
Reglarea primei trupiţe
Pentru o închidere corectă a brazdei de lucru, puteţi regla prima trupiţă în 
funcţie de dimensiunea pneurilor posterioare.

FĂRĂ PERECHE
Modelul Unico înglobează ultimele tehnologii ale grupului Maschio Gaspardo pe segmentul plugurilor şi este 
construit având la bază conceptele de versatilitate şi fiabilitate, pentru o arătură de calitate. 

UNICO
Plug purtat cu paralelogram

UNICO L 4+1

Lăţime de lucru
Sistemul Vario cu reglare continuă permite setarea lăţimii de lucru direct 
în câmp, în funcţie de starea solului. Util, de asemenea, pentru finisaje la 
marginea câmpului.

Adâncime de lucru uniformă
Acţiunea combinată a roţii posterioare şi a reglajelor cuplajului permite 
plugului să fie paralel cu solul, pentru un plan de lucru mereu uniform.
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NOUTĂŢI STUDIATE AD-HOC
Noutăţile principale vizează: cadrul, introducerea sistemului cu paralelogram «Smooth Set» şi a posibilităţii 
de interschimbare a cormanelor. Totul a fost studiat pentru a ne adapta la diferitele condiţii de lucru specifice 
fiecărei exploataţii agricole.

Îngroparea completă a resturilor vegetale
Datorită sistemului de reglare a plazului «Quick fit» şi gamei 
ample de cormane, răsturnarea bulgărelui de pământ şi în-
groparea resturilor vegetale sunt optime şi garantate în orice 
condiţie.

Simplitatea manevrelor la capătul terenului
Compact şi inteligent, plugul Unico este practic inclusiv la 
virajele de la capătul terenului. Capătul cu cuplaje inter-
schimbabile practice şi sistem de rotaţie cu memorie (std. 
> 4 trupiţe) permite închiderea automată a plugului la opera-
ţiunile de virare, reducând efortul cadrului şi permiţând evi-
tarea unor loviri inutile.
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Cele 3 treceri pentru o  
arătură făcută de un profesionist 

Cadru cu paralelogram: SMOOTHSET
Cadrul cu paralelogram SmoothSet prezintă un sis-
tem inovator de reglare, care permite:
• reducerea solicitărilor asupra cadrului şi cuplajului 
faţă de versiunile cu sanie; 
• reglarea primei trupiţe inclusiv la maşina în mişcare, 
fără a modifica lăţimea de lucru;
• corectarea tragerii pentru un randament sporit al 
tractorului. 

Toate funcţiile sunt intuitive şi simplu de reglat. Ast-
fel, este mai simplu de adaptat plugul la fiecare teren, 
la cantitatea resturilor de cultură şi la adâncimea de 
lucru.

Configurarea lăţimii de lucru

Reglare hidraulică continuă (Vario) 
Sistem de reglare hidraulică a lăţimii de lucru. 
Rapid şi versatil, datorită cuplării rapide, permite re-
glarea lăţimii inclusiv în timpul lucrului. Reglarea vari-
abilă de la 25 la 55 cm pentru fiecare trupiţă permite 
adaptarea perfectă la condiţiile terenului.

Reglare mecanică (PAS)

Sistem de reglare a lăţimii de lucru cu bolţ. 
Simplu şi robust, datorită celor 4 reglaje, permite 
identificarea celei mai potrivite configuraţii.

1
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Cele 3 treceri pentru o  
arătură făcută de un profesionist 

Adaptabilitate perfectă datorită reglajelor lăţimii de lucru (Vario)

Datorită sistemului «SmoothSet», reglarea lăţimii de lucru nu modifică celelalte setări ale plugului.

Configurarea lăţimii de lucru a primei trupiţe2
REGLAREA PRIMEI TRUPIŢE (L1)
Suprafeţele de rulare şi lăţimile de lucru diferite necesită 
configurarea corectă a primei trupiţe, pentru a garanta o 
închidere adecvată a brazdei în spatele tractorului. Siste-
mul de reglare (L1) permite identificarea setării celei mai 
corecte în mod simplu şi intuitiv. 

TRACŢIUNE TRACTOR (L2)
Prin reglarea pistonului mecanic (L2), puteţi corecta trac-
ţiunea plugului faţă de direcţia de înaintare a tractorului. 
Astfel, se anulează forţele laterale pentru rezultate mai 
bune, în ceea ce priveşte atât performanţa, cât şi reduce-
rea solicitării pentru plug şi tractor. Tabelul de reglaje, fur-
nizat alături de manualul de utilizare şi întreţinere, permite 
identificarea cu uşurinţă a setărilor corecte.

În sfârşit, reglarea corectă a tracţiunii 3

Lăţime de lucru minimă: 25 cm Lăţime de lucru maximă: 50 cm

L1

L2
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Cadru şi dotări

Cuplaj interschimbabil
Cuplajul a fost conceput pentru a oferi maximă stabilitate şi rezistenţă la le-
garea la tractor. Al treilea punct şi pivotul de rotaţie formează un corp central 
unic cu plugul, în timp ce cuplajele ridicătorului sunt prinse în bolţuri pe corpuri 
detaşabile cu flanşe. Această funcţie exclusivă permite trecerea rapidă de la 
configuraţia cu cuplaj fix la cea cu cuplaj direcţional sau conectarea unei bare 
cu cuplaj rapid. Au fost prevăzute două înălţimi posibile de conectare la ridi-
cător pentru a se adapta la maşinile tuturor producătorilor.

Cuplaje interschimbabile din categoria a 2-a şi a 3-a

Vopsea de înaltă calitate
Noul sistem de vopsire cu pulberi asigură o vopsire de calitate, 
care garantează protecţia maximă la agenţi atmosferici a cadrului 
şi a cuplajului. 
Vopseaua de pe părţile în contact cu terenul permite o alunecare 
optimă a pământului, ceea ce contribuie şi la creşterea perfor-
manţelor tractorului.

Suport conexiuni hidraulice

Compartiment pentru obiecte
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Comod şi practic
Pentru versiunea extensibilă este disponibilă va-
rianta cu trupiţă suplimentară, pentru a garanta o 
mai mare versatilitate la utilizare, inclusiv la puteri 
diferite. Calitate maximă la finisările de la marginea 
terenului, datorită poziţiei externe faţă de roata de 
transport.

Maşină prinsă în bolţuri
Toate suporturile şi plăcile sunt 
prinse în bolţuri pe cadru. Lipsa 
punctelor de sudură garantează 
rezistenţă, fiabilitate şi stabilita-
te sporite, inclusiv sub acţiunea 
unor solicitări mari.

De la un teren la altul, cu schimbarea rapidă a cormanei
Schimbarea rapidă a cormanei accelerează operaţiunile de 
adaptare a plugului la diferitele tipuri de utilizare şi de sol. 
Nu mai este necesară separarea de grindei a întregului an-
samblu cuţit de plug - brăzdar - cormană, ci poate fi în-
locuită numai cormana, datorită numărului mic de bolţuri, 
accelerând astfel operaţiunea.

Cadru extensibil 
+1 trupiţă

Specificaţii 
tehnice (mm)

Unico M Unico L

Grindă cadru 120x120 140x140
Grosime  
grindă cadru

10 10

Ø pivot cuplaj 100 120
Grindei 70x40 80x40
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Sistem de siguranţă 
cu bolţ sau hidraulic No Stop

Sistem de siguranţă activă: NSH
Un piston hidraulic cu preîncărcare reglabilă hidraulic permite 
ridicarea trupiţei în caz de lovire, care, imediat după depăşirea 
obstacolului, revine pe poziţie. Prima trupiţă este prevăzută cu 
un piston cu alezaj mai mare, care suportă o sarcină mai ridi-
cată.

Încercaţi pentru a crede
Acest sistem special este indicat pentru terenuri caracterizate prin prezenţa unor pietre mari care, la sistemul cu 
bolţ, ar cauza ruperi frecvente şi posibile deteriorări, inclusiv ale cadrului. Fiecare trupiţă se poate ridica complet, 
până la depăşirea totală a obstacolului, pentru a putea apoi să revină în poziţia de lucru, fără a fi necesară oprirea 
tractorului.

Prima trupiţă cu secţiune mărită a cilindrului pentru sar-
cini mai mari

PÂNĂ LA 65° 
deplasare
verticală
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Protecţie la 360°
Noul dispozitiv cu pârghie cotită este adecvat pentru a absorbi lovi-
turi atât verticale, cât şi orizontale. Datorită acestei soluţii, atât struc-
tura cadrului, cât şi trupiţa sunt mai protejate la solicitări.

Se îndoaie, dar nu se rupe
Fiecare trupiţă este prevăzută cu un acumulator de compensare pro-
priu şi permite o deplasare în sus de aproximativ 40 cm.

Manometru pentru reglarea de preîncărcare a trupiţelor
Pentru o configurare corectă a sistemului de siguranţă, există în do-
tare un manometru care permite gestionarea rapidă a presiunii din 
circuitul hidraulic.

Sistemul de siguranţă 
mecanic cu bolţ de forfecare

Sistem cu bolţ
Soluţia clasică cu bolţ este simplă şi fiabilă, 
fiind recomandată pentru terenurile în care 
prezenţa pietrelor sau a obstacolelor este oca-
zională.

Simplu şi rapid
Toate trupiţele sunt prevăzute cu un bolţ de 
8,8 mm sau 10,9 mm. După depăşirea limitei, 
bolţul foarfecă, ridicând trupiţa şi evitând dete-
riorarea maşinii. Înlocuirea bolţului este foarte 
simplă, inclusiv în câmp.

DEPLASARE 
ORIZONTALĂ

DEPLASARE 
VERTICALĂ

Manometru pentru reglarea de preîncărcare a trupiţelor
Pentru o configurare corectă a sistemului de siguranţă, există în do-
tare un manometru care permite gestionarea rapidă a presiunii din 
circuitul hidraulic.
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Rapiditate şi manevrabilitate

Inteligent pe câmp
Datorită soluţiei oferite de roata combinată, care reia sistemul modele-
lor semi-purtate, roata rămâne mereu perpendiculară cu solul. 
Corpul plugului este cel care se roteşte în jurul acesteia, evitând astfel 
problemele iritante de blocare din cauza terenului şi a reziduurilor de 
culturi.

Siguranţă la transportul pe stradă
În timpul transportului, plugul este tractat în poziţia fluture. Astfel, roata poate transmite o parte din greutate la sol, 
reducând tangajul, inclusiv la tractoarele cu ampatament redus, pentru un transport comod şi sigur.

Roată combinată
Are rol atât de roată de sprijin în timpul transportului rutier al plugului, 
cât şi de roată de reglare a adâncimii, la utilizarea normală în câmp.

Pernă soft
Pentru versiunile cu mai mult de 4 trupiţe, este posibilă echiparea cu suspensie 
antişoc hidropneumatică.
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Specificaţii tehnice

SPECIFICAŢII  
TEHNICE

Cadru Diametru 
cuplaj 

Distanţă  
sub cadru

Distanţă 
între trupiţe

Lăţime  
de lucru

Cuplaj  
în trei puncte

Greu-
tate

Putere 
tractor

mm mm cm cm cm categorie Kg cp

U
N

IC
O

 M  B
O

LŢ

PASSO
3E

120x120x10
100

80 - 87 95-105 (95): 30-35-40-45 
(105): 33-38-44-50

2 sau 3 810 90-110
4NE 2, 3, 3N 1070 120-140
4E 120 3 sau 3N 1070 120-160

VARIO
3E

120x120x10
100

81 - 87 95-105 30÷53
2 sau 3 810 90-110

4NE 2, 3, 3N 1070 120-140
4E 120 3 sau 3N 1070 120-160

N
S

H

PASSO
3E

120x120x10
100

82 - 87 85-95 (85): 30-35-40-45 
(95): 33-38-44-50

2 sau 3 810 90-110
4NE 2, 3, 3N 1070 120-140
4E 120 3 sau 3N 1070 120-160

VARIO
3E

120x120x10
100

83 - 87 85-95 30÷53
2 sau 3 875 90-110

4NE 2, 3, 3N 1155 120-140
4E 120 3 sau 3N 1155 120-160

SPECIFICAŢII  
TEHNICE

Cadru
Diametru 

cuplaj 
Distanţă  

sub cadru
Distanţă 

între trupiţe
Lăţime  

de lucru
Cuplaj  

în trei puncte
Greu-
tate

Putere 
tractor

mm mm cm cm cm categorie Kg cp

U
N

IC
O

 L  B
O

LŢ

PASSO

3E

140x140x10
100

80 - 87
95-105-115 (95): 30-35-40-45 

(105): 33-38-44-50 
(115): 36-42-48-54

3 sau 3N

1120 120-150
4NE 1365 150-200
4E

120
1525 150-240

5E 95-105 1785 180-260

VARIO

3E

140x140x10
100

80 - 87
95-105-115

30÷53 3 sau 3N

1245 120-150

4NE 1525 150-200
4E

120
1685 150-240

5E 95-105 1965 180-260

N
S

H

PASSO

3E

140x140x10
100

80 - 87
95-105-115 (95): 30-35-40-45 

(105): 33-38-44-50 
(115): 36-42-48-54

3 sau 3N

1.250 120-150
4NE 1.550 150-200
4E

120
1.750 150-240

5E 95-105 2050 180-260

VARIO

3E

140x140x10
100

80 - 87
95-105-115

30÷53 3 sau 3N

1235 120-150
4NE 1565 150-200
4E

120
1785 150-240

5E 95-105 2105 180-260
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