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EKO / LUX

REX

PLUS / PLUS REX

EUROPA / EUROPA XL

EUROPA PREMIUM

ŚLĘZA

NYSA
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Firma UNIA Group zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie, w szczególności wycofania produktów ze sprzedaży 
lub zmiany specyfi kacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.

Kolory na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od dostępnych w rzeczywistości.
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EKO ‒ belka polowa rozkładana, składana 

i podnoszona r cznie. Wspomagana mechanizmem 

samohamownym, zabezpieczaj cym belk  przed 

gwałtownym opadni ciem.

LUX ‒ Elektrozawór ‒ wygodna obsługa układu 

cieczowego z kabiny ci gnika z mo liwo ci  

rozbudowy o komputer Spray.

TOP 1200 zbiornik przedni o pojemno ci 

1200 l pozwala powi kszy  pojemno  ł czn  

opryskiwacza do 2200 l.

Mo liwo  zastosowania pompy o nap dzie 

hydraulicznym lub elektrycznym.

MODEL pojemno  zbiornika
(l)

szeroko  robocza
(m)

EKO 600 / 800 / 1000 12 / 15 / 18 (EKO 1000) 

LUX 400 / 600 / 800 / 1000 12 / 15

Zbiornik czystej wody do mycia r k

 

Belka hydrauliczna

podnoszona do wysoko ci 2,1 m 
z mo liwo ci  niezale nego 

rozkładania.

Układ cieczowy

z rurek kwasoodpornych

3-komorowy zbiornik

LUX: o pojemno ci: 
400 l, 600 l, 800 l, 1000 l
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Hydrauliczne wychylenie belki
Głowice 

3-pozycyjne z rozpylaczami
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Dopracowany w szczegółach system 

hydraulicznego sekwencyjnego składania 

i rozkładania belki polowej.

Pakietowa szeroko  transportowa to 2,55 m.

Mo liwo  współpracy z NAVI-GPS z SECTION 

CONTROL i TRACK LEADER II eliminuj c  

nakładanie si  oprysków i ułatwiaj c  jego 

wykonanie.

Mo liwo  oprysku tylko jedn  stron  belki 

lub jej cz ci  w trakcie mijania przeszkód.

Blokada stabilizacji zapewniaj ca bezpieczne 

składanie i prac  z belk  cz ciowo rozło on .

TOP 1200  zbiornik przedni o pojemno ci 
1200 l pozwala powi kszy  pojemno  ł czna 
opryskiwacza zawieszanego nawet do 2400 l. 
Mo liwo  zastosowania pompy o nap dzie 
hydraulicznym lub elektrycznym.

MODEL pojemno  zbiornika
(l)

szeroko  robocza
(m)

REX 1000 / 1200 15 / 18 / 20 / 21 / 24

ZBIORNIK PRZEDNI 
TOP 1200 1200 ‒

Belki polowe

z układem cieczowym 
z rurek kwasoodpornych. 

3 - komorowe zbiorniki 

o pojemno ciach
 1000 i 1200 l

Wysoko  podnoszenia belki

polowej do 2,1 m

Rozwadniacz e ektorowy

mieszcz cy si  w obrysie zbiornika 
opryskiwacza

OPRYSKIW
ACZE ZAW

IESZANE
OPRYSKIW

ACZE ZAW
IESZANE

Przył cze hydrantowe 

‒ komfortowe napełnianie zbiornika

Kółka transportowe

do wygodnego 
agregowania opryskiwacza 

z ci gnikiem.
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Belka polowa REX składana z tyłu opryskiwacza 

dost pna dla opryskiwaczy ze zbiornikami 2000 

i 2500 l.

Dyszel półautomatyczny umo liwiaj cy 

prowadzenie opryskiwacza

po ladach kół ci gnika.

Plus 2000, 2500.

Belka polowa STANDARD składana z boku 

opryskiwacza dost pna dla wszystkich 

opryskiwaczy typu PLUS.

PLUS (belka typu REX) ‒ niezale ne rozkładanie 

belki umo liwia omijanie przeszkód.
PLUS (belka typu REX) ‒ wahadłowy układ 
stabilizacji belki z amortyzacj  wychylenia.

O  mechanicznie amortyzowana 

w opcji dla PLUS 2000/2500.

Układ cieczowy z rurek 

ze stali kwasoodpornej
z głowicami 

wielopozycyjnymi 
i rozpylaczami

Podnoszenie belki 

do 2,3 m umo liwia 
oprysk wysokich ro lin

Zbiorniki 

3 - komorowe 
z wewn trznymi falochronami 
i płuczkami wirowymi

Wahadłowy układ
 
stabilizacji belki

MODEL pojemno  
zbiornika (l)

szeroko  robocza
(m)

PLUS 1200 / 1500 / 1600 15 / 18 

PLUS (REX) 2000 / 2500 15 (bez belki REX) / 18 / 20 / 21 / 24

OP
RY
SK
IW
AC
ZE
 Z
AC
ZE
PI
AN
E

Filtry

sekcyjne belki

PLUS / PLUS REX

Płynny rozstaw kół 

Plus 1600    1,35 - 1,8 m
Plus 2000/2500    1,5 - 2,0 m
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Kompaktowa budowa opryskiwacza

umo liwia przejazdy po ro nego typu drogach.

Niskie wiadukty nie stanowi  problemu. 

Wysoko  2,9 m. Europa XL

Belka o płaskiej konstrukcji, składana w pozycji 

transportowej sko nie do boku.

EUROPA

Komputer UTS, ekran 6 cali,UTS Komfort 10,5 

cala, TOUCH 800 dotykowy 8 cali z GPS z Track 

Leader II i Section Control wykorzystuje zalety 

rolnictwa precyzyjnego.

Amortyzowana pneumatycznie o  poprawia 

komfort pracy i wydłu a ywotno  

opryskiwacza.

R-system: redukcja szeroko ci roboczej belki, 
EUROPA  28/21 m, 27/21 m, 24/18 m, 21/15 m, 
18/12 m. 
EUROPA XL (wyposa enie standard) 30/20 m, 
28/20 m, 27/21 lub 19 m, 24/18 m.

Automatyczny dyszel skr tny umo liwiaj cy 

prowadzenie opryskiwacza po ladach kół 

ci gnika.

EUROPA 
/ EUROPA XL

MODEL pojemno  zbiornika
(l)

szeroko  robocza
(m)

EUROPA 2500 / 3000 / 4000 18 / 20 / 21 / 24 / 27 / 28 

EUROPA XL 2500 / 3000 / 4000 18 / 20 / 21 / 24 / 27 / 28 / 30

System EDS sterowany pneumatycznie z recyrkulacj  
cieczy roboczej umo liwia prace z dokładno ci  
do jednego rozpylacza.

O
PRYSKIW

ACZE ZACZEPIANE
OPRYSKIW

ACZE ZACZEPIANE

Przestrzenna konstrukcja belki

(Europa XL) hydraulicznie podnoszonej i rozkładanej

Wahadłowe zawieszenie

belki z amortyzacj  
pionow  i poziom

Zbiorniki  

3 - komorowe z wewn trznymi 
falochronami i płuczkami wirowymi

Koła z płynnym rozstawem 

od 1,8 do 2,25 m
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Zwarta konstrukcja całego opryskiwacza 

posiada maksymaln  szeroko  

transportow  2,8 m.

Zawieszenie belki na równoległoboku,  

z dwoma hydraulicznymi cylindrami i hydrauliczn  

amortyzacj  zapewnia dobr  stabilizacj  belki.

Dwa umieszczone po bokach zbiorniki wody 

czystej do płukania układu cieczowego (2x300 l) 

zapewniaj  dodatkowo  symetryczne obci enie 

ramy opryskiwacza.

Automatycznie sterowana o  skr tna zapewnia 

precyzyjne prowadzenie opryskiwacza 

po ladach kół ci gnika, a pneumatyczne 

zawieszenie doskonale tłumi drgania z podło a.

Komputer UTS ekran 6 cali,UTS (Komfort) 
10,5 cala,TOUCH 800 dotykowy 8 cali, 
działaj cy w systemie ISOBUS w poł czeniu 
z GPS umo liwia automatyczne sterowanie 
parametrami oprysku z wykorzystaniem zalet 
rolnictwa precyzyjnego.

Zał czanie i rozł czanie 

pojedynczych rozpylaczy lub sekcji układu 

cieczowego za pomoc  GPS.

MODEL pojemno  zbiornika
(l)

szeroko  robocza
(m)

EUROPA
PREMIUM 4200 / 5800 24 / 27 / 28 / 36

OP
RY
SK
IW
AC
ZE
 P
OL
OW
E 
ZA
CZ
EP
IA
NE

Belki polowe 

o konstrukcji przestrzennej, symetryczne 
z wychyleniem sterowane 

elektrohydraulicznie.

Zbiorniki  poliestrowe

o pojemno ciach 4200 i 5800 l 
z falochronami wewn trznymi

i płuczkami

Belka

wynoszona na wysoko  2,5 m

System EDS sterowany pneumatycznie z recyrkulacj  cieczy roboczej 
umo liwia prace z dokładno ci  do jednego rozpylacza.

Filtry sekcyjne
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MODEL rodzaj przystawki pojemno  zbiornika
(l)

L ZA okr gła 1000 / 1500 / 2000

L ZA kolumnowa 1000 / 1500 / 2000

L ZA rurowa OKTOPUS 1000 / 1500 / 2000

Zbiorniki polietylenowe

3 - komorowe

Pompa 
membranowo-tłokowa

o wydajno ci 135 l/min

Mo liwo  zamontowania

przystawki 
wentylatorowej, 
kolumnowej 
lub rurowej

Dyszel skr tny 

umo liwiaj cy prowadzenie 
opryskiwacza  po ladach kół ci gnika

Przystawka kolumnowa DUET 2-biegowa 
(dwa wirniki przeciwbie ne i współosiowe) 
o wydajno ci maksymalnej 43000 m3/h i zasi gu 
do 5,0 m do wysokich nasadze . Gwarantuje 
jeszcze lepsz  równomierno  oprysku. Dost pna 
w wersji dwu lub czterosekcyjnej.

Przystawka CD PLUS o wydajno ci 45000 m3/h 
i optymalnym zasi gu do 4,5 m do wysokich 
nasadze . Konstrukcja przystawki wykonana jest 
bez spawów ze stali kwasoodpornej.

Elektrozawór z odczytem elektronicznym 

ci nienia w kabinie z mo liwo ci  rozbudowy 

o komputer Spray.

Przystawka PILMET, ø800, 2-biegowa z defl ekto-
rami i dodatkowymi głowicami, umo liwiaj cymi 
podwy szenie zasi gu oprysku w pionie oraz jego 
regulacj , o maksymalnej wydajno ci 45000 m3/h 
i zasi gu 4,5-5,0 m do sadów tradycyjnych.

OPRYSKIW
ACZE SADOW

NICZE
OPRYSKIW

ACZE SADOW
NICZE

Zewn trzne urz dzenie zasysaj ce

do bezpiecznego i sprawnego 
dozowania rodków ochrony ro lin.

Pod wietlenie 

wska ników 
poziomu cieczy

Głowice mosi ne 

dwupozycyjne 
z rozpylaczami

Zawór spustowy 

z otworem wylotowym ø40

Wysuwany stopie  

ułatwiaj cy kontrol  
rozwadniacza.

Przystawka OKTOPUS, 
liczba głowic opryskowych 8 lub 10, 2-biegowa 
z wentylatorem promieniowym o maksy-
malnej wydajno ci 13300 m3/h, do krzewów 
(porzeczka,malina,borówka), sadów.
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Rozstaw kół 

(NYSA 1500) mo na zmienia  w zakresie 
1,5 - 2,0 m (2,2 m po przeło eniu kół stronami)  

Zbiornik wody czystej

do płukania układu 
cieczowego

Belka polowa (10 m)   

podnoszona  i rozkładana hydraulicznie, 
z siłownikiem wychylenia, z 10 regulowanymi 
dyfuzorami

MODEL pojemno  zbiornika
(l)

liczba dyfuzorów

NYSA 600 / 1500 10

OP
RY
SK
IW
AC
ZE
 W
AR
ZY
W
NI
CZ
E

Dyfuzory umieszczone s  w sposób ruchomy 

na belce polowej, dzi ki czemu mo na 

dostosowa  ich ustawienie do indywidualnych 

potrzeb u ytkownika.

Wentylator promieniowy zapewniaj cy wsparcie 

powietrzem strumienia oprysku.

Dyszel skr tny ułatwiaj cy prowadzenie 

opryskiwacza po ladach kół ci gnika.

Głowice 

2-pozycyjne 
z rozpylaczami

Zewn trzne urz dzenie

zasysaj ce

Elektrozawór 

(2 lub 5 sekcyjny)
do zdalnego sterowania 
układem cieczowym

NYSA
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