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ZACZĘŁO SIĘ OD PŁUGA



CZTERY FABRYKI
UNIA produkuje swoje maszyny i wyroby farmerskie w czterech fabrykach (Grudziądz, Brzeg, Słupsk, Kąty Wrocławskie).

W zakładach o łącznej powierzchni produkcyjnej 11,5 ha pracuje ok. 1 100 osób. Mają oni do dyspozycji nowoczesne biura 
konstrukcyjne, centra obróbcze i lasery pozwalające zachować doskonałą powtarzalność części. Znak jabłuszka jest 
już doskonale rozpoznawalny na wielu europejskich i światowych rynkach, a polskim rolnikom nie kojarzy się już tylko 
z pługami dawnej Unii Grudziądz.

SZEROKA PALETA MASZYN
UNIA to dzisiaj producent szerokiej palety maszyn. Ich łączna oferta obejmuje 700 pozycji wśród których znajdziemy 
m.in. sprzęt do uprawy i siewu, ochrony roślin, nawożenia, uprawy ziemniaka a także przyczepy oraz maszyny do zbioru 
zielonek niskołodygowych.

UNIA to największy polski producent maszyn rolniczych. Wytwarza ich rocznie ok. 25 000, z czego ponad 10 000 
trafia na eksport do 60 krajów na całym świecie. Aby je zbudować zużywa rocznie 100 000 ton najwyższej 
jakości stali.

4 
FABRYKI

700 
pozycji w ofercie

POWIERZCHNIA FABRYK

11,5 ha
25 tys. 
maszyn rocznie

PONAD 1 100 
PRACOWNIKÓW

100 000 TON
– roczne zużycie stali

ZACZĘŁO SIĘ OD PŁUGA



Najwyższe wydajności prasowania sianokiszonki, siana 
oraz słomy. Bezawaryjna praca oraz duża łatwość obsługi 
i serwisowania – są to wyróżniające cechy pras zwijających 
firmy Unia. Firma Unia produkuje serię stało‑ i zmienno‑
komorowych pras rolujących. W prasach zastosowano 
szybkie sposoby wiązania bel. Zastosowanie centralnego 
układu smarowania łańcuchów wpływa na komfort pracy 
oraz zwiększenie trwałości podzespołów maszyny. Pracę 
ułatwia również układ sterowania, który kontroluje i steruje 
funkcjami maszyny oraz informuje o przeprowadzonym 
w danej chwili procesie.

PRASY UNIA



Mechaniczna blokada 
tylnej klapy 

Automatyczne 
smarowanie  
łańcuchów 

Rampa wyładowcza 
wytacza bele 
poza obszar pracy 
tylnej klapy 

Rolka kopiująca 
równomiernie 
wprowadza materiał 

Rewers umożliwia 
rozłączenie napędów 
rotora w momencie 
powstałego zatoru

Szeroko opuszczana 
podłoga pod rotorem

Centralne  
smarowanie łożysk 

Łańcuchy renomowanej 
firmy Tsubaki 



PODBIERACZ
Rolka dogniatająca
Zapewnia płynny przepływ materiału na podbieracz nawet 
w przypadku występowania wałów materiału o nierównej 
grubości. 

Palce podbieracza
Palce podbieracza o długości 17 cm równomiernie i dokładnie 
zbierają zagarniany materiał 

Podbieracz i rotor są jednymi z ważniejszych elementów pras.

Nasze prasy wyposażone są w podbieracz o szerokości 
podbierania 2,1 m lub 2,3 m. Podbieracz ten zbierze nawet 
najkrótszy materiał żniwny. Wyposażony jest w boczne 
przenośniki ślimakowe, które płynnie przesuwają materiał 
żniwny do komory.



Podbieracz
Oparty na mechanizmie krzywkowym, pięciorzędowy wyposażony w 165 palców, 
które gwarantują szybki i czysty zbiór nawet krótkiego materiału.

Aplikator płynów zakwaszających
Aplikator środków zakiszających ma na celu dostar‑
czenie konserwantów, które wspomagają proces 
fermentacji w materiale zakiszanym.



ZESPÓŁ TNĄCY 
I ROTOR
Noże zespołu tnącego można unosić i opuszczać z ka‑
biny ciągnika. Podniesione noże, które sięgają do rdzenia 
rotora, zapewniają stałą jakość cięcia. Sprężynowe zabez‑
pieczenie noży chroni je przed uszkodzeniem . Noże wyko‑
nane są z hartowanej stali narzędziowej, co zapewnia ich 
długą żywotność, maksymalną wydajność. Rotor podający, 
zamontowany za podbieraczem zapewnia sprawny prze‑
pływ dużej ilości materiału do komory prasy. Spiralnie 
zaprojektowany wał zapewnia równomierne podawanie 
materiału oraz zmniejsza ryzyko zapchania podczas pracy 
w grubych pokosach. 

Zespół tnący – precyzyjne cięcie
Posiada 14 lub opcjonalnie 20 noży tnących wykona‑
nych ze stali hartowanej o wysokiej wytrzymałości 
na ścieranie. Noże tną zbiór na odcinki 70 mm lub 
35 mm, zanim trafią do komory prasującej. Indywi‑
dualne zabezpieczenie noży – w momencie pojawienia 
się przeszkody (np. kamienia itp.) każdy z noży ma 
możliwość chwilowego odchylenia się, co zapobiega 
uszkodzeniu noża. Noże osadzone są na listwie która 
pozwala na prostą , łatwą i szybką wymianę. 

Centralne smarowanie łożysk rotora
Łatwy i wygodny dostęp do układu smarowania łożysk rotora 



Rotor – tutaj wszystko idzie płynnie
Wykonany ze stali Hardox która charakteryzuje się 
dużą odpornością na ścieranie . Rotor osadzony 
jest na dużych podwójnie krytych łożyskach, które 
zapewniają równomierną i dłuższą żywotność 
pracy układu. Spiralna konstrukcja rotora powoduje 
równomierną pracę maszyny oraz znacząco redukuje 
obciążenie zespołu tnącego. 



SYSTEM 
OPUSZCZANIA 
PODŁOGI 
POD ROTOREM 
Wszystkie prasy zostały wyposażone w sprawdzony 
system opuszczania podłogi, doceniony przez operatorów 
za jego prostotę użycia i skuteczność w odblokowywaniu 
w momencie zapchania prasy. Hydrauliczne opuszczanie podłogi

Mechaniczne opuszczanie podłogi



SYSTEM 
MECHANICZNEGO 
BLOKOWANIA 
TYLNEJ KLAPY
Klapy w prasach wyposażone są w zestaw mechanicznych 
zamków, które utrzymują komorę bezpiecznie zamknię‑
tą. Zatrzaski te pozostają zamknięte, dopóki zadana 
średnica beli i gęstość zostaną osiągnięte oraz zostanie 
zaaplikowana siatka. Po procesie obwiązania zamki są 
zwalniane i pozwalają na otwarcie klapy i wyrzucenie beli.

Opuszczana podłoga
Mechaniczny system opuszczania podłogi oparty jest 
na śrubie rzymskiej a hydrauliczny na siłownikach .

Mechaniczny układ zamka klapy



KOMORA 
PRASOWANIA
Podstawą każdej prasy rolującej jest oczywiście komora 
zwijania.

W ofercie posiadamy trzy rodzaje komor prasowania :

• Stałokomorowe łańcuchowo‑walcowe

• Stałokomorowe walcowa

• Zmiennokomorowe

Prasy stałokomorowe walcowe wyposażone są w 17 profi‑
lowanych walców wykonanych z specjalnej uszlachetnionej 
stali, prasy te charakteryzują się stosunkowo cichą pracą 
oraz wysoką odpornośćą na trudne warunki pracy i wyso‑
kim stopniem zgniotu. 

Prasy zmiennokomorowe wyposażone są w 6 bardzo 
wytrzymałych pasów bez końca. Odporne na zużycie pasy 
są wzmocnione materiałem syntetycznym, co pozwala na 
utrzymanie wysokiego ciśnienia w komorze prasującej. 

STAŁOKOMOROWA  
ŁAŃCUCHOWO-WALCOWA
DF 1,8 V eco; 1,8 V; 1,8 Vd; Master V

Bez obaw o prasowanie suchego i kruchego materiału tj. słoma 
czy siana. Dzięki kombinacji 8 walców i łańcuchów bela na pewno 
się nie zatrzyma.

Walce skrajne wyposażone w specjalną listwę 
gumową która w momencie zbioru materiału 
oczyszcza je z zabrudzeń. 



STAŁOKOMOROWA 
WALCOWA
DF 1,8 D eco; 1,8 D; 1,8 Dd; Master D

ZMIENNOKOMOROWA
DF 1,7 Z; 1,7 Zd

Konstrukcja komory z 17 żebrowanymi walcami zapewnia do‑
skonałe formowanie bel kiszonki o wysokiej gęstości w każdych 
warunkach. 

Komora wyposażona w 3 walce i 6 pasów, które skutecznie 
pozwolą prasować baloty w każdych warunkach. 
Słoma, siano czy też kiszonka bez względu na porę dnia a także 
wilgotność prasowanej masy. 

Wszystkie walce komory pracują  
na dużych podwójnie kryte łożyskach,  

które wydłużają okres użytkowania prasy.



UKŁAD 
AUTOMATYCZNEGO 
SMAROWANIA 
Wszystkie prasy UNIA standardowo wyposażone są 
w ciągłe automatyczne smarowanie łańcuchów. Układ 
ten jest napędzany ze skrzyni przekładniowej i dostarcza 
odpowiednią ilość oleju do następujących:

• Łańcuchów i prowadnic:

• Łańcuch napędowy komory 

• Łańcuch napędowy rotora

• Łańcuch napędowy podbieracza 

• Prowadnica rolek podbieracza

Opcjonalnie oferujemy system do automatycznego smaro‑
wania łożysk gdzie smar wprowadzany jest pod ciśnieniem .

Układ centralnego smarowania łańcuchów 
Wszystkie prasy są wyposażone w  układ centralnego 
smarowania łańcuchów. Układ ten składa się z pompki 
uruchamianej wraz z maszyną. Pompka dozuje dawkę oleju 
do każdego z wężyków które są zakończone pędzelkami 
smarującymi z możliwością regulacji dawki oleju . 

Automatyczny układ smarowania łożysk
Poprawia komfort pracy.



Centralny układ smarowania łożysk 
Łatwo dostępny i scentralizowany punkt 
smarowania łożysk



SYSTEM 
OWIJANIA 
Maszyny mogą być wyposażone w dwa systemy owijania. 
Pierwszym z nich jest systemem owijania podwójnym 
sznurkiem. Podstawową zaletą sznurka jest jego łatwa 
dostępność i niska cena zakupu . Drugim systemem 
owijania jest specjalnie zaprojektowany, wysokowydajny 
system owijania siatką . Dla porównania na owinięcie 
balota o tej samej średnicy siatką wystarczy 2‑2,5 obr. 
A sznurkiem od 12 do 14 obrotów beli co zajmuje średnio ok. 
1 minutę i trwa mniej więcej tyle samo czasu co ponowne 
napełnienie komory. 



Wiązanie siatką
• Szerokość maksymalna 

siatki 1,25 m
• Średnica maksymalna 

siatki 320 mm

Wiązanie sznurkiem
• Zasobnik na 4 rolki 

sznurka 
• Możliwość wiązania 

pojedynczym lub 
podwójnym sznurkiem







MASTER
Prasoowijarka która łączy ze sobą dwie tradycyjne funkcje 
rolowania oraz owijania beli w jedną operację,która wyko‑
nywana jest przez jednego operatora. Główny nacisk przy 
projektowaniu prasoowijarki Master kładziemy na wysoką 
wydajność i niezawodność. Prasoowijarka może być wy‑
posażona w komorę łańcuchowo‑walcową wyposażoną 
w 8 walców profilowanych lub walcową która posiada 
17 walców profilowanych. Zintegrowana z prasą owijarka 
orbitalna wyposażona jest w dwa ramiona owijające 
na których zainstalowane są podajniki folii na 750 mm 
z automatyczną regulacją napięcia. Master produkuje od 
50 do 60 owiniętych beli w ciągu godziny co za tym idzie 
„wzrost wydajności, obniżone koszty i zwiększa zysk” 





PRASY
ZMIENNOKOMOROWE
Nasze prasy zmiennokomorowe zostały stworzone by 
sprostać wymaganiom i potrzebom współczesnego 
rolnika, usługodawcy i podwykonawcy. Jest uniwer‑
salną prasą do zbioru wszystkich rodzajów materiału.
Prasa jest prosta i przyjazna użytkownikowi w obsłudze. 
Komora prasowania wyposażona w rolki i sześć pasów 
które zapewniają idealny kształt beli z twardym rdzeniem. 
Istnieje również możliwość zaprogramowania miękkiego 
rdzenia. Ponadto równomierny stopień zgniotu beli ułatwia 
transport, a także bardzo pozytywnie wpływa na proces 
fermentacji przebiegający w belach kiszonki. Hydrauliczny 
system opuszczania podłogi pod rotorem, noże docinające 
z hartowanej stali narzędziowej. Także w standardzie znaj‑
duje się system automatycznego smarowania łańcuchów 
który dozuje ustawioną dawkę oleju nadając im dłuższą 
żywotność. 

Płynna regulacja średnicy beli
Prasa może wykonać bele w zakresie od 0,80 m do 1,65 m.



Najwyższy stopień zgniotu beli
System regulacji stopnia zgniotu, który pozwala zwiększyć gęstość beli nawet 
o 7%. Stopień zgniotu i wymiary beli regulowane są z pozycji operatora. 



PRASY
ZMIENNOKOMOROWE



Hydrauliczny układ zamykania klapy 

Podręczny magazyn 
Na noże tnące lub zaślepki do docinacza, zawsze pod ręką.

Pasy zwijające 
Komora wyposażona w 6 pasów, profilowana powierzchnia 
robocza pasów która ułatwia proces samooczyszczenia. Każdy 
z pasów połączony spinką co umożliwia szybki demontaż do 
przeprowadzenia konserwacji. Mocne i wytrzymałe, idealne 
w każdych warunkach.

Napinacz pasów 
komory
Mechaniczna regulacja 
napięcia pasów.



WYPOSAŻENIE 

Oświetlenie led
Aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze i nowoczesny wygląd 
oświetlenie drogowe LED w każdej prasie UNIA jest standardem. 

Rampa wyładowcza
Rampa wyładowcza ułatwia rozładunek beli z komory prasowa‑
nia. Dla lekkich bel możliwa jest regulacja po przez zmniejszenie 
napięcie sprężyny. 



Ogumienie
Posiadamy szeroki asortyment ogumienia w zależności od potrzeb.  
Prasy w standardzie wyposażone są w opony 11,5/80‑15,3 lub 400/60‑15,5.  
W zależności od maszyny, opcjonalnie możemy wyposażyć większe opony, 
np.: 480/45‑17 lub 550/45‑22,5. 

Sztywne ustawienie  
koła podbieracza
W standardowym wyposażeniu 
prasy posiadają regulowane 
pompowane koła.

Skrętne ustawienie  
koła podbieracza
Opcjonalnie do każdej prasy 
możemy dokupić skrętne koła 
podbieracza które zwiększają 
komfort pracy na uwrociach.

KOŁA KOPIUJĄCE
Sztywne koła lub skrętne, które znakomicie niweluje naprężenia powstające w obrębie podbieracza.



Celem jest zapewnienie podglądu na pracę maszyny 
w dowolnej chwili oraz dostęp do funkcji sterowania 
w zasięgu ręki operatora. Pozwala to w pełni kontrolować 
pracę maszyny. Posiadamy kilka rodzajów sterowników, 
które nadzorują i sterują maszyną. Sterowniki posiadają 
wyświetlacz LCD , ergonomiczną obudowę . Wszystkie 
sterowniki są odporne na wstrząsy. 

STEROWNIKI

Wszystko w zasięgu ręki 
pod kontrolą!

Starter Roto
• sygnalizacja napełnienia komory 

(akustyczna oraz wizualna)
• ręczne załączanie owijania siatką 
• licznik bel 



Superior
• sygnalizacja napełnienia komory (akustyczna oraz 

wizualna)
• ręczne załączanie owijania siatką 
• licznik bel 
• sterowanie podbieraczem, docinaczem oraz tylną klapą 
• automatyczne załączanie wiązania siatką 
• sygnalizacja sytuacji awaryjnych (np. zerwanie siatki)
• licznik zużytych metrów siatki
• menu diagnostyczne (stany czujników)
• kontrola napięcia zasilającego 
• wizualizacja stanu maszyny
• wszystkie ważne informacje na jednym ekranie 
• intuicyjne sterowanie 
• uproszczona diagnostyka sytuacji awaryjnych
• możliwość sterowania innymi maszynami UNIA 
• port USB

Pilot Roto
• sygnalizacja napełnienia komory (akustyczna oraz wizualna)
• ręczne załączanie owijania siatką 
• licznik bel
• sterowanie podbieraczem, docinaczem oraz tylną klapą 
• automatyczne załączanie wiązania siatką 
• sygnalizacja sytuacji awaryjnych (np. zerwanie siatki)
• licznik zużytych metrów siatki
• menu diagnostyczne (stany czujników)
• kontrola napięcia zasilającego 

PRASY STAŁOKOMOROWE



PRASY

Pilot Roto
• sygnalizacja napełnienia komory 

(akustyczna oraz wizualna)
• ręczne załączanie owijania siatką 
• licznik bel
• sterowanie podbieraczem, docinaczem oraz tylną klapą 
• wymiary i ciśnienia beli
• automatyczne załączanie wiązania siatką 
• sygnalizacja sytuacji awaryjnych (np. zerwanie siatki)
• licznik zużytych metrów siatki
• menu diagnostyczne (stany czujników)
• kontrola napięcia zasilającego 



ZMIENNOKOMOROWE PRASOOWIJARKA MASTER

Superior
• sygnalizacja napełnienia komory (akustyczna oraz wizualna)
• ręczne załączanie owijania siatką 
• licznik bel 
• sterowanie podbieraczem, docinaczem oraz tylną klapą 
• automatyczne załączanie wiązania siatką 
• sygnalizacja sytuacji awaryjnych (np. zerwanie siatki)
• licznik zużytych metrów siatki
• wymiary i ciśnienia beli
• menu diagnostyczne (stany czujników)
• kontrola napięcia zasilającego 
• wizualizacja stanu maszyny
• wszystkie ważne informacje na jednym ekranie 
• intuicyjne sterowanie 
• uproszczona diagnostyka sytuacji awaryjnych
• możliwość sterowania innymi maszynami UNIA
• port USB 

Superior
• sygnalizacja napełnienia komory (akustyczna oraz wizualna)
• ręczne załączanie owijania siatką 
• licznik bel 
• sterowanie podbieraczem, docinaczem oraz tylną klapą 
• automatyczne załączanie wiązania siatką 
• sygnalizacja sytuacji awaryjnych (np. zerwanie siatki)
• licznik zużytych metrów siatki
• menu diagnostyczne (stany czujników)
• kontrola napięcia zasilającego 
• wizualizacja stanu maszyny
• wszystkie ważne informacje na jednym ekranie 
• intuicyjne sterowanie 
• uproszczona diagnostyka sytuacji awaryjnych
• możliwość sterowania innymi maszynami UNIA
• port USB 



Dane techniczne DF 1,8 V eco DF 1,8 D eco DF 1,8 D DF 1,8 Dd DF 1,8 V DF 1,8 Vd DF 1,7 Z DF 1,7 Zd Master D Master V

Średnica bel [m] 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8-1,65 0,8-1,65 1,2 1,2

Szerokość podbierania 
[m] 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Liczba rzędów palców 
podbieracza [szt.] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Liczba palców 
podbieracza [szt.] 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Liczba walców 
profilowanych [szt.] 8 17 17 17 8 8 3 walce 

6 pasów 
3 walce 
6 pasów 17 8

Liczba noży docinających 
[szt.] n n n 14/20 n 14/20 n 14/20 14/20 14/20

Liczba obrotów WOM 
[obr./min] 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Zapotrzebowanie mocy 
na WOM [KM] 50–70 50–70 70–80 70–90 70–80 70–80 80–110 80–110 90–110 90–110

Długość [m] 3,60 3,74 3,75 3,74 3,60 3,60 4,40 4,40 5,50 5,50

Szerokość [m] 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,60 2,60 2,50 2,50

Wysokość [m] 1,95 2,07 2,07 2,07 1,95 1,95 2,68 2,68 2,80 2,80

Masa [kg] 2 410 2 220 2 320 2 520 2 510 2 710 3 120 3 250 4 150 3 950

Preferowane do 

Dane techniczne

Słoma Siano Kiszonka



Wyposażenie DF 1,8 V eco DF 1,8 D eco DF 1,8 D DF 1,8 Dd DF 1,8 V DF 1,8 Vd DF 1,7 Z DF 1,7 Zd Master D Master V

Rodzaj komory
łańcuchowo 
– -walcowa 

stałokomorowa

walcowa 
stałokomorowa

walcowa 
stałokomorowa

walcowa 
stałokomorowa

łańcuchowo 
– -walcowa 

stałokomorowa

łańcuchowo 
– -walcowa 

stałokomorowa

pasowa 
zmienno- 
komorowa 

pasowa 
zmienno- 
komorowa 

walcowa 
stałokomorowa

łańcuchowo 
– -walcowa 

stałokomorowa

Sterownik Starter Roto Starter Roto Pilot Roto Pilot Roto Pilot Roto Pilot Roto Pilot Roto Pilot Roto Superior Superior

Rotor S S S S S S S S trójzębowy trójzębowy

Opuszczana podłoga 
pod rotorem mechanicznie mechanicznie mechanicznie hydraulicznie mechanicznie hydraulicznie hydraulicznie hydraulicznie hydraulicznie hydraulicznie

System wiązania 
sznurkiem S S S O S O O O N N

System wiązania siatką O O O S O S S S S S

Podbieracz  
5-rzędowy S S S  S S S S S S S

Blacha dociskająca pokos 
z rolką kopiującą O O S S S S S S S S 

Automatyczne 
smarowanie łańcuchów S S S S S S S S S S

Rewers S S S S S S S S S S

Docinacz 14 noży N N N S N S N S S S

Docinacz 20 noży N N N O N O N O O O

Indywidualne 
zabezpieczenie noży, 
hydraulicznie opuszczne

N N N S N S N S S S

Centralny punkt 
smarowania łożysk N N S S S S N N S S

Automatyczne 
smarowanie łożysk N N O O O O N N O O

Automatyczne 
smarowanie łańcuchów S S S S S S S S S S

Hamulec hydrauliczny 
lub pneumatyczny N N N N N N O O O O

Wyposażenie

S – standard, O – opcja, N – nie posiada



JAKOŚĆ
Wiele lat doświadczenia w produkcji maszyn rolniczych 
pozwoliło specjalistom UNII opracować wysoce zaawan‑
sowane technologie produkcji, które gwarantują najwyższą 
jakość w maszynach przeznaczonych do pracy w trudnych 
warunkach. 

Automatyzacja produkcji
Wykonane według najnowszych procesów technologicznych, 
z wykorzystaniem odpowiednich materiałów. Każdy walec 
w prasie jest indywidualnie wyważany w celu zapewnienia cichej 
i długotrwałej pracy.

Pod okiem specjalistów
Sztab specjalistów czuwa nad jakością pras UNIA od etapu projektu 
aż do momentu opuszczenia fabryki przez nową maszynę.



Malowanie
Nowoczesna lakiernia proszkowa powstała z mślą o zapewnieniu najwyższej 
jakości powłoki malarskiej.
Proces malowania proszkowego jest poprzedzony śrutowaniem stali, przez 
co uzyskuje się szorstką i czystą powierzchnię, doskonale przygotowaną do 
nakładania powłoki lakierniczej. Cząsteczki proszku, naładowane elektrosta‑
tycznie, idealnie przylegają do metalowych powierzchni. Następnie lakierowane 
elementy są wypiekane w odpowiedniej temperaturze, gwarantującej powstanie 
powłoki odpornej na czynniki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne. Duże 
elementy, takie jak skrzynia ładunkowa i rama, a także siłowniki hydrauliczne 
i inne detale nie podlegające wypiekaniu w wysokiej temperaturze, są malowane 
metodą natryskową, poprzedzoną nakładaniem farby podkładowej.

Ekologiczne malowanie bezpyłowe
Nowoczesne komory lakiernicze zapobiegają przedostawaniu się szkodliwych 
substancji do środowiska. Proszek, którzy nie osiądzie na malowanych 
elementach, jest odzyskiwany.
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