ilość nasion w zbiorniku -
planowanie ścieżek technologicznych - informacja o pozycji znaczników
przejazdowych

Nadstawka zbiornika
Siewnik zbożowy POLONEZ można wyposażyć w opcjonalną nadstawkę zbiornika:
pojemność 200 litrów dla wersji 550/3 oraz 300 litrów dla wersji 800/4.

 
GALERIA PRODUKTU

 
SIEWNIKI ZBOŻOWE MECHANICZNE UNIA POLONEZ

https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/akcesoria-komputer-superior-do-siewnika-unia-polonez-opcja.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/akcesoria-polonez_550_-_nadstawka-zbiornika.jpg
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/siewnik-zbozowy-polonez_550_3d-na-polu.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/siewnik-do-zboz-i-rzepaku-unia-polonez.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/siewnik-zbozowy-unia-polonez-w-trakcie-siewu-na-polu.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

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/schodki-i-pomost-siewnika-zbozowego-polonez_550_3d.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.  



15/16

 
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.
   



16/16

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


