
PRISLISTE 2022 
Plov -UNICO MEDIUM og UNICO LARGE 



Priseksempler: 247.400

Ekstraudstyr:

Ekstra fure (inkl. forplov og underplov) 44.500

Risteunderplov 4N pr. sæt (merpris) 2.400

Majs eller halm forplov 0

Halmskræller (sæt) 1.200

Hydraulisk justering af 1. fure 3.200

Kombi landhjul 770 x 330 (merpris) 8.500

Hydraulisk dybderegulering for 770 x 330 (merpris) 7.100

Trafiklys 6.200

Hydraulisk pakkearm 14.700

M5 longlife spids pr. sæt 800

HD svingbar trækøje cat. 5 8400

UNICO MEDIUM 4+ VARIO NSH
En moderne og veludstyret serie af liftophængte plove

Unico medium Vario NSH
Standard Udstyr:
• Op til 200 hk traktorer 
• 4 furet (kan udbygges med 1 fure) 
• Træklinje indstilling (uafhængig) 
• Hydraulisk stensikring (NSH) 
• Hydraulisk variabel 14-22" (arbejdsbredde) 
• Hydraulisk indsving (vending) 
• Mekanisk sideregulering (1. fure) 
• Robust vendehoved (Ø120 mm aksel) 
• krop afstand 95 cm
• Ås frihøjde 80 cm 
• Hovedramme 120 x 120 x 10 mm 
• 4WD underplov 
• Majsforplov (quick indstilling) 
• Landsideknive (alle furer) 
• Sidste fure lang landside og styrplade 
• Plovfodsbeskyttelse 
• Landhjul 690 x 320 (bagmonteret)

Alle priser er ex. moms

Bagmonteret 690 x 320

Plovfod beskyttelse, styrplade

M5 longlife spids



Priseksempler: 309.200

Ekstraudstyr:

Ekstra fure (inkl. forplov og underplov) 44.300

Risteunderplov 4N pr. sæt (merpris) 2.400

Majs eller halm forplov 0

Halmskræller (sæt) 1.200

Hydraulisk dybderegulering for 770 x 330 (merpris) 7.100

Trafiklys 6.200

Hydraulisk pakkearm 14.700

M5 longlife spids pr. sæt 800

Igangsætning i marken 0

HD svingbar trækøje cat. 5 8400

UNICO LARGE 5+ VARIO NSH
En moderne og veludstyret serie af liftophængte plove bygget på  over 65 års erfaringer!

Unico Large Vario NSH
Standard Udstyr:
• Op til 300 hk traktorer 
• 5 furet (kan udbygges med 1 fure) 
• Træklinje indstilling (uafhængig) 
• Hydraulisk stensikring (NSH) 
• Hydraulisk variabel 14-22" (arbejdsbredde) 
• Hydraulisk indsving (vending) 
• Hydraulisk sideregulering (1. fure) 
• Robust vendehoved (Ø130 mm aksel) 
• Valgfri 95 eller 105 cm kropafstand 
• Ås frihøjde 80 cm 
• Hovedramme 140 x 140 x 10 mm 
• 4WD underplov 
• Majsforplov (quick indstilling) 
• Landsideknive (alle furer) 
• Sidste fure lang landside og styrplade 
• Plovfodsbeskyttelse 
• Kombi-landhjul 770 x 330 mm

Alle priser er ex. moms

Hydr.landhjul (ekstraudstyr)

Risteunderplov 4N (ekstraudstyr)

Bred furebund, ret landside

... med suveræn bedste dækning af planterester og bredeste furebund!



Forhandler:

Priserne er gældende fra den Januar 2022, ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl samt fejl og ændringer i specifikationer og priser


