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Firma UNIA Group 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.
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ALKA L ALKA L 2,1 2,45 2,8
szerokość robocza [m] 2,1 2,45 2,8

liczba dysków [szt.] 5 6 7

masa [kg] 437 471 495

zapotrzebowanie mocy [KM] 50 60 70

szerokość pokosu [m] 1,45 1,8 2,15

Sprężyna odciążająca reguluje siłę 
nacisku listwy do gruntu. W ten 
sposob zmniejszone są opory 
tarcia oraz chroniona jest darń.

Szybka wymiana noży w miejscu pracy.

Siłownik hydrauliczny podnosi zespół tnący do transportu  
pod kątem 90 stopni.

Indywidualne zabezpieczenie dysku 
chroni listwę przed uszkodzeniem 
oraz pozwala na szybkie przywrócenie 
kosiarki do pracy.

Standardowa wersja z pojedynczym kołem 
pokosowym z prawej strony.

Bezpiecznik najazdowy chroni kosiarkę 
przed uszkodzeniem.
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Wyjątkowo
mocne osłony

Bardzo wytrzymała
ramka zawieszenia

www.uniagroup.com4



Bardzo wytrzymała 
ramka zawieszenia

Dwie osie obrotu

Regulacja intensywności 
spulchniania

Składana osłona boczna 
– niższa wysokość 
transportowa

Spulchniacz pokosu
– szybsze przesychanie 
skoszonej masy

Blokada kosiarki w pozycji 
transportowej oraz zderzak 
określający pozycję 
siłownika dla pozycji 
dojazdowej

Wyjątkowo 
mocne osłony

Klipsy umożliwiające 
szybki demontaż 
osłony

20°

20°

ALKA CLALKA CL 2,4 2,8 2,8 S 3,2  3,2 S
szerokość robocza [m] 2,4 2,8 2,8 3,2 3,2

liczba dysków [szt.] 6 7 7 8 8

masa [kg] 570 700 880 820 1020 

zapotrzebowanie mocy [KM] 70 70 70 80 90

szerokość pokosu [m] 1,5 1,8 1  2,1 1,2

Zabezpieczenie najazdowe w chwili najechania 
na przeszkodę przemieszcza kosiarkę w tył 
i w górę. Po wyminięciu przeszkody kosiarka 
automatycznie wraca do pozycji roboczej.

Centralne zawieszenie oraz dwie osie 
obrotu zapewniają doskonałe   
kopiowanie nierówności terenu.Szybka wymiana noży w miejscu pracy.

Hydropneumatyczna regulacja  
nacisku listwy do podłoża.  
Odciążenie lub dociążenie listwy 
regulowane jest płynnie poprzez 
wprowadzenie odpowiedniego 
ciśnienia do układu hydraulicznego.

Pozycja transportowa 110°
Mała wysokość oraz doskonałe  
wyważenie podczas transportu.

Szybkie podnoszenie 
na poprzeczniakach bez  
angażowania tylnego TUZ ciągnika.

KOSIARKA DYSKOW
A ZAW

IESZONA CENTRALNIE
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ALKA XLC 3,2 3,2 S  3,2 Z
szerokość robocza [m] 3,2 3,2 3,2

liczba dysków [szt.] 8 8 8

masa [kg] 700 838 1050

zapotrzebowanie mocy [KM] 80 90 100

szerokość pokosu [m] 2,1 1,0 1,0

ALKA 
XLC

Sprężyna odciążająca  
reguluje siłę nacisku listwy 
do gruntu. W ten sposob 
zmniejszone są opory tarcia 
oraz chroniona jest darń. 

Siłowniki hydrauliczne 
umożliwiają szybkie 
podnoszenie maszyny 
na poprzeczniakach.

Standardowa wersja z pojedynczym kołem pokosowym 
z prawej i lewej strony.

Zgniatacz – dwa walce o profilowanej powierzchni 
zgniatają pokos co przyspiesza jego przesychanie.

Spulchniacz – elastyczne palce w kształcie litery „V” 
łamią pokos co przyspiesza jego przesychanie.

Układ kopiujący w kształcie równoległoboku pozwala na pracę na znacznych 
przechyłach i skuteczne omijanie przeszkód terenowych.

Indywidualne zabezpieczenie dysku 
chroni listwę przed uszkodzeniem 
oraz pozwala na szybkie przywrócenie 
kosiarki do pracy.

Szybka wymiana noży w miejscu pracy.
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ALKA 
1 XL / 2 XL

ALKA  1 XL 3,2 2 XL 5,4  2 XL 6,3
szerokość robocza [m] 3,2 5,4 6,3

liczba dysków [szt.] 8 14 16

masa [kg] 1390 2830 2970

zapotrzebowanie mocy [KM] 80 120-170 120-170

szerokość pokosu [m] 2,2 2 x 1,8 2 x 2,2

Obrotowa przekładnia sprawia, 
że odległość pomiędzy 

ciągnikiem pozostaje zawsze 
stała nawet przy bardzo małych 

promieniach skrętu

Za pomocą sprężyn można ustawić 
optymalny nacisk listwy tnącej do podłoża 
na całej szerokości roboczej.

Sterowany hydraulicznie dyszel umożliwia pracę po lewej bądź po prawej stronie ciągnika. W ten sposób oszczędzamy czas 
i paliwo.

Układ kopiujący w kształcie 
równoległoboku pozwala na pracę 
na znacznych przechyłach i skuteczne 
omijanie przeszkód terenowych.

Kosiarka składana jest do pozycji transportowej za pomocą hydrauliki dyszla. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskujemy małą 
szerokość transportową (3 m) oraz dobre właściwości trakcyjne.

KOSIARKI DYSKOW
E CIĄGNIONE
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Koła 480/45-17

Rampa wyładowcza  
– wytacza bele poza zakres 

obrotu tylnej klapy, co eliminuje 
konieczność cofania maszyną 

przed wyładunkiem balota 

Bardzo wytrzymałe pręty ze stali 
chromowo – molibdenowej 

Rozdzielacz elektryczny 
steruje sekcjami 

hydraulicznymi prasy co 
umożliwia zastosowanie 

jednego przewodu 
hydraulicznego do ciągnika

Ogumione, skrętne koła kopiujące  
– dokładnie kopiują nierówności 
terenu oraz zwiększają komfort  

pracy na uwrociach

Rolka kopiująca – równomiernie 
wprowadza materiał na podbieracz 
niezależnie od wysokości pokosu

Rewers – umożliwia rozłączenie napędów rotoraod 
reszty mechanizmów. Umożliwia to ruch wsteczny 
rotora przy ewentualnym zapchaniu podajnika

Wiązanie siatką

Blokada mechaniczna 
tylnej klapy

Automatyczne smarowanie
łańcuchów – poprawia komfort 

pracy a regulacja wydatku oleju na
poszczególne sekcje umożliwia

precyzyjne dawkowanie 

DF 1,8 V 1,8 Vd 1,8 D 1,8 Dd
rodzaj łańcuchowo  

– walcowa
łańcuchowo – walcowa  

z docinaczem
 walcowa  walcowa z docinaczem

średnica bel [m] 1,2 1,2 1,2 1,2

szerokość podbierania [m] 2,1 2,1 2,1 2,1

zapotrzebowanie mocy [KM] 70 80 70 80

DF 1,8 V / 1,8 VD / 1,8 D / 1,8 DD 
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DF 1,8D / 1,8Dd
Komora walcowa – mocna konstrukcja 
do zbioru zielonki na sianokiszonkę

System opuszczanej podłogi 
pod rotorem – gwarancją 
komfortu i wygody w razie 
zapchania

Rotor – wymusza płynny 
przepływ materiału, znacznie 
zwiększając wydajność 
maszyny

Non Stop - indywidualne 
zabezpieczenie 14 noży 
tnących.

Podbieracz - 5 rzędów palców 
zapewnia wysoką wydajność 
oraz bardzo dokładne zbieranie 
materiału

3"
Graficzny 

wyświetlacz

monitorowanie
maszyny

Ergonomiczna 
obudowa

odporna 
na wstrząsy

Klawiatura

bezpośrednie
sterowanie

elementami 
maszyny

Graficzne menu Prezentacja
statusu maszyny

Rejestracja
wykonanych prac

DF 1,8 V / 1,8 Vd 
Komora łańcuchowo-walcowa – 
uniwersalna prasa do zbioru wszystkich 
rodzajów materiałów. 
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5,7"

DF 1,8 V / 1,8 VD / 1,8 D / 1,8 DD DF 1,7 Z / 1,9 Z
DF 1,7 Z 1,7 Zd 1,9 Z 1,9 Zd
rodzaj pasowa pasowa 

z docinaczem
pasowa pasowa 

z docinaczem

średnica bel [m] 0,8-1,65 0,8-1,65 0,8÷1,85 0,8÷1,85

szerokość podbierania [m] 2,1 2,1 2,1 2,1

zapotrzebowanie mocy [KM] od 80÷110 od 80÷110 od 80÷110 od 80÷110

PRASY ZW
IJAJĄCE ZM

IENNOKOM
OROW

E

Pasy bez końca - gwarantują 
długą żywotność bez 
konieczności wymiany złączek

Aparat owijający siatką znajduję 
się z przodu maszyny, co zapewnia 
dobry podgląd z kabiny ciągnika oraz 
ułatwia załadunek rolki siatki

Koła 550/45-22,5 
NOWOŚĆ Rolka kopiująca – równomiernie 

wprowadza materiał na podbieracz 
niezależnie od wysokości pokosu

Rewers - umożliwia rozłączenie napędów rotora  
od reszty mechanizmów. Umożliwia to ruch wsteczny 
rotora przy ewentualnym zapchaniu podajnika

Rampa wyładowcza – wytacza bele poza 
zakres obrotu tylnej klapy, 

co eliminuje cofanie maszyną przed 
wyładunkiem balota 

Dwa zasobniki na dodatkowe 
roli siatki oraz 6 zasobników 

na szpule sznurka umożliwiają 
długotrwałą prace na polu

Ogumione, skrętne koła kopiujące 
- dokładnie kopiują nierówności 
terenu oraz zwiększają komfort 

pracy na uwrociach

Automatyczne smarowanie łańcuchów 
– poprawia komfort pracy.
Regulacja wydatku oleju  
na poszczególne sekcje umożliwia 
precyzyjne dawkowanie

Zawór proporcjonalny umożliwia 
zaprogramowanie ciśnienia 
za pomocą sterownika – bez 
wychodzenia z kabiny ciągnika

Zwijanie już od niewielkiej średnicy

Owijanie siatką - innowacyjny system zapewnia 
stałe naprężenie siatki niezależnie od średnicy 
rolki. Rolka siatki obraca się z prędkością 10% 
mniejszą od prędkości obrotowej bel, dzięki 
czemu jest automatycznie naprężana bez ryzyka 
zerwania.

Rotor – wymusza płynny przepływ 
materiału, znacznie zwiększając 
wydajność maszyny

Non Stop - indywidualne 
zabezpieczenie 14 noży tnących

System opuszczanej podłogi pod rotorem – gwarancją 
komfortu i wygody w razie zapchania

Podbieracz - 5 rzędów palców zapewnia wysoką 
wydajność oraz bardzo dokładne zbieranie materiału

Kolorowy 
wyświetlacz

wizualizacja
stanu maszyny

Podświetlana
klawiatura

praca nocna

Joystick

komfort
pracy

USB

eksport danych

Touchpad

łatwość wprowadzania 
danych

Wizualizacja aktualnego 
wymiaru balotu

Wizualizacja 
nierównomierności balotu

Dowolność rozmiaru
oraz ciśnienia beli

Dopasowanie sposobu
owijania sznurkiem 
lub siatką

9www.uniagroup.com
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Stawiacz bel – ustawia 
belew pionie

Blokada 
mechaniczna 

tylnej klapy

Podajnik z automatyczną 
regulacją napięcia folii na  

750 mm. Regulacja wydatku oleju 
na poszczególne sekcje umożliwia 

precyzyjne dawkowanie

Cztery zasobniki  
na dodatkowe rolki folii

Koła 480/45-17

Ogumione, skrętne koła kopiujące 
- dokładnie kopiują nierówności 
terenu oraz zwiększają komfort 

pracy na uwrociach

Rewers – umożliwia rozłączenie napędów 
rotora od reszty mechanizmów. Umożliwia 
to ruch wsteczny rotora przy ewentualnym 
zapchaniu podajnika

Automatyczne 
smarowanie łańcuchów 

– poprawia komfort 
pracy

Aplikator płynów 
zakwaszających gwarantuje 
wysokiej jakości kiszonkę 
niezależnie od od jakości 
zbieranego materiału

Zasobniki na dodatkową 
rolkę siatki. Umożliwia 
długotrwałą prace na polu

Rolka kopiująca – równomiernie 
wprowadza materiał na podbieracz 
niezależnie od wysokości pokosu

Wiązanie siatką

MASTER V D
rodzaj łańcuchowo – walcowa  walcowa

średnica bel [m] 1,2 1,2

szerokość podbierania [m] 2,1 2,1

zapotrzebowanie mocy [KM] 110 110

podajnik folii 2x750 mm 2x750 mm

MASTER 

Wizualizacja aktualnego
położenia ramy, stołu, noży 
oraz ramion owijarki

Informowanie o przyczynie 
zaistniałych sytuacji 
awaryjnych

Dopasowanie dynamiki
maszyny do własnych 
potrzeb

Możliwość przerzutu beli
bez owijania
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Rotor – wymusza płynny 
przepływ materiału, znacznie 
zwiększając wydajność maszyny

Kamera – pozwala 
na monitorowanie maszyny, a co 
za tym idzie poprawia komfort 
pracy

Non Stop - indywidualne 
zabezpieczenie 14 noży 
tnących

System opuszczanej podłogi 
pod rotorem – gwarancją 
komfortu i wygody w razie 
zapchania

Podbieracz - 5 rzędów palców 
zapewnia wysoką wydajność 
oraz bardzo dokładne 
zbieranie materiału

Transfer beli oraz owijanie odbywa się w trybie automatycznym
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Aparat owijający – na folię 
500 i 750 mm

Chwytak bel
pewny i szybki załadunek

Koła jezdne
szerokie koła o profilu 400/60-15,5 
ułatwiają poruszanie się w trudnych 
warunkach terenowych

Stawiacz bel
ustawia bele 
w pionie

Stojak na folię
umożliwia zabranie 
na pole dwóch 
dodatkowych rolek folii

Filtr oleju
czysty olej to gwarancja 
niezawodności maszynyStół obrotowy

pasy gwarantują obrót 
nawet niekształtnej beli

Graficzny 
wyświetlacz

monitorowanie
maszyny

Ergonomiczna 
obudowa

odporna 
na wstrząsy

Sterownik Pilot – między innymi 
pozwala na automatyczny 
lub manualny tryb pracy owijarki, 
umożliwia zaprogramowanie 
liczby owinięć oraz informuje 
operatora, np. o zerwaniu folii.

GUCIO GUCIO  H  E
średnica owijanych bel [m] 1,2-1,5 1,2-1,5 

maksymalna masa beli [kg] 1200 1200

szerokość folii [mm] 500/750 500/750 

zapotrzebowanie mocy [KM] 40 40

sterowanie rozdzielaczem 
mechanicznym

rozdzielaczem 
elektrycznym

 Pewny załadunek chwytakowy. Owijanie bel o średnicy 1,2-1,5 m. Delikatnie ustawia bele w pionie.

Nóż – odcina folię oraz przytrzymuje ją 
do następnego owijania.

Gucio XL H – wersja z rozdzielaczem 
mechanicznym.

Dyszel – regulowany mechanicznie 
w trzech pozycjach. Transport-Praca

Blokada mechaniczna stołu – stabilizuje stół przy 
dojazdach oraz transporcie.

OW
IJARKA CIĄGNIONA Z ZAŁADUNKIEM

 PRZEDNIM
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Ramię ładujące
umożliwia załadunek bel  
o średnicy od 1.00 do 1.50 m  
i wadze do 1200 kg,
załadunek odbywa się w osi prasy

Koła jezdne
o niskim profilu 340/55-16 
sprawiają, że stół owijający jest 
nisko zawieszony, a co za tym idzie 
uzyskujemy delikatny załadunek 
oraz rozładunek balota

Stojak na folię 
umożliwia zabranie 
ze sobą na pole 
dwóch dodatkowych 
rolek folii

Zabezpieczenie zatrzymuje 
ramiona w momencie uderzenia 
o przeszkodę

Dzięki zastosowaniu podwójnego ramienia 
uzyskujemy dwa razy szybciej owiniętą bele

Noże odcinają folię 
i przytrzymują ją 

do następnego 
owijania

Stawiacz bel
delikatnie ustawia bele 

w pionie 

Podajnik
z automatyczną regulacją 
napięcia folii na 750 mm.

TWISTER TWISTER
średnica owijanych bel [m] 1,0 – 1,5

maksymalna masa beli [kg] 1200

liczba ramion owijających [szt.] 2

szerokość folii [mm] 750

zapotrzebowanie mocy [KM] 45

sterowanie rozdzielaczem elektrycznym

Kamera –  pozwala na monitorowanie 
maszyny, a co za tym idzie poprawia 
 komfort pracy.

Zaczep do prasy – umożliwia podłączenie 
owijarki do prasy oraz ich wspólną pracę.

Nóż odcina folię oraz przytrzymuje ją 
do następnego owijania.

Hydraulicznie przestawiany dyszel – umożliwia 
rozkładanie oraz składanie maszyny w trybie 
automatycznym.

Ramię zabierające może podnieść belę o wadze ponad  
1400 kg.

Szybkie i niezawodne owijanie bel o średnicy
1,2-1,5 m.

Delikatnie ustawia bele w pionie.
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Graficzny 
wyświetlacz

monitorowanie
maszyny

Ergonomiczna 
obudowa

odporna 
na wstrząsy

Sterownik Pilot – między innymi 
pozwala na automatyczny 
lub manualny tryb pracy owijarki, 
umożliwia zaprogramowanie liczby 
owinięć oraz informuje operatora, np. 
o zerwaniu folii.

www.uniagroup.com12



Specjalne tarcze, które uniemożliwiają  
owijanie się pokosu wokół kół 
kopiujących

W trakcie transportu układ 
zawieszenia ustawia maszynę 

w pozycji centralnej, a amortyzatory 
dodatkowo ją stabilizują

Regulacja kąta 
odrzutu trawy

Przednie koło kopiujące
powoduje, że wirnik jeszcze lepiej 

dostosowuje się do nierowności terenu 
(RAK 1.12)Tandemowy układ jezdny 

ułatwia kopiowanie 
terenu (RAK 1.12) 

Pozycja transportowa – skrajne wirniki do pozycji 
transportowej składane są za pomocą siłowników 
hydraulicznych. 

Regulowany kąt rozrzutu w czterech pozycjach w przedziale od 12 do 17 stopni.
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RAK 1 / 1.12 RAK 1 1,12
szerokość robocza [m] 3,4 4,3

szerokość formowanego wału [m] 0,6÷0,9 0,7

liczba ramion grabiących [szt.] 9 12

zapotrzebowanie mocy [KM] 45 45

Spajder

szerokość robocza [m] 5,5

liczba wirników [szt.] 4

liczba ramion na wirnik [szt.] 7

zapotrzebowanie mocy [KM] 40

ZGRABIARKI JEDNOKARUZELOW
E I PRZETRZĄSACZE

Regulacja wysokości grabienia odbywa się 
za pomocą ręcznej korby.

SPAJDER 
RAK 1 szerokość zgrabiania 3,8 m.

13www.uniagroup.com
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Skrętna oś tylna 
zapewnia dużą 

zwrotność zgrabiarki
na uwrociach

Regulowana hydraulicznie 
szerokość zgrabiania w zakresie 
6,4-7,4m

Sprężyny odciążające wirniki 
gwarantują doskonałe 
kopiowanie nierówności terenu

RAK 2 

Skrętna oś tylna zapewnia dużą zwrotność zgrabiarki na 
uwrociach.

Unikalny system kopiujący – gwarancją dokładnego grabienia 
oraz mniejszego zużycia części.

Blokada mechaniczna – zapewnia łatwe przemieszczenie wirników do pozycji 
dojazdowej oraz pewność w czasie transportu.

Pozycja dojazdowa – pozwala na łatwy przejazd nad pokosem.

Precyzyjna regulacja wysokości grabienia

NASZ SYSTEM SYSTEM KONKURENCJI
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RAK 2
szerokość robocza [m] 6,4 – 7,4

szerokość formowanego wału [m] 0,7 – 1,7

liczba ramion grabiących [szt.] 22

zapotrzebowanie mocy [KM] 70

www.uniagroup.com14



Elementy robocze Bijaki (KORNIK L – waga 
jednego bijaka 700 g) Bijaki (KORNIK XL – 
waga jednego bijaka 1650 g)

Elementy robocze Noże tnące (Kornik L – 2 noże 
na uchwycie) Noże tnące (Kornik XL – 3 noże 
na uchwycie) Kornik XL rozdrabniający resztki pożniwne w uprawie kukurydzy.

RAK 2 

Przesuwny układ zawieszenia 
ułatwia poprawne ustawienie 

maszyny do pracy

KORNIK L / XL / VARIO / FLEX
KORNIK L XL Vario Flex
szerokość robocza [m] 1,15; 1,35; 1,6; 1,9 1,55; 1,8; 2,0; 2,3; 2,5; 2,8 1,6; 1,9 —

zasięg wysięgnika [m] – — — 4,8; 5,5; 6,0; 7,0

Pokrywa rewizyjna  
– ułatwia dostęp do 
mechanizmów roboczych 
maszyny

Wał ugniatający  
– wyrównuje i ugniata 
rozdrobnioną masę

KORNIK Vario z ramieniem hydraulicznym może wykaszać rowy 
oraz w pozycji pionowej np. przycinać żywopłoty. Na wysięgniku kosiarki KORNIK Flex można zamontować głowice robocze o szerokościach 80, 100 lub 125 cm

KOSIARKI BIJAKOW
E

RAK 2
szerokość robocza [m] 6,4 – 7,4

szerokość formowanego wału [m] 0,7 – 1,7

liczba ramion grabiących [szt.] 22

zapotrzebowanie mocy [KM] 70
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Koło nagarniające 
zwiększa szerokość  
podbierania do 1,85mKoła kopiujące 

dokładnie kopiują
nierówności terenu

Podajnik umożliwia 
załadunek kostek 

na przyczepę

Regulacja długości kostek 
w zakresie od 0,3-1,3 m

KOSTKA KOSTKA
szerokość podbierania [m] 2,1

szerokość komory prasowania [m] 0,46

wysokość komory prasowania [m] 0,36

zapotrzebowanie mocy [KM] 30

masa [kg] 1300

Hydraulicznie sterowany dyszel ułatwia 
ustawianie maszyny w położenie 
transportowe lub robocze.

Hydraulika podbieracza umożliwia 
sterowanie podbieraczem z kabiny  
ciągnika.

Maszyna wyposażona została w niezawodny 
aparat wiążący firmy Raaspe.

Regulacja stopnia zgniotu realizowana 
jest za pomocą dwóch sprężyn.
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KOSTKA
szerokość podbierania [m] 2,1

szerokość komory prasowania [m] 0,46

wysokość komory prasowania [m] 0,36

zapotrzebowanie mocy [KM] 30

masa [kg] 1300 NOTATKI

NOTATKI
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