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Unia TUR
korbanek.pl/producent/unia/plugi/tur

3 - 5 szt

POBIERZ PROPSEKT

Pługi zagonowe TUR to sprawdzone konstrukcje dla mniejszych
gospodarstw, wprowadzone nowe rodzaje odkładni zasadniczo
zmieniły i poprawiły jakość orki. Pługi zagonowe TUR są bardzo
dobrym ekonomicznym rozwiązaniem na długie lata użytkowania.

 

Poznaj  konstrukcję

Pługa zagonowego TUR

https://korbanek.pl/producent/unia/plugi/tur
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Unia-Group/Uprawa-PL.pdf
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi


2/11

Pługi zagonowe TUR to solidne i sprawdzone konstrukcje produkowane przez Unia.
Zastosowane są w nich te same odkładnice, które są stosowane w pługach obracalnych.

KORPUS  MX ze zgarniaczem

Korpus o długości 120 cm, elementy wykonane z hartowanej stali borowej, umożliwia
pełne podcięcie i obrócenie skiby do 45 cm szerokości roboczej przy niskich oporach
podczas orki. Korpus wyposażony w zgarniacz z regulacją poziomą i pionową.

Korpus  LONG

Doskonale sprawdzają się w różnych warunkach glebowych. Konstrukcja korpusu
pozwala na odkładanie szerokiej bruzdy pod szerokie koła używanych dzisiaj traktorów,
równocześnie minimalizując opory i zmniejszając do minimum wymagania dotyczące
mocy traktorów. Zaletą ich jest dokładne odwrócenie gleby i jakość przykrycia resztek
pożniwnych.

zalety  pługa

Zagonowego TUR

Oś zawieszenia ø60-825/28 mm (TUR 35/40 3+; 3+1) oraz ø60-965/36 mm (TUR
35/40 4+; 4+1)

Rama 120×120×8 mm (TUR 35, TUR 40)

Korpus płużny LONG ze zgarniaczem (TUR 40; 40R; PLUS 40)

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
https://sklep.korbanek.pl/?s=unia+mx&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=unia+mx&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=unia+long&post_type=product
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Korpus płużny MX ze zgarniaczem (TUR 35; 35R)

Zabezpieczenie śrubowe (śruba M16×90 mm) lub resorowe non-stop (S) (5 piór
resoru)

Śrubowa regulacja ustawienia pierwszej skiby

Tarcza kroju ø480 z zabezpieczeniem śrubowym przy śrubowym zabezpieczeniu
korpusu, z zabezpieczeniem sprężynowym przy resorowym zabezpieczeniu
korpusu

Koło podporowe gumowe 200/60-14,5 (TUR 35, 40)

Rozstaw korpusów : 85 cm (TUR 35), 90 cm (TUR 40)

Prześwit pod ramą : 75 cm (TUR 35, TUR 40)
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TUR  100 30/35-3

 Oś zawieszenia ø60-625/28 mm
 Rama 100×100×8 mm
 Korpus płużny MX ze zgarniaczem
 Zabezpieczenie śrubowe (śruba M16×90 mm) lub resorowe non-stop (S) (5 piór 
 resoru)
 Śrubowa regulacja ustawienia pierwszej skiby
 Tarcza kroju ø405 z zabezpieczeniem śrubowym przy śrubowym zabezpieczeniu 
 korpusu, z zabezpieczeniem sprężynowym przy resorowym zabezpieczeniu 
 korpusu
 Koło podporowe blaszane
 Rozstaw korpusów : 76 cm
 Prześwit pod ramą : 66 cm

TUR  PLUS 40

 Rozstaw korpusów : 90 cm
 Prześwit pod ramą : 85 cm

wyposażenie  Opcjonalne

Pługa zagonowego TUR

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/plugi
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Korpusy ZX (wersja 3,4,5 korpusów) - TUR 40

Korpusy ażurowe listwowe XL (wersja 3,4,5 korpusów) - TUR 35

Korpusy ażurowe listwowe XXL (wersja 3,4,5 korpusów) - TUR 40

Krój nożowy

Dodatkowy krój tarczowy bezpiecznikowy ø480 mm - TUR 35, 40

Dodatkowy krój tarczowy sprężynowy ø480 mm - TUR 35, 40

Komplet przedpłużków do resztek pożniwnych (wersja 3,4,5 korpusów) - tylko TUR
R

Mechaniczna belka do narzędzia doprawiającego - TUR 35, 40

Mechaniczna belka do narzędzia doprawiającego - TUR R 35, 40

Wzmocnienie resoru z 5 na 7 piór (wersja 3,4,5 korpusów)

Oś zawieszenia ø60-965/ø36 mm - TUR 40 4+, 40 4+1, TUR R, TUR PLUS

DAne  Techniczne

Pługów zagonowych TUR

 WERSJA 3+ 3+1 4+ 4+1

Masa [kg] TUR 35 510 600 600 680

Zapotrzebowanie mocy
[KM]

45÷60 60÷80 80÷100 60÷80

Masa [kg] TUR 40 510 610 610 700

Zapotrzebowanie mocy
[KM]

80÷110 80÷110 80÷110 110÷150

Masa [kg] TUR R 35 700 850 890 920

Zapotrzebowanie mocy
[KM]

45÷60 60÷80 60÷80 80÷100

Masa [kg] TUR R 40 720 870 920 1080

Zapotrzebowanie mocy
[KM]

60÷80 80÷110 80÷110 110÷150

Masa [kg] TUR PLUS 40 510 610 610 700

https://sklep.korbanek.pl/?s=unia+zx&post_type=product
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 WERSJA 3+ 3+1 4+ 4+1

Zapotrzebowanie mocy
[KM]

60÷80 80÷110 80÷110 110÷150

 
Film video

Film prezentujący konserwację pługa

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

 
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.

https://korbanek.pl/producent/gregoire-besson/plugi
https://youtu.be/oQMjhYWcYEs
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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.
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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.
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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


