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Unia TYTAN PLUS
korbanek.pl/producent/unia/nawozenie-organiczne/tytan-plus

UNIA - DOBRE BO POLSKIE

UNIA

Największy polski producent
Maszyn rolniczych
ZOBACZ NOWY MODEL

5000 - 5000 KG

INSTRUKCJA OBSŁUGI    KATALOG CZĘŚCI
Ten model, nie jest już oferowany przez producenta. 

RozrZutnik TYTAN PLUS

charakterystyka

Unia Group to polska firma z tradycją. Swoje produkty wytwarzają w czterech fabrykach,
które do niedawna działały jako osobne jednostki, a które połączone w jedną markę pod
nazwą UNIA GROUP, na stałe wpisały się rynek jako dobre jakościowo i niedrogie
maszyny. Seria rozrzutników TYTAN PLUS, łączy w sobie zalety zawieszenia tandem,
oraz adapteru dwuwalcowego, oraz czterowalcowego pionowego, który zapewnia płynny
przepływ masy, oraz równomierny rozsiew nawozu na znacznej szerokości. Każdy polski
rolnik zna serie Tytan PLUS. Charakterystyczny szeroki adapter pionowy z talerzami
wspawanymi w walce na dole, idealnie nadaje się do wielu zastosowań. Można nim
rozrzucać materiały sypkie takie jak: wapno, torf, kurzak, jaki i materiały ciężkie
np. obornik z długą słomą. Każdy TYTAN posiada resorowe zawieszenie tandemowe, 
które bardzo pływa na jakość pracy i komfort operatora. Cała gama polskich rozrzutników
TYTAN Plus, opiera się na sprawdzonej konstrukcji. Maszyny te, cechuje solidna
konstrukcja i bardzo atrakcyjna cena, na tle zachodniej konkurencji. Unikalność
konstrukcji dwuosiowej, powoduje stałe zainteresowanie tym typem rozrzutnika obornika.

https://korbanek.pl/producent/unia/nawozenie-organiczne/tytan-plus
https://korbanek.pl/producent/unia/nawozenie-organiczne/tytan-premium
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/unia/tytan.pdf?98
https://uniaportal.exso.pl/UniaPortal/LOGIN/index.html?page=katalog_online
https://sklep.korbanek.pl/tag-produktu/czesci-unia/
https://korbanek.pl/producent/unia
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/rozrzutniki
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DANE  techniczne

tabela

 
TYTAN 7 plus - ład. 5 T - a.
2-walcowy poziomy

TYTAN 7 plus - ład. 5 T - a.
4-walcowy pionowy

Wysokość burty (m) 0,75 0,75

Wymiary całkowite
(wysokość) (m)

2,6 2,6

Szerokość rob. (m) 2,5 4-6

Zapotrz. mocy (m) 1,25 -

Typ adaptera
(pionowy 2-
walcowy)

+ -

Wysokość
załadunku (m)

1,89 1,89

Masa (kg) 3 300 3 350

Ładowność na polu
(kg)

7 500 7 500

Ładowność
nominalna (kg)

5 000 5 000
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TYTAN 7 plus - ład. 5 T - a.
2-walcowy poziomy

TYTAN 7 plus - ład. 5 T - a.
4-walcowy pionowy

Liczba osi (szt.) 2 2

Wymiary całkowite
(szerokość) (m)

2,05 2,05

Ogumienie 11,5/80×15,3 11,5/80×15,3

Wymiary całkowite
(długość) (m)

6,34 6,34

Zapotrz. mocy (KM) 60÷70 60÷70

Typ adaptera
(pionowy 4-
walcowy)

+ -

Objętość skrzyni/
obornika (m3)

5,5+3 5,5+3

Konstrukcja

Tylna ściana

Rozrzutnik standardowo wyposażony jest w ścianę tylną, po jej założeniu rozrzutnik
może pracować jako przyczepa do przewozu płodów rolnych.

https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/przyczepy
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Adapter czterowalcowy pionowy

Adapter czterowalcowy pionowy pozwala na równomierne rozrzucenie każdego rodzaju
obornika na szerokość do 6 m.
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Napęd hydrauliczny

Zamontowany napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego pozwala na płyną
regulacje wysiewanej dawki.



6/14

OBORNIK – adapter pionowy 4-walcowy

Rozrzutniki wyposażone w pochylony do przodu czterowalcowy adapter pionowy,
gwarantują równomierny rozrzut obornika na szerokość od 6 do 8 m. Adapter pionowy
wyposażony jest w wymienne, przykręcane zęby, wykonane z wysokogatunkowej stali

https://sklep.korbanek.pl/?s=adapter&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%99by&post_type=product
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film youtube

kliknij

https://youtu.be/4FCBcYA37pU
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Watch Video At: https://youtu.be/4FCBcYA37pU

 
GALERIA PRODUKTU

 
Rozrzutniki Unii Tytan

https://youtu.be/4FCBcYA37pU
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/tytan_rozrzutnik.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210907_110804_copy.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.

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210907_110700_copy.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210907_110708_copy.jpg


10/14

Ocen: 4 (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.

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.  



13/14

 
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


