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ZACZĘŁO SIĘ OD PŁUGA



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 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.



NAWOŻENIE 
ORGANICZNE
Podobnie jak nawożenie mineralne, tak i nawożenie obor-
nikiem podlega coraz ostrzejszym regulacjom prawnym. 
Z ekologicznego punktu widzenia, składniki mineralne 
zawarte w nawozach naturalnych mogą być tak samo 
destrukcyjne dla środowiska naturalnego, jak te zawarte 
w granulacie. Dlatego w całkowitym bilansie nawożenia 
są rozpatrywane w jednakowy sposób. Z punktu widzenia 
rolnika jest to równie, a nawet bardziej wartościowy nawóz, 
bo dodatkowo wzbogacony o tak cenną materię organicz-
ną, wpływającą na zawartość próchnicy w glebie. Wyższa 
zawartość próchnicy oznacza z kolei większą zdolność do 
magazynowania wody, rozwój tzw. życia glebowego, oraz 
ogólną poprawę struktury gleby.

Nawożenie organiczne jest oczywiście uzupełniane 
dodatkowymi składnikami mineralnymi. O ile w tym 
drugim przypadku z reguły przykłada się dużą wagę 
do precyzji rozkładu nawozu na powierzchni pola, o tyle 
w przypadku obornika – już niekoniecznie. A przecież jest 
to niemniej ważny element nawożenia. Równomierny roz-
kład składników dostarczanych na pole wraz z obornikiem 
jest warunkiem do optymalizacji całkowitego nawożenia.

Ogromna różnorodność właściwości fizycznych nawozów 
rozprowadzanych na polu za pomocą rozrzutnika wymaga 
odpowiedniego doboru maszyny, a zwłaszcza jej kluczowego 
zespołu, czyli adaptera. Dostępne są zarówno rozwiązania 
uniwersalne, jak i stricte dostosowane do określonego typu 
nawozu, np. do wapna lub do obornika bydlęcego. Zwrócenie 
szczególnej uwagi na dobór adaptera, który optymalnie rozdrobni 
i równomiernie rozłoży dany materiał na powierzchni pola, jest 
ważne z wielu powodów. 



Równomierny rozkład nawozów organicznych 
to ważny czynnik wpływający na wynik ekonomiczny 
procesu nawożenia organicznego. 
Prawidłowo wykonane nawożenie gwarantuje m.in.:
• optymalne wykorzystanie składników 

mineralnych na powierzchni pola,
• szybki rozkład obornika i dostępność składników dla roślin,
• łatwość wymieszania nawozu z glebą 

podczas zabiegów uprawowych,
• brak ryzyka zapychania się narzędzi uprawowych obornikiem,
• ograniczenie zjawiska tworzenia się warstwy „filcu” 

w dnie bruzdy, ograniczającej podsiąkanie wilgoci,
• możliwość ograniczenia nakładów na nawożenie mineralne.



APOLLO 
PREMIUM

Szeroki adapter
Cechą szczególną rozrzutników Apollo Premium jest szeroki 
adapter, umieszczony tuż za skrzynią ładunkową, a nie w jej wnę-
trzu. W modelach Apollo 11 Premium i większych adapter ma 2 m 
szerokości, czyli aż o 50 cm więcej niż światło skrzyni. Powoduje 
to, że obornik jest równomiernie pobierany już od samych burt, 
bez niepotrzebnych strat energii. Duża średnica walców adaptera 
pionowego ułatwia pobieranie materiału i rozrzucanie go na peł-
nej szerokości roboczej oraz ogranicza przeciążenia występujące 
w układzie przeniesienia napędu. Adapter pracuje spokojniej, 
osiągając przy tym wyższą przepustowość. Jego pochylona do 
przodu pozycja ułatwia równomierne pobieranie materiału bez 
jego obsypywania się oraz wyrównuje obraz wysiewu.
Zastosowanie szerokiego adaptera pozwoliło połączyć doskonałe 
właściwości jezdne rozrzutnika tunelowego z ogromną wydajno-
ścią klasycznych rozrzutników wyposażonych w szeroką skrzynię.

Rozrzutniki o konstrukcji tzw. tunelowej zyskują coraz 
większe grono zwolenników. Ich wyróżnikiem są duże 
koła, zapewniające doskonałe właściwości jezdne na 
polu, nawet w skrajnie trudnych warunkach terenowych. 
Duża średnica ogumienia ułatwia pracę w najtrudniejszych 
warunkach terenowych, a znaczna szerokość opon oraz 
rozstaw kół zapobiegający toczeniu się po śladach ciągnika 
ogranicza zagęszczanie gleby i tworzenie się kolein. Szeroki 
rozstaw kół oznacza także większą stabilność maszyny na 
nierównym terenie. To wszystko sprawia, że rozrzutniki 
tego typu są wybierane przez najbardziej wymagających 
rolników.

Seria Apollo Premium skupia wszystkie te cechy, a ponadto 
oferuje jeszcze więcej. Wyróżnikiem tych modeli jest 
szeroki adapter, znacznie szerszy niż skrzynia ładunkowa. 
To unikalne rozwiązanie znacząco wpływa na jakość i wy-
dajność pracy kluczowego zespołu roboczego maszyny. 
Dodatkowym atutem jest możliwość wyboru adapterów 
w zależności od potrzeb danego gospodarstwa. Z kolei 
dyszel amortyzowany za pomocą resora wzdłużnego 
znacznie zwiększa komfort pracy zarówno na drodze, jak 
i na polu, jednocześnie redukując przeciążenia konstrukcji. 
To wszystko stawia rozrzutniki Apollo Premium w czołowej 
stawce wśród konkurencyjnych produktów.



Modele
Gama rozrzutników Apollo Premium została opra-
cowana w taki sposób, aby sprostać wymaganiom 
zarówno mniejszych gospodarstw (np. ze stadem 
bydła liczącym 20-30 szt.), jak i tych większych, 
wymagających znacznej wydajności. Do współ-
pracy z najmniejszym modelem z serii wystarczy 
ciągnik o mocy już od ok. 80 KM. Maksymalna 
ładowność w przypadku modeli jednoosiowych 
sięga 16 t. Dla tych, którzy oczekują jeszcze 
większej ładowności, powstał dwuosiowy model 
Apollo 24 Premium, mieszczący aż 20 t nawozu. 
Zastosowanie podwójnej osi pozwoliło ograniczyć 
nacisk jednostkowy na glebę, a hydraulicznie 
opuszczany dyszel umożliwia dociążenie zaczepu 
ciągnika w sytuacji, gdy wewnątrz skrzyni ładun-
kowej pozostało już niewiele obornika.

Apollo 
Premium

Pojemność 
skrzyni 

[m3]

Ładowność 
nominalna 

[T]

Ładowność  
maks. 

[T]

8 7,5+3 6,5 9

10 10+3 8 11

11 11+3 9 12

13 12+3,5 10 13

14 14+3,5 11 14

16 16,5+3,5 13 16

24 20+3,5 18 20



WŁAŚCIWOŚCI 
JEZDNE
Skrzynia ładunkowa rozrzutników Apollo Premium, mimo 
mniejszej szerokości, ma odpowiednio dużą pojemność, 
a przy tym relatywnie małą wysokość załadunku. Osią-
gnięto to dzięki obniżeniu podłogi skrzyni. Skrzynia jest 
osadzona bezpośrednio na osi. Sztywna oś jest w tym 
przypadku rozwiązaniem optymalnym – gwarantuje 
stabilność rozrzutnika, nawet na pochyłym terenie. Za 
tłumienie drgań odpowiadają opony w dużym rozmiarze 
oraz resorowany dyszel.

Niski środek ciężkości
Osadzenie skrzyni ładunkowej bezpośrednio na osi pozwoliło 
znacznie zwiększyć stateczność rozrzutnika. W połączeniu 
z dużym rozstawem kół, Apollo Premium jest doskonałym 
wyborem do pracy w trudnych warunkach terenowych, także 
na pagórkowatym terenie.

Komfort i stabilność
Resor wzdłużny piórowy umieszczony w linii dyszla to bardzo 
skuteczne rozwiązanie poprawiające komfort i bezpieczeństwo 
pracy. Zapewnia wyjątkową stabilność podczas jazdy i zmniejsza 
obciążenia zaczepu ciągnika nawet na nierównym podłożu. Trzy-
stopniowa regulacja położenia pozwala dostosować wysokość 
dyszla do każdego modelu ciągnika.



Na użytki zielone
Dostępne opcjonalnie ogumienie z protek-
torem typu „kostka” to dodatkowa ochrona 
gleby oraz darni. Produkcja bydła jest nieod-
łącznie związana z użytkami zielonymi, a ich 
nawożenie obornikiem jest praktykowane 
w wielu gospodarstwach. Ogumienie łąkowe 
w połączeniu z dużą średnicą kół pozwala 
wykonać ten zabieg bez tworzenia kolein 
i niszczenia darni.

Osie ADR z mocnymi 
hamulcami
Atestowane osie, dostosowane 
do ładowności rozrzutnika, 
gwarantują odpowiednią 
nośność oraz siłę hamowania.

Duże koła
Duża średnica kół jezdnych ogranicza opory 
toczenia oraz zapewnia świetne właściwości 
terenowe. Ciężar maszyny jest rozkładany na 
znacznej powierzchni gleby, co zapobiega jej 
nadmiernemu ugniataniu oraz powstawaniu 
kolein. Nawet duża ilość świeżego obornika 
oraz śliskie, mokre podłoże nie powodują 
zapychania się kół. Manewrowanie rozrzut-
nikami Apollo Premium jest nadzwyczaj 
sprawne i komfortowe.

Ochrona gleby
Koła rozrzutnika Apollo Premium są rozstawione szerzej 
niż koła ciągnika, co dodatkowo pozwala rozłożyć ciężar na 
jeszcze większej powierzchni. Pole po przejeździe zestawu 
pozostaje równe i pozbawione kolein, a praca w warunkach 
dużej wilgotności nie kończy się ugrzęźnięciem.



SOLIDNOŚĆ 
W STANDARDZIE
Mocny układ przeniesienia napędu z zabezpieczeniami 
przeciążeniowymi to gwarancja bezawaryjnej pracy. 
Solidne łańcuchy przenośnika umieszczone w kołach 
gniazdowych o dużej średnicy zapewniają trwałość 
maszyny. Mocne osie i hamulce dobrane do ładowności 
rozrzutnika to bezpieczeństwo. O te wszystkie elementy 
zadbali konstruktorzy rozrzutników Apollo Premium.

Przeniesienie napędu 
za pomocą krótkich wałków. Krótkie wałki zamiast jednego 
długiego spokojnie przenoszą napęd, bez generowania drgań.

Wał szerokokątny 
dostępny w standardowym wyposażeniu, 
zapewnia spokojną pracę maszyny na 
zakrętach oraz długą żywotność.

Sprzęgła przeciążeniowe
Sprzęgło przeciążeniowe oraz jednokierunkowe zabezpieczają 
adapter oraz cały układ przeniesienia napędu rozrzutnika 
i ciągnika przed uderzeniami.

Szczelna i mocna skrzynia
wykonana z blachy Domex o grubości 3 mm zapewnia idealny 
kompromis pomiędzy wytrzymałością skrzyni a masą maszyny. 
Szczelność konstrukcji pozwala na transport sypkich oraz 
półpłynnych materiałów.



Łatwe napinanie łańcuchów 
umieszczone w dobrze dostępnym miejscu śruby 
regulacyjne ułatwiają obsługę napinaczy, a mocne 
sprężyny utrzymują napięcie łańcuchów.

Mocne przenośniki
liczba przenośników podłogowych jest dostosowana do wymagań danej maszyny. 
Jeden przenośnik w modelach Apollo 13 Premium i mniejszych oznacza łatwiejszą 
eksploatację. Dwa przenośniki w większych modelach odpowiadają wysokim 
obciążeniom. Przenośniki rozrzutników Apollo Premium są wykonane z bardzo 
wytrzymałych łańcuchów górnicznych o 14-milimetrowych ogniwach.

Hydrauliczny napęd przenośnika 
Napęd hydrauliczny oznacza elastyczność. Prędkość posuwu jest 
regulowana płynnie za pomocą regulatora przepływu oleju. Równomierny 
przesuw zapewnia utrzymanie jednakowej dawki obornika. Napęd z silnika 
hydraulicznego jest przekazywany do przenośnika za pośrednictwem 
przekładni, przystosowanej do przenoszenia dużych obciążeń.

Koła gniazdowe  
o dużej średnicy 
duża średnica kół gniazdowych ogra-
nicza przeciążenia i zmniejsza zużycie 
łańcuchów. Samooczyszczający się 
profil koła zapobiega gromadzeniu 
się obornika pod łańcuchami.



STEROWANIE
Warunkiem pełnego wykorzystania możliwości rozrzut-
nika jest funkcjonalny układ sterowania. Zapewnia on nie 
tylko wysoki komfort pracy, ale także funkcje poprawiające 
jej jakość, wydajność i precyzję. Jedną z nich jest auto-
matyczne utrzymanie dawki, niezależnie od prędkości 
jazdy, gwarantujące zachowanie odpowiedniego bilansu 
składników mineralnych na powierzchni pola.

Regulator elektroniczny
pozwala na zdalne sterowanie prędkością wysuwu bezpośrednio 
z kabiny ciągnika. Jest obsługiwany za pomocą komputera Starter 
Spread lub Superior.

Starter Spread
to prosty w użyciu sterownik, pozwalający na regulację 
prędkości posuwu przenośnika bezpośrednio z kabiny 
wraz z możliwością podglądu parametrów pracy. 
W pakiecie „pro” z czujnikiem prędkości przenośnika 
oraz wskaźnikiem otwarcia zasuwy, sterownik ten 
umożliwia precyzyjne ustawienie dawki obornika 
w t/ ha lub w m3/ha przy wykorzystaniu tabeli wysiewu, 
dostarczanej wraz z rozrzutnikiem.

Zawór RBS
pozwala wykorzystać wszystkie funkcje bogato wyposażonego 
rozrzutnika z ciągnikiem o małej liczbie wyjść hydraulicznych. 
Jedno wyjście ze stałym wydatkiem pozwala obsłużyć zarówno 
napęd przenośnika, jak i dodatkowe funkcje takie jak obsługa 
zasuwy, osłony adaptera czy deflektorów.



Standard Starter Spread 
Basic

Starter Spread 
Pro * Superior *

hydrauliczna regulacja prędkości przenośnika + + + +
elektroniczne sterowanie przenośnikiem z kabiny - + + +
wskaźnik otwarcia zasuwy skrzyni - - + +
precyzyjne ustawienie dawki nawozu w m3/ha lub t/ha - - + +
utrzymanie dawki niezależnie od prędkości jazdy - - - +
obsługa funkcji hydraulicznych za pomocą komputera - - - +
* dostępny w modelach Apollo Premium 11-24

Ręczny regulator przepływu oleju
służy do precyzyjnej regulacji prędkości przesuwu prze-
nośnika podłogowego. Jest umieszczony nad dyszlem, 
w dobrze dostępnym miejscu.

Wskaźnik otwarcia zasuwy
element dostarczany wraz ze sterownikiem  

Starter Spread oraz Superior, wykorzystywany  
do precyzyjnego ustawienia dawki nawozu.

Filtr oleju hydraulicznego
występuje w zestawie z elektronicznym regulatorem 
przepływu oleju. Gwarantuje jego bezawaryjną i precyzyjną 
pracę nawet w trudnych warunkach.

Superior
to zaawansowany komputer o rozbudowanej funkcjonalności. 
Umożliwia precyzyjną kontrolę posuwu przenośnika, a także 
automatyczne utrzymanie dawki nawożenia niezależnie od 
prędkości jazdy. Może obsługiwać funkcje hydrauliczne (deflektory, 
osłonę adaptera czy zasuwę skrzyni), a na dużym, kolorowym 
wyświetlaczu wyświetlane są parametry pracy i komunikaty. 
Dotykowy panel oraz ergonomiczny dżojstik sprawiają, że praca 
rozrzutnikiem staje się czystą przyjemnością. Kompatybilność 
z innymi maszynami marki UNIA wyposażonymi w Superior (tzw. 
mały ISOBUS) pozwala wykorzystywać jeden komputer do różnych 
zadań i ograniczyć ilość terminali w ciągniku.



SERCE 
ROZRZUTNIKA
Adapter jest kluczowym elementem roboczym rozrzutnika. 
To od niego w głównej mierze zależy jakość pracy. Z uwagi 
na ogromną różnorodność nawozów dystrybuowanych 
przez rozrzutnik, opracowane zostały różnego typu ada-
ptery, zapewniające odpowiedni efekt rozdrabniania oraz 
rozrzutu materiału. Możliwość szybkiej wymiany adaptera 
pozwala w krótkim czasie przystosować rozrzutnik Apollo 
Premium do nawożenia różnymi typami obornika lub do 
transportu materiałów objętościowych.

Dobór adaptera
Odpowiednie rozdrobnienie jest kluczowym parametrem gwa-
rantującym równomierny rozkład nawozu na powierzchni pola, 
nawet przy małych dawkach, a także właściwe wymieszanie 
go z glebą podczas zabiegów uprawowych. To z kolei prowadzi 
do szybkiego rozkładu materii organicznej i zapewnia dobre 
wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny.
Różnorodne właściwości nawozów wymagają przemyślanego 
doboru adaptera. Adaptery rozrzutników Apollo Premium są 
uniwersalne – mogą być wykorzystywane do wielu różnych 
typów nawozów, jednak odpowiedni dobór pozwoli uzyskać 
najlepszy możliwy efekt.

DOBÓR TYPU ADAPTERA Pionowy 
2-walcowy

Poziomy 
+ tarczowy

Rozdrab- 
niający  

+ tarczowy

Obornik 
świeży ++ – –

Obornik 
stru-

chlały
+++ ++ +

Pomiot 
kurzy ++ +++ ++

Kompost, 
torf ++ +++ +++

Wapno ++ +++ +++

Szlam + ++ +++

— niezalecany
+ dopuszczalny

++ dobry
+++ b. dobry



Adapter 2-walcowy pionowy
Dwa pionowe, spiralne walce, wyposażone w wymienne zęby 
i łopatki wykonane ze stali Hardox, intensywnie rozrywają obor-
nik i rozrzucają go na szerokość do 12 m. Duża przepustowość 
i agresywna praca kwalifikują ten typ adaptera przede wszyst-
kim do pracy z obornikiem, nawet tym zawierającym dużą ilość 
słomy, który stawia przed adapterem duże wymagania.
Adapter 2-walcowy pionowy może być wykorzystywany także 
do innych nawozów, takich jak kompost, kurzy pomiot czy 
wapno. Przy rozrzucaniu łatwo rozsypujących się nawozów 
szczególne znaczenie mają tarcze umieszczone w dolnej części 
walców, które rozrzucają materiał wydostający się z dolnej 
części skrzyni ładunkowej.
Po adapter pionowy 2-walcowy sięgają zwykle właściciele 
gospodarstw ukierunkowanych na chów bydła, gdzie wyko-
rzystywany jest trudny w obróbce obornik bydlęcy. Dodatkowo 
adapter może posłużyć do zabiegów wapnowania, co zwiększy 
wykorzystanie rozrzutnika w sezonie.

Elementy robocze
wymienne elementy, wykonane ze stali Hardox, cechują się 
dużą wytrzymałością na uszkodzenia oraz odpornością na 
zużycie.

Zastosowanie
Adapter uniwersalny, 
idealny do nawożenia róż-
nego rodzaju obornikiem, 
sprawdza się także przy 
wapnowaniu.

Szerokość robocza: 
8-12 m

Mocny napęd
wytrzymałe przekładnie adaptera są dodatkowo zabezpie-
czone sprzęgłem przeciążeniowym oraz jednokierunkowym.



Adapter 2-walcowy poziomy + tarczowy
Dwa poziome walce adaptera spulchniają i rozdrabniają mate-
riał, który następnie opada na tarcze rozsiewające. Tylna klapa 
jest podnoszona hydraulicznie w celach inspekcyjnych, lecz 
podczas pracy znajduje się w pozycji opuszczonej i skierowuje 
nawóz na tarcze. Dolna część klapy jest uchylna, co zapobiega 
powstawaniu zatorów przy większych dawkach nawozu.
Atutem adaptera poziomego jest dokładne rozdrabnianie 
masy oraz duża szerokość robocza, co predestynuje go do 
nawożenia wapnem, torfem, kompostem i innymi nawozami 
łatwo rozdrabniającymi się. Nie jest zalecany do słomiastego 
i świeżego obornika bydlęcego.
Adapter poziomy jest wybierany przez rolników stawiających 
na wapnowanie za pomocą rozrzutnika, a także stosujących 
sypkie nawozy naturalne, zwłaszcza w mniejszych dawkach, 
wymagających najwyższej precyzji rozrzutu.

Zastosowanie:
Doskonały adapter do nawo-
żenia wapnem, torfem, kom-
postem i innymi materiałami 
wymagającymi wysokiej precyzji 
rozdrobnienia i rozrzutu.

Szerokość robocza:  
12-24 m

Walce poziome
spiralne walce wyposażone w wymienne palce rozdrabniają 
nawóz, który następnie trafia na tarcze.

Tarcze rozrzucające
tarcze o dużej średnicy z regulowanymi łopatkami rozrzucają 
rozdrobniony nawóz równomiernie, na znaczną szerokość.



Adapter rozdrabniający + tarczowy
Elementem odpowiadającym za rozdrabnianie materiału jest 
jeden walec poziomy, wyposażony w zestaw bijaków zawie-
szonych na łańcuchach. Jest zamknięty w sztywnej obudowie 
i wiruje z dużą prędkością, pozwalającą na pynne pobieranie 
i bardzo dokładne rozdrabnianie nawozu. Rozdrobniona masa 
jest przekazywana na tarcze rozrzucające i równomiernie 
rozrzucana na dużą szerokość.
Dokładne i równomierne rozdrobnienie materiału jest szcze-
gólnie ważne podczas nawożenia wapnem, a także innymi 
sypkimi materiałami, takimi jak kompost czy torf. Pozwala 
osiągnąć wysoką równomierność rozrzutu nawet przy małych 
dawkach. Jednocześnie wyróżnia się prostą konstrukcją 
i umiarkowaną ceną.
Adapter rozdrabniający może być doskonałym uzupełnieniem 
adaptera pionowego w gospodarstwach, w których rozrzutnik 
jest wykorzystywany do różnorodnych zadań – zarówno do na-
wożenia obornikiem, jak i wapnem czy szlamem z biogazowni.

Zastosowanie:
Prosty konstrukcyjnie adap-
ter, zapewniający intensywne 
i równomierne rozdrobnienie 
materiału; doskonały do 
wapna.

Szerokość robocza: 
12-24 m

Adapter bijakowy
zawieszone na łańcuchach bijaki poruszające się z dużą 
prędkością intensywnie kruszą materiał, a jednocześnie 
chronią napęd przed przeciążeniami.

Prosta konstrukcja
jeden poziomy wał o dużej średnicy oznacza mniej przekład-
ni, niższą cenę zakupu i prostszą eksploatację.



WYPOSAŻENIE 
DODATKOWE
Długa lista wyposażenia opcjonalnego pozwala dostosować 
rozrzutniki Apollo Premium do indywidualnych potrzeb 
każdego gospodarstwa.

Zasuwa hydrauliczna
zapobiega opadaniu obornika na walce adaptera, ułatwiając 
jego rozruch. Ułatwia optymalne napełnienie skrzyni obor-
nikiem bez wysypywania się nawozu, a także równomierne 
rozpoczęcie rozrzutu.

Przystawka objętościowa
umożliwia wydajny transport materiałów objętościowych, 
np. sieczki z traw i kukurydzy do silosu. Wymaga demontażu 
adaptera i zasuwy skrzyni.

Osłona adaptera pionowego
unoszona hydraulicznie. Zabezpiecza adapter podczas transportu. 
W niektórych krajach jest wymagana przepisami.



Deflektory mechaniczne adaptera 
pionowego
to proste i skuteczne rozwiązanie ograniczające 
szerokość rozrzutu przy krawędzi pola.

Deflektory adaptera poziomego
regulowane mechanicznie, pozwalają ograniczyć 
szerokość wyrzutu obornika lub wapna przez 
tarcze wysiewające np. przy skraju pola.

Błotniki kół
chronią maszynę oraz 
ciągnik przed zanieczysz-
czeniem glebą oraz obor-
nikiem odrywającym się od 
protektora podczas jazdy.

Hydrauliczna stopa 
podporowa
pozwala na bezpieczniejsze 
i wygodniejsze odstawienie 
maszyny po skończonej 
pracy.

Deflektory 
hydrauliczne 
adaptera pionowego
są obsługiwane w wygodny 
sposób, bezpośrednio z ka-
biny ciągnika. Jednocześnie 
pełnią funkcję osłony ada-
ptera pionowego podczas 
transportu.



APOLLO PREMIUM
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: 
• szeroki adapter (1,8 lub 2,0 m)
• hydrauliczny napęd przenośnika
• zaczep dolny resorowany na resorze wzdłużnym piórowym
• mechaniczna podpora dyszla
• 1-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa
• hamulec ręczny
• instalacja oświetleniowa
• wał przekaźnika mocy szerokokątny

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ: 
• zasuwa skrzyni ładunkowej
• tylna osłona adaptera pionowego
• deflektory mechaniczne lub hydrauliczne adaptera pionowego
• deflektory mechaniczne adaptera poziomego / rozdrabniającego
• przystawka objętościowa
• błotniki kół
• podpora hydrauliczna
• rozdzielacz RBS
• sterownik Starter Spread basic
• pakiet Starter Spread pro ze wskaźnikiem otwarcia zasuwy
• komputer Superior
• 2-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa
• hydrauliczna instalacja hamulcowa
• zaczep kulowy K80
• opcje ogumienia (dodatkowe informacje u dilera)

APOLLO PREMIUM 8 10 11 13 14 16 24

Ładowność nom. [t] 6,5 8 9 10 11 13 18

Ładowność na polu [t] 9 11 12 13 14 16 20

Objętość skrzyni [m3] 7,5+3 10+3 11+3 12+3,5 14+3,5 16,5+3,5 20+3,5

Wym. całk.: dł./szer./wys. [m] 7,30 / 2,77 / 2,70 7,00 / 2,77 / 2,95 8,00 / 2,80 / 3,00 8,05 / 2,80 / 3,20 8,60 / 3,09 / 3,00 8,60 / 2,93 / 3,20 8,95 / 2,60 / 3,42

Wys. załadunku [m] 2,4 2,65 2,55 3 2,6 3 3,05

Wym. skrzyni:  
dł./szer./wys. [m]

4,34 / 1,46-1,96 
/ 1,18

4,34 / 1,46-1,96 
/ 1,37

5,16 / 1,50-2,30 
/ 1,40

5,16 / 1,53  
/ 1,70

5,68 / 1,50-2,30 
/ 1,40

5,68 / 1,50-2,30 
/ 1,75

6,50 / 1,50-2,30 
/ 1,83

Liczba przenośników 1 1 1 1 2 2 2

Szer. adaptera [m] 1,8 1,8 2 2 2 2 2

Obroty WOM 540 540 540 540 1000 1000 1000

Masa całk. [kg] 4100 4200 4500 4800 5730 5880 5650

Zapotrzeb. mocy [KM] 80 90 80-100 80-120 100-120 120-150 120-130

Ogumienie std. 18,4x34 18,4x38 23,1 R26 580/70 R38 28,1 R26 650/75 R32 23,1 R26

Dane techniczne APOLLO PREMIUM



Testy polowe
Wraz ze specjalistami z branży i ośrodkami 
badawczymi wykonywane są szczegółowe 
testy praktyczne rozrzutników w zakresie 
równomierności rozrzutu nawozu, oporów 
toczenia, obciążeń energetycznych w układzie 
napędowym, zużycia paliwa oraz nacisków 
osi i dyszla.



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. Rozrzutniki obornika, narażone na agresywne 
działanie substancji powodujących korozję metali, wy-
magają szczególnej staranności w procesie nakładania 
powłoki lakierniczej oraz na etapie przygotowania stali 
do malowania. Dlatego w rozrzutnikach Apollo Premium 
stosowane są procesy lakierownia dostosowane do 
potrzeb i warunków pracy oraz technologie przygotowania 
stali, gwarantujące odpowiednie połączenie warstwy 
antykorozyjnej z malowaną powierzchnią.

Przygotowanie 
powierzchni
Proces malowania proszko-
wego jest poprzedzony śruto-
waniem elementów, przez co 
uzyskana zostaje matowa po-
wierzchnia, do której doskonale 
przylega powłoka lakiernicza. 

Nowoczesna linia montażowa
Montaż odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami, 
przewidzianymi dla maszyn pracujących w trudnych warunkach.



Malowanie proszkowe
Nowoczesna lakiernia proszkowa powstała z mślą o zapewnieniu najwyższej 
jakości powłoki malarskiej.
Cząsteczki proszku, naładowane elektrostatycznie, idealnie przywierają do 
metalowych powierzchni po jej nałożeniu. Następnie lakierowane elementy są 
wypiekane w odpowiedniej temperaturze, gwarantującej powstanie powłoki 
odpornej na czynniki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne. 
Elementy ramy oraz skrzyni ładunkowej są malowane metodą natryskową. 
Wówczas nakładane są dwie warstwy: farba podkładowa oraz główna powłoka 
lakiernicza. 

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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