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Firma UNIA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie, 
w szczególności wycofania produktów ze sprzedaży lub zmiany  
specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.
Kolory na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się  
od dostępnych w rzeczywistości.
Masa maszyn podana w KG, moc w KM, wymiary w CM.
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Osłona do wysiewu 
skrajnego
do dokładnego rozsiewu przy 
granicy (MS)

System podwójnych zasuw 
do precyzyjnej regulacji dawki 
rozsiewu oraz otwierania/
zamykania

Sita skrzyni ładunkowej 
o drobnych oczkach, umożliwiające 

płynny wysiew nawozów

Specjalne 
powłoki 
malarskie 
pełne malowanie 
proszkowe całego 
rozsiewacza Łatwy dostęp 

do regulacji dawki wysiewu 
i szerokości roboczej

Mechanizm wysiewający 
wykonany ze stali nierdzewnej 

Precyzyjny wysiew 
na szerokość do 24 metrów (MS) 
lub do 18 m (MS-SAD)

Tarcze wysiewające 
z płynną regulacją szerokości 
roboczej do 36 metrów

Dwutarczowe rozsiewacze nawozów ze zbiornikami o pojemności od 400 do 3000 litrów 
i szerokości roboczej do 36 metrów. Najczęściej spotykane w małych i średnich 
gospodarstwach ale równie dobrze sprawdzają się w dużych przedsiębiorstwach rolnych.

MS / MX

MX 1000

MS 400

Skrzynia ze stali nierdzewnej 
dostępna opcjonalnie, zapewnia najwyższą 
odporność na czynniki zewnętrzne.

Rozsiewacz sadowniczy MS-SAD
wyposażony w przystawkę do nawożenia 
rzędóów drzew i krzewów.

Ładowacz BYK 
umożliwiający szybki załadunek worków 
nawozu ważących do 1200 kg.

MX

MODEL POJEMNOŚĆ 
[L]

SZEROKOŚĆ 
[m]

ZAP. MOCY 
[KM]

850 850 do 24 60–70

1000 1000 do 24 60–70

1200 1200 do 24 80–90

1600 1600 do 36 100–120

2100 2100 do 36 140–160

3000 3000 do 36 od 180

MS

MODEL POJEMNOŚĆ 
[L]

SZEROKOŚĆ 
[m]

ZAP. MOCY 
[KM]

400 400 do 24 40–50

500 500 do 24 50–60

700 730 do 24 60–70

MS-SAD

MODEL POJEMNOŚĆ 
[L]

SZEROKOŚĆ 
[m]

ZAP. MOCY 
[KM]

400 400 2-6 / do 18 40–50

500 500 2-6 / do 18 50–60

600 600 2-6 / do 18 60–70
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Dwutarczowe zawieszane i przyczepiane rozsiewacze nawozów 
z innowacyjnym ślimakowym systemem dozowania nawozów o pojemnościach 

od 1200 do 3000 litrów i szerokości roboczej do 36 metrów. 

MXL 

MXL 1200

PILOT JOY

Dostępne w opcji komputery pozwalają 
na utrzymanie dawki nawozu 
niezależnie od prędkości jazdy

SUPERIOR
Limiter
Pozwala w prosty sposób uzyskać najlepszą 
precyzję wysiewu przy granicach pola.

Podwozie rozsiewacza 
pozwala na pracę dużym rozsiewaczem zawiezanym 
z wykorzystaniem lekkiego ciągnika.

MXL

MODEL POJEMNOŚĆ 
[L]

SZEROKOŚĆ 
[m]

ZAP. MOCY 
[KM]

1200 1200 do 36 80–90

1600 1600 do 36 90–100

2100 2100 do 36 120–140

3000 3000 do 36 od 180

Jeden lub dwa silniki
napędzające dwa podajniki 

ślimakowe

Perfekcyjna jakość 
wysiewu

bez użycia systemu 
wagowego

Automatyczne utrzymanie dawki
niezależnie od prędkości jazdy

Obroty ślimaka 
do 700 obr/min zapewniające  
stały przepływ nawozu

Komputer Pilot Joy 
dostępny w standardowym wyposażeniu rozsiewaczy MXL

Superior
zaawansowany komputer,  

kompatybilny z różnymi maszynami UNIA,  
dostępny jako opcja

Oświetlenie drogowe
zapewnia bezpieczeństwo jazdy 
po dorgach publicznych
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UTS

TOUCH 800

Zaawansowane komputery sterujące, 
zgodne ze standardem ISOBUS

MXL 120 PREMIUM

Rozsiewacze zawieszane
Gama maszyn zawieszanych obejmuje 
modele o pojemności od 1200 do 3000 L

Rolnictwo precyzyjne
dodatkowe wyposażenie umożliwiające 
wykorzystanie funkcji rolnictwa precyzyjnego

SDS 
precyzyjny ślimakowy system 

dozowania nawozu Hydrauliczna plandeka
dostępna opcjonalnie

Przenośnik pasowy
o szerokości 800 mm dostarcza 

nawóz do systemu dozującego SDSModele przyczepiane
ze zbiornikiem o pojemności 

5500, 8200 i 12000 lKoła o dużej średnicy 
ograniczają opory toczenia oraz 
ugniatanie gleby

Seria MXL PREMIUM jest propozycją dla dużych gospodarstw i firm usługowych, 
oczekujących znacznych wydajności i precyzji wysiewu na podstawie map 
zasobności gleby. Są wyposażone w wysoce zaawansowane komputery, działające 
w standardzie ISOBUS, oraz umożliwiające instalację dodatkowych aplikacji.

MXL PREMIUM
MXL PREMIUM

MODEL POJEMNOŚĆ 
[L]

SZEROKOŚĆ 
[m]

ZAP. MOCY 
[KM]

1200 PREMIUM 1200 do 36 80–90

1600 PREMIUM 1600 do 36 90–100

2100 PREMIUM 2100 do 36 120–140

3000 PREMIUM 3000 do 36 180–240

5500 PREMIUM 5500 do 36 60–70

8200 PREMIUM 8200 do 36 80–90

120 PREMIUM 12000 do 48 130–170
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Przyczepiane rozsiewacze serii RCW to uniwersalne maszyny, które wykorzystywane są 
do wysiewu wilgotnego wapna jak i nawozów mineralnych. Szeroka gama rozsiewaczy i duży 
wybór opcji dodatkowych pozwala zamienić nawet małą maszynę w wielofunkcyjne i bardzo 

wydajne narzędzie do pracy, znajdujące swoich odbiorców wśród średnich gospodarstw, 
a także dużych przedsiębiorstw rolnych i firm świadczących usługi dla rolnictwa. 

RCW 

RCW 10000 TD

Mechaniczny napęd przenośnika 
to proste rozwiązanie, zapewniające utrzymanie 
stałej dawki nawozu niezależnie od prędkości jazdy

Przenośnik pasowy
tkaninowo-gumowy (trzykrotnie wzmacniany tkaniną) 
zapewnia równomierny dopływ materiału na tarcze 
rozsiewające, a wysiewany nawóz nie ulega uszkodzeniu.

Plandeka hydrauliczna 
umożliwia kontynuowanie pracy podczas złych 
warunków atmosferycznych, chroniąc nawóz 
przed zamoknięciem w czasie opadów deszczu.

Strome ściany zbiornika 
gwarantujące zsuwanie się 
nawozów nawet w pagórkowatym 
terenie

Komputer Superior 
to komfortowa i intuicyjna obsługa 
rozsiewacza

Resorowany tandem 
zapewnia płynne prowadzenie oraz 
ogranicza nacisk jednostkowy na glebę 
(RCW 10000 TD i 120 TD)

Szerokość robocza 
do 36 lub 48 metrów, zapewniająca 

niepowtarzalną wydajność pracy 

RCW 

MODEL POJEMNOŚĆ 
[L]

SZEROKOŚĆ 
[m] 

wapno/nawóz

ZAP. MOCY 
[KM]

3000 3000 do 16 / do 36 50

4000 4000 do 16 / do 36 60

5500 5500 do 16 / do 36 70

8200 8200 do 16 / do 36 80

10000 TD 10000 do 16 / do 36 120

120 TD 12000 do 16 / do 48 140
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Regulator przepływu

SUPERIOR

Kontrola dawki jest możliwa za pomocą 
prostego regulatora przepływu lub 

zaawansowanego komputera SUPERIOR

RCW PLUS
RCW PLUS to seria rozsiewaczy wapna i nawozu, wyróżniająca się zawieszeniem na 
dużych kołach oraz hydraulicznym napędem przenośnika pasowego w standardzie. 
Wersja „M” o podwyższonym adapterze wysiewającym doskonale sprawdza 
się w nawożeniu pogłównym, przez co jest chętnie wybierana przez rolników 
wykonujących rozsiewaczem zarówno wapnowanie, jak i nawożenie.

RCW PLUS

MODEL POJEMNOŚĆ 
[L]

SZEROKOŚĆ 
[m] 

wapno/nawóż

ZAP. MOCY 
[KM]

5500 PLUS 5500 do 16 / do 36 70

5500 PLUS M 5500 do 16 / do 36 70

8200 PLUS 8200 do 16 / do 36 90

8200 PLUS M 8200 do 16 / do 36 90

120 PLUS 12000 do 16 / do 48 130-170

Napęd hydrauliczny 
pozwala na precyzyjne sterowanie dawką 
wysiewu za pomocą komputera SUPERIOR

Tarcze wysiewające
w standardzie dostępne są dwa komplety tarcz 
(do wapna i do granulatu) oraz tarcza skrajna

Komputer SUPERIOR 
dostępny w opcji, to komfortowa 
i intuicyjna obsługa rozsiewacza

Hydrauliczny napęd 
przenośnika 

umożliwia precyzyjną kontrolę 
nad dawką wysiewu

Resorowany dyszel 
w modelu 120 PLUS 
perfekcyjnie tłumi wszelkie 
drgania

Duże koła 
zmniejszające nacisk na glebę  
i pozwalające na pracę  
w trudnych warunkach

Podwyższona werjsa „M” 
tarcze umieszczone na wysokości 120 cm 
ułatwiają wysiew nawozu w wysokim łanie

RCW 120 PLUS
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SUPERIOR

Komputer SUPERIOR utrzymuje 
stała dawkę wysiewu oraz obsługuje 

funkcje hydrauliczne maszyny

RCW HELIX
RCW HELIX

MODEL POJEMNOŚĆ 
[L]

SZEROKOŚĆ [m] 
wapno / pyliste / granulowane

ZAP. MOCY 
[KM]

120 TD 13000 do 16 / 9 lub 12 / do 48 130-170

Szczelna plandeka 
zabezpiecza wapno przed dostępem wilgoci oraz 
wysypywania podczas załadunku pneumatycznego

Adapter tarczowy
do wysiewu wapna oraz nawozów granulowanych, 
dostarczany w wyposażeniu standardowym

Belka wysiewająca 
o szerokości 9 lub 12 m zapewnia dużą 

wydajność powierzchniową

Niezależne zasuwy L/P 
pozwalają na wysiew wapna 
połową szerokości belki

Resorowany tandem 
pozwala na płynne prowadzenie 
nawet na nierównym polu Fartuchy ochronne  

zapobiegają pyleniu nawozu 
podczas wietrznej pogody

Hydrauliczny napęd 
przenośnika 
umożliwia precyzyjną kontrolę 
nad dawką wysiewu

Resorowany dyszel 
niweluje wstrząsy przenoszone 
na zaczep ciągnika

Wysiew wapna pylistego to silnie rozwijający się trend we współczesnym 
rolnictwie. Wysoka reaktywność i szybkość działania oraz stosunkowo 

niska cena nawozu wpływa na ogromne zainteresowanie maszynami 
do jego wysiewu. RCW HELIX pozwala osiągnąć równomierny rozkład 

nawozu na polu bez strat spowodowanych znoszeniem.

Szczelna skrzynia 
z plandeką i zaworami do pneumatycznego 
załadunku umożliwia napełnianie maszyny 
bezpośrednio z cysterny

RCW HELIX 120 TD
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TYTAN 8 TD PREMIUM

Asortyment rozrzutników TYTAN PREMIUM obejmuje maszyny o ładowności od 5,5 do 14 ton. 
W rozrzutnikach możemy zastosować adaptery gwarantujące równomierne pokrycie 
najróżniejszymi materiałami. Rozrzutniki TYTAN PREMIUM najlepiej dopasowują się do 
potrzeb rolników. Mogą być uniwersalnie wykorzystywane jako rozrzutnik odbiornika 
i wapna, a także przyczepa objętościowa podczas prac przy zbiorze zielonek. 

TYTAN PREMIUM

Przenośniki łańcuchowe
Łańcuchy wykonane są z wysokogatunkowej 
stali o średnicy 11 mm, a wraz ze specjalnymi 
listwami zgarniającymi przystosowane są 
do przenoszenia dużych obciążeń.

Duża średnica kół gniazdowych
pozwala zmniejszyć zużycie łańcucha 
i obniżyć koszty eksploatacji maszyny.

Resorowane zawieszenie osi
gwarantuje płynną jazdę nawet 
w najtrudniejszym terenie

Solidna skrzynia ładunkowa
Wannowa konstrukcja skrzyni to szczelność 
i komfort podczas codziennej pracy

Szeroki wybór adapterów
• 2-walcowy pionowy
• 4-walcowy pionowy
• poziomo + tarczowy
• rozdrabniający + tarczowy

Hydraulicznie regulowany 
posuw taśmy 

z przekładnią zaprojektowaną do 
przenoszenia dużych obciążeń 

Cztery łańcuchy 
przenośnika 
zapewniają równomierny rozkład 
masy na każdy z łańcuchów

TYTAN PREMIUM

MODEL ŁADOWNOŚĆ 
[t]

POJEMOŚĆ  
SKRZYNI 

[m3]

ZAP. MOCY 
[KM]

7 TD 5,5 5,5 60–70

8 TD 6,5 7,0 70–80

10 TD 8,0 9,0 90–100

11 TD 9,0 10,0 100–110

13 TD 10,0 11,0 110–120

18 TD 14,0 15,0 130–150
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Seria TYTAN to rozrzutniki stworzone z myślą o pracy w najcięższych warunkach i dużych 
gospodarstwach, które na pierwszym miejscu stawiają szybkość i jakość wykonanej pracy. 

Maszyna może być wykorzystywana jako rozrzutnik do obornika, wapna, pomiotu kurzego, 
a także jako przyczepa objętościowa podczas zbioru zielonek. Szerokie zastosowanie 

maszyny powoduje znaczne obniżenie generowanych w gospodarstwie kosztów.

TYTAN

TYTAN 36

Przystawka objętościowa
z hydraulicznie otwieraną ścianą pozwala 
wykorzystać rozrzutnik jako przyczepę objętościową 
np. podczas zbioru zielonek czy kukurydzy

Układ jezdny
Zastosowanie układu jezdnego 3-osiowego, pozwala na 
pracę rozrzutnikiem nawet w ciężkich warunkach polowych. 
Rozrzutnik z powodzeniem radzi sobie również podczas 
skrętu lub zawracania na uwrociach, dzięki zastosowaniu 
w układzie jezdnym 1. i 3. osi skrętnej (samonastawnej).

Zamykana osłona adaptera 
ułatwia wysiew torfu, wapna, 
kompostu i lekkiego pomiotu 
kurzego

Zasuwa 
uszczelnia skrzynię ładunkową 
oraz ogranicza napór masy na 

adapter rozrzutnika

Wannowa konstrukcja 
i solidne podwozie gwarantuje 

bezawaryjną pracę 

Zestawy kołowe 
z certyfikatem TÜV

standardowo 
zastosowano 

zestawy kołowe 
(posiadające certyfikat 

TÜV) o zwiększonej 
wytrzymałości

Łopatki adapterów
wykonane w standardzie 
z najlepszej jakości utwardzonej 
borowej stali

Napęd przenośnika 
podłogowego
przekazuje hydrauliczna 
przekładnia zaprojektowana 
do przenoszenia dużych 
obciążeń

TYTAN

MODEL ŁADOWNOŚĆ 
[t]

POJEMOŚĆ  
SKRZYNI 

[m3]

ZAP. MOCY 
[KM]

20 14 13,5 120–150

24 18 16 od 150

30 22 19 od 250

36 24 30 od 280

Regulator przepływu

SUPERIOR

STARTER SPREAD

Sposoby regulacji dawki nawozu obejmują 
zarówno prosty regulator przepływu 
oleju, jak i zaawansowane komptery
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APOLLO 16

Seria APOLLO jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów, którzy chcieliby 
powiększyć pojemność rozrzutnika przy zachowaniu jednej osi. Poprzez swoje 
małe zapotrzebowanie na uciąg, rozrzutniki APOLLO idealnie spełniają oczekiwania 
małych i średnich gospodarstw, w których główny ciągnik jest mniejszej mocy. 
Poprzez swoją mobilność seria APOLLO znajduje także zastosowanie w dużych 
gospodarstwach, gdzie liczy się przede wszystkim wydajność wykonanej pracy. 

APOLLO

Mocne łańcuchy 
z ogniwami o średnicy 14 mm są umieszczone na dużych 
kołach gniazdowych, gwarantujących długą żywotność

Przekładnia hydrauliczna 
zaprojektowana specjalnie do 
przenoszenia dużych obciążeń

Dyszel resorowany
na regulowanym wzdłużnym resorze piórowym 
doskonale tłumi wszelkie nierówności 
podczas pracy rozrzutnikiem.

Szybki demontaż adaptera 
pozwala przekształcić maszynę  
w przyczepę objętościową

Duże koła 
chroniące strukturę gleby oraz ułatwiające 
manewrowanie i przejazd w ciężkich warunkach pracy

Przekładnia hydrauliczna 
zaprojektowana z myślą o przenoszeniu dużych obciążeń, 
jakie mogą wystąpić podczas rozrzutu materiału

Dyszel resorowany
dyszel wzdłużny piórowy doskonale tłumi 
wszelkie nierówności podczas pracy rozrzutnika

APOLLO

MODEL ŁADOWNOŚĆ 
[t]

POJEMOŚĆ  
SKRZYNI 

[m3]

ZAP. MOCY 
[KM]

6 5,5 6,0 50–60

8 6,5 7,5 70–80

10 8,0 10,0 75–90

11 9,0 11,0 80–100

14 11,0 13,0 100–115

16 13,0 16,5 120–130
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APOLLO 13 PREMIUM

Seria rozrzutników APOLLO PREMIUM łączy w sobie zalety zawieszenia na 
kołach o dużej średnicy, znajdujących się poza obrysem skrzyni, z szerokim 

adapterem, zapewniającym dużą przepustowość, płynny przepływ masy 
oraz równomierny rozsiew nawozu na znacznej szerokości.

Różne rodzaje adapterów
• 2-walcowy pionowy
 • poziomy + tarczowy

• rozdrabniający + tarczowy

Szeroki adapter 
znacznie szerszy niż światło 

skrzyni, doskonale pobiera nawet 
ciężki, słomiasty obornik

Opcjonalne komputery
umożliwiają precyzyjne ustawienie 
żądanej dawki wysiewu

APOLLO PREMIUM

MODEL ŁADOWNOŚĆ 
[t]

POJEMOŚĆ  
SKRZYNI 

[m3]

ZAP. MOCY 
[KM]

8 PREMIUM 6,5 7,5 70–80

10 PREMIUM 8,0 10,0 75–90

11 PREMIUM 9,0 11,0 80–100

13 PREMIUM 10,0 12,0 80–120

14 PREMIUM 11,0 13,5 100–115

16 PREMIUM 13,0 16,5 120–130

24 PREMIUM 18,0 20,0 od 180

APOLLO PREMIUM

Regulator przepływu

SUPERIOR

STARTER SPREAD

Sposoby regulacji dawki nawozu obejmują 
zarówno prosty regulator przepływu 
oleju, jak i zaawansowane komptery

Szeroki adapter
o szerokości 1,8 m (Apollo 8 / 10 Premium) 
lub 2,0 m (pozostałe modele)

Komputer SUPERIOR
dostępny opcjonalnie, utrzymuje stałą dawkę 
wysiewu niezależnie od prędkości jazdy oraz 
obsługuje funkcje hydraulikę roboczą
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Napinacz
Jedną dźwignią napina się taśmę równomiernie z obu boków.  

Ponadto napinacz ułatwia szybkie wyłączenie taśmy wysadzającej  
(np. po skończonej pracy lub po sezonie) 

Koła kopiujące
Pozwalają zachować jednakową głębokość sadzenia  

we wszystkich rzędach, nawet pomimo nierówności terenu  
 – to ważne aby wschody ziemniaków następowały  

równocześnie na całej plantacji

Układ półzawieszany 
dzięki zastosowaniu układu półzawieszanego 

moc ciągnika potrzebnego do pracy  
sadzarką 4HP wynosi zaledwie 75 KM

Talerze obsypujące
pozycjonowanie talerzy obsypująch umożliwia regulację ich kąta pochylenia 
i odległości od siebie. Rozstawiajac odpowiednio tarcze obsypujące, uzyskujemy 
różny kształt redlin oraz róźną wysokość przykrycia ziemniaków.

Podsiewacz nawozów sypkich 
W sadzarkach KORA 2 i KORa 4 można opcjonalnie zamontować podsiewacz 
nawozów sypkich, który podaje je w bliskie sąsiedztwo wysadzonych 
ziemniaków

Pomost na skrzynie z sadzeniakami
w sadzarkach KORA 2 i Kora 4 można opcjonalnie zamontować 
zestaw do sadzenia ziemniaków podkiełkowanych: pomost tylny 
i pomosty boczne na skrzynie z sadzeniakami oraz pulpity wibracyjne 
zmniejszające uszkodzenia wysadzanych bulw.

SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW

KORA

Lekka, klasyczna sadzarka dwurzędowa 
ze zbiornikiem o ładowności 400/450 kg przeznaczona 
głównie do pracy w małych i średnich gospodarstwach.

Przekładnia 
Sadzarki wyposażone w przekładnie łańcuchowe 
umożliwiające 15 różnych odległośći pomiędzy sadze-
niakami w rzędzie w zakresie od 12 do 48 cm.

Wydajna sadzarka czterorzędowa
zawieszana do ziemniaków ze zbiornikiem podnoszo-
nym hydraulicznie o ładowności 1100/1150 kg zapew-
nia komfortową pracę w większych gospodarstwach. 

KORA 4HP

KORA 2 
do podkiełkowanych

KORA

MODEL ŁADOWNOŚĆ 
[kg]

SZEROKOŚĆ 
REDLIC  

[cm]
2 400/450 70/75

4 840/900 70/75/90

4H 1100/1150 75/90

4HP 2000/2200 75/90
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Oświetlenie typu LED
Dopracowane przez inżynierów oświetlenie zapewnia jeszcze lepszą 
widoczność i bezpieczeństwo podczas transportu

Podsiewacz nawozów
dwa zbiorniki o pojemności 100 dm3 gwarantują wydajną pracę

Znaczniki hydrauliczne
składane do pionu ułatwiają przejazd przy przeszkodach

Przewód doprowadzający
nawóz doprowadzany jest do redliczki elastycznym przewodem

Zgarniacz talerzowy
wyposażony w talerze o średnicy 460 mm

Koła kopiujące
występują w rozmiarze 4.00-R8

Zbiornik ziemniaków
o ładowności 1000kg,  
unoszony hydraulicznie 

SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW

KORA

Wysiew nawozu
Startowa dawka nawozu wysiewana jest za pomocą roweczkowych aparatow wysiewają-
cych. Dawka nawozu regulowana w przedziale od 70 do 580 kg na hektar za pomoca pokrętła.

Czerpaki 
Zapewniają pobieranie pojedyńczych sadzeniaków w kalibrażu od 35 do 60 mm. W opcji 
istnieje możliwość wyposażenia czerpaków we wkładki do ziemniaków duzych lub małych.

KORA 4H

KORA 4H
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KOMBAJNY DO ZIEMNIAKOW I WARZYW

BOLKO

Dodatkowy przenośnik
umożliwia bezpośredni 
załadunek ziemniaków lub 
innych warzyw na przyczepę 
(wysokość rozładunku 3,1 m)

Kroje tarczowe
zapobiegają rozsuwaniu się ziemi na boki, a tym samym gubieniu ziemniaków

Podbieracz cebuli 
(opcja)

ułatwia zbiór cebuli  
z pasa o szerokości  

do 0,65 m

Oddzielacz 
łęcin 

Podest i workownica 
Ładowość do 500 kg

Odsiewacz
posiada pręty otulone gumą przez co nie uszkadza 
ziemniaków. Regulowany wstrząsacz oraz umieszczone nad 
odsiewaczem elementy gumowe czyszczą ziemniaki i kruszą 
grudy ziemi i nie pozwalają staczać się ziemniakom do przodu 

Mechaniczne 
sterowanie 
hydrauliką

Zgarniacz wahliwy (standard)
Dwie wahające się listwy zgarniają ziemniaki z przeno-
śnika poprzecznego na stół przebierczy.

Odzielacz łęcin
Pręty kierujące podają łęciny na ogumiony wałek który 
wciąga je i wyrzuca pod kombajn na wykopane pole.

Zgarniacz obiegowy (opcja)
Napędzany hydraulicznie umieszczony nad przenośni-
kiem poprzecznym skutecznie i delikatnie zsuwa ziem-
niaki na stół przebierczy.

BOLKO S
BOLKO T

BOLKO

BOLKO

MODEL MASA  
[kg]

MOC  
[km]

BOLKO 1971 40

BOLKO S 1531 30

BOLKO T 2090 25
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FORMA 2

FORMA 4

FORMA

MODEL
SZEROKOŚĆ 

MIĘDZYRZĘDZI 
[cm]

MASA 
[kg]

ZAP. MOCY 
[KM]

2 70/75 420 45

4 70/75 700 65

Blachy formujące 
wydłużone blachy formujące zapewniają 
właściwy kształt redlin. Przy formowaniu 
redlin po wschodach ziemniaków należy 
je zdemontowac

OBSYPNIKI Z URZĄDZENIEM FORMUJĄCYM

FORMA

Regulacja wysokości redliny
wysokość formowanej redliny reguluje się zmianą długości 
śruby regulacyjnej. Skręcając śrubę zwiększa się zagłębienie 
dziobów redlic – redlina będzie wyższa i nieco szersza u góry

Forma 2
Obsypnik z urządzeniem formującym przeznaczony jest do 
obsypywania i formowania redlin ziemniaków na ziemiach 
lekkich i średnio zwięzłych, w tym zakamienionych.

Redlice
Płyty z bruzdownikiem formują redliny w kształcie równora-
miennego trapezu, lekko wypukłe z bruzdą na grzbiecie. Tra-
pezowy kształt redliny po pracy obsypnika zapwnia lepsze 
utrzymanie jej wilgotności.

Obsypnik
Przednią część urządzenia stanowi obsypnik wyposażony 
w belkę narzędziową, na której zamontowane są zęby sprę-
żynowe i korpusy obsypujące.
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Podest i workownica 
ładowność 1000 kg

Dyszel 
regulowany 
hydraulicznie

Zasobnik ziemniaków 
Ładowność ziemniaków 1600 kg (Pyra 1600) lub 3000 kg (Pyra 3000)
Wysokość rozłaunku 1,35 – 2,70 m (Pyra 1600)

Koła 
Pyra 1600 – 11,5/80-15,3-10PR
Pyra 3000 – 385/60 R22,5

Rolka 
prowadząca 
z krojem tarczowym 
570 mm

KOMBAJNY DO ZIEMNIAKÓW I WARZYW

PYRA 1600

OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA
Kombajny PYRA 1600 można wyposażyć w specjalną osło-
nę przeciwdeszczową, która chroni obsługę kombajnu przed 
deszczem lub słońcem wpływając korzystnie na komfort 
pracy.

WYORYWACZE
Kombajny PYRA 1600 mogą być wyposażone w wyorywacz 
i rolkę do ziemniaków, marchwi (wysiew na redlinach) oraz 
specjalną rolkę gąbczastą do zbioru cebuli.

Górka palcowa
Szerokopodziałkowy przenośnik delikatnie oddziela łęciny 
i grudy ziemi od ziemniaków. Ma on duże znaczenie podczas 
zbioru ziemniaków w trudnych warunkach polowych i na po-
lach z dużą ilością łęcin lub chwastów.

PYRA 1600

PYRA 1600 S z podestem  
i workownicą

PYRA

MODEL ŁADOWNOŚĆ 
[kg]

SZEROKOŚĆ 
ROBOCZA 

[cm]
1600 1600 75
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KOMBAJNY DO ZIEMNIAKÓW I WARZYW

PYRA 3000

Koła skrętne 
Hydraulicznie sterowany skręt kół w kombajnie PYRA 3000 
ułatwia zawracanie na końcach pól, pracę na pochylościach, 
podjeżdżanie do przyczep w celu wyładunku.

DUŻY ZBIORNIK
Zbiornik o ładowności 3 ton wpływa na dobrą wydajność 
kombajnu. Wysokość rozładunku można regulować w za-
kresie od 1,25 do 3,7 metra.

PYRA 3000

PYRA

MODEL ŁADOWNOŚĆ 
[kg]

SZEROKOŚĆ 
ROBOCZA 

[cm]
3000 3000 75/90

Sterowanie hydrauliką 
Wygodne sterowanie hydrauliką kombajnu odbywa się z ka-
biny ciagnika. Sterowanie hydrauliki elektrozaworami jest 
dostępne jako opcja.
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Wał dogniatający – WEGA 1400 UNO
Wał montowany pomiędzy kołami kopaczki wyrównuje 
ziemię pod spadające ziemniaki lub warzywa, co ułatwia 
i przyspiesza zbiór

System wstrząsania
Pręty poprzecznie drgające montowane w przedniej 
i tylnej części kopaczki skutecznie oczyszczają i odsie-
wają ziemię.

Lemiesz do warzyw
Po wymianie lemieszy na specjalną listwę można wy-
korzystywać kopaczkę do zbioru cebuli i innych warzyw.

KOPACZKI DO ZIEMNIAKOW I WARZYW

WEGA

Koło podporowe
o rozmiarze 16-6.5-8PR

Koło podporowe
o rozmiarze 4.00-8-6PR

Jeden przenośnik prętowy 
o długości 3560 mm

Krój rozcinający
o średnicy 570 mm

Krój rozcinający
o średnicy 480 mm

Dwa przenośniki prętowe
pierwszy przenośnik o długości: 3000 mm

drugi przenośnik o długości: 1880 mm

WEGA 1400 UNO

WEGA 1600 DUO

WEGA

MODEL
SZEROKOŚĆ 

ROBOCZA  
[cm]

SZEROKOŚĆ 
MIĘDZYRZĘD-

ZI [cm]

MASA  
[kg]

1400 uno 1400 70-75 608

1600 duo 1600 75-90 720

1600 PLUS 1600 75–90 850
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Szczelna skrzynia ładunkowa 
pozwala na transport nawet najdrobnniejszego  
oraz półpłynnego materiału

Wysyp w tylnej ścianie skrzyni 
pozwala na strumieniowy wysyp materiałów sypkich

Elastyczna plandeka
umożliwiająca unieniesnie tylnej ściany bez potrzeby jej zwijania

Zwarta konstrukcja  
skrzyni ładunkowej
umożliwia przewożenie ciężkich materiałów  
o duzym nacisku powierzchniowym

Mała wysokość załadunkowa
jednym z zastosowań przyczepy jest praca  
z kopaczką elewatorową do ziemniaków –  
dlatego wysokośc załadunku nie przekracza 3 m

Tandemowy układ jezdny
zapewnia optymalny rozkład nacisku  
na powierzchnię, chroniąc strukturę gleby

Przyczepy skorupowe pozwalają na wydajny transport płodów rolnych  
i innych materiałów, a konstrukcja ich skrzyni zapewnia wyjątkową  

wytrzymałość oraz szczelność. Wersja „W” z unoszoną skrzynią na czas 
wyładunku umożliwia układanie wysokich pryzm np. buraków.

PS

PS-24

PS

MODEL ŁADOWNOŚĆ 
[t]

POJEMOŚĆ  
SKRZYNI 

[m3]
PS-20 15,4 16 / 23

PS-20 W (podnoszona skrzynia) 15,3 16 / 23

PS-24 14,7 18 / 27

Solidne i szczelne 
zamykanie ściany tylnej za pomocą haków dociskowych, 
które automatycznie blokują scianę po jej opuszczeniu.

Hydraulicznie unoszona ściana 
pozwala na sprawne i szybkie rozładowanie 
przewożonych materiałów.

Przyczepa PS 20 W 
Podnoszona na wysokość 2,3 m skrzynia pozwala 
na rozładunek bezpośrednio do koszy, jak również 
umożliwia usypywanie wysokich pryzm.
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Przyczepy technologiczne są adresowane do dużych gospodarstw, w których 
dąży się do maksymalizacji wykorzystania kombajnów zbożowych podczas 
żniw. Sprawny odbiór ziarna i transport do przyczep znajdujących się na 
skraju pola może zwiększyć wydajność zbiorów nawet o 30%.

BIZON

BIZON 36

BIZON

MODEL ŁADOWNOŚĆ 
[t]

POJEMOŚĆ  
ZBIORNIKA 

[m3]
16 11 16–19

36 25 34–38

Wysoko podnoszona 
rura rozładowcza 
pozwala przeładować ziarno  
na naczepy samochodów 
ciężarowych

Dwa przenośniki 
ślimakowe

umieszczone w dnie skrzyni 
ładunkowej gwarantują jej szybki 

rozładunek, a umieszczone 
w dnie trzy otwory wysypowe 

(sterowane hydraulicznie) 
pozwalają na opróżnienie 

przyczepy do ostatnego ziarna

Przyczepa technologiczna BIZON
może służyć nie tylko do przewozu i załadunku nasion,  
ale również nawozów granulowanych

Rozkładana plandeka
chroni ładunek przed zamoknięciem

Duża wydajność wyładunku
sięgająca 500 t/h zwiększa wykorzystanie 
kombajnów zbożowych nawet o 30%.

System 
wagowy 
z drukarką
oparty na ośmiu 
czujnikach 
pozwala 
kontrolować 
ilość 
przewożonego 
materiału

Jednoosiowy BIZON 16
Wóz przeładowczy do przewozu plonu z kombajnu 
oraz materiału siewnego lub nawozów, o pojemności 
16/19 m³, przystosowany do współpracy 
z ciągnikiem o mocy już od 120 KM.

Trzyosiowy układ jezdny
z dwiema osiami nadążnymi zapewnia 
komfortowe prowadzenie oraz ochronę gleby.
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Łatwy załadunek 
dzięki opuszczanej do poziomu podłoża platformie

Ruchomy zaczep (belka kat. II i III) 
ułatwia manewrowanie i zmniejsza promień skrętu

Zwiększona powierzchnia ładunkowa 
dodatkowe deski zwiększają 
szerokość platformy do 2,9 m

Specjalne barierki lub przystawki 
umożliwiają przewożenie bel słomy/siana, skrzyń itp.

Ładowność
do 5,14 t

Możliwość poszerzenia
jako opcja dodatkowa

Stabilna podłoga
drewniane deski o grubości 
45 mm

Standardowe ogumienie
o rozmiarze 12,5/80x15,3

Uchwyty ładunkowe
po obu stronach

PL

MODEL ŁADOWNOŚĆ 
[T]

DŁUGOŚĆ  
CZĘŚCI ŁADUNKOWEJ 

[mm]

SZEROKOŚĆ  
CZĘŚCI ŁADUNKOWEJ 

[mm]
PL-6 5140 6000 2400 / 2900 Platforma transportowa to doskonałe narzędzie do przewozu skrzyń, 

palet, balotów, a także maszyn i narzędzi o znacznej szerokości roboczej. 
Dzięki podłodze opuszczanej do poziomu podłoża, załadunek towaru 

na platformę jest nie tylko niezwykle wygodny, ale i bezpieczny.

PL-6 
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