
Плуг UNICO

Плуг UNICO характеризується особливою паралелограмною системою, призначеною для швидкого налаштування лінійної тяги трактора без 
її коригування навіть при подальшій зміні налаштувань першого корпусу. Якісна настройка лінії тяги дозволяє отримати 10-15% економії 
палива. Агрегат має надійну конструкцію та зроблений з високоякісних матеріалів, чим забезпечують запас міцності та тривалий термін 
експлуатації.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

 � Башта Ø 120 мм
 � Триточкове навішування кат. III
 � Рама 120х120 мм
 � Система захисту зрізним болтом
 � Гідравлічне регулювання першого корпусу
 � Автоматична пам’ять робочого положення
 � Відстань між корпусами: 105 см
 � Кліренс рами: 87 см
 � Полосові відвали MP4N
 � Кукурудзяні передплужники
 � Гідравлічне опорно-транспортне колесо глибини COMBO
 � Ніж польової дошки на останньому корпусі



МОДЕЛЬ UNICO 4+1

Кількість корпусів, шт. 5

Робоча ширина, см 150-275

Вага, кг 2070

Необхідна потужність трактора, к.с. 200-250

Ширина захвату, см 30-55

Відстань між корпусами, см 105

Кліренс рами, см 87

ОСОБЛИВОСТІ: 

Колесо регулювання глибини 
також може поставлятися у варі-
анті «комбо», для використання 
в якості транспортного. В даному 
випадку плуг транспортується 
в напівзворотному стані і таким 
чином значна частина ваги пе-
редається на колесо, забезпечу-
ючи комфортне і безпечне тран-
спортування.

Передплужники оснащені простою (палець з фіксатором) системою 
регулювання висоти, в залежності від кількості рослинних залишків 
і бажаної глибини обробки. Це дозволяє дуже швидко переналаш-
тувати плуг і працювати на різних полях з різними умовами роботи.

Причіпний пристрій було розроблено 
для забезпечення максимальної надій-
ності та стабільної роботи. Поворотна 
рама з верхнім кронштейном об’єднані 
в суцільний вузол, який поєднується з 
рамою плуга, в той час як бічні крон-
штейни кріпляться на болтах. Це доз-
воляє перебудовувати причіпний при-
стрій з жорсткою фіксацією до режиму 
плаваючої роботи і навіть приєднати 
окремий навісний пристрій.

Паралелограм з подвійними важелями дозволяє налаштовувати 
плуг регулюванням першого корпусу, навіть якщо пізніше буде не-
обхідність змінити налаштування інших корпусів. Такі функції мож-
ливі навіть під час роботи. Перший корпус можна легко налашту-
вати за допомогою гідравлічного циліндра (додаткове обладнання), 
що забезпечує рівномірну оранку і швидке налаштування всього 
плуга безпосередньо на полі.


