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proefrit

Homogeen, hard,
stofvrij én kleurrijk…

Unia Ibis XXL Vario:
Variabele ploeg voor 12.000 euro
De variabele ploeg van de Poolse fabrikant Unia is te krijgen voor de helft van het geld dat Westerse A-merken
rekenen. Er zou een mindere kwaliteit en dus korte levensduur tegenover staan.We namen de proef op de som.

E

en akkerbouwer die op zoek is naar een
ploeg zal niet gelijk denken aan het merk
Unia. Unia is een van die goedkope
merken uit Oost-Europa. Is het daarom minder
dan een duur westers merk? We namen de
proef op de som op een bont perceel met lichte
zandgrond in het Duitse Itterbeck, net over de
grens bij Hardenberg. Daar zit de Duitse importeur Euro Jabelmann die bijna de gehele lijn
van het merk voert. Van kunstmeststrooiers en
kippers tot de complete grondbewerkingslijn.
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Vaste eerste schaar
We probeerden de vijfschaar Ibis XXL Vario.
De wentelploeg heeft een hydraulisch variabele
werkbreedte tussen de 1,75 en 2,5 meter. Aan
de robuuste cat. III ploegkop is de eerste schaar
vast gemonteerd. De vierkante 14 bij 14 centimeter dikke ploegbalk is wel verstelbaar. En
daar zit gelijk een manco van het werktuig.
Bij breedteverstelling verstelt de eerste schaar
niet mee en trekt dus geen aangepaste voor.
De bodemvrijheid onder de ploeglichamen is
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met 85 cm prima net als de afstand tussen de
schaarpunten van 100 cm. De groen-rode ploeg
heeft door de kleurstelling wat weg van een
Kverneland ploeg. Toch is er op geen enkele
manier samenwerking.
Er is een steunwiel en een 405 mm schijfkouter
op het laatste lichaam om de kanten af te
snijden. Voor de Hollandse klei is is er voor elk
rister een kouter te monteren. Ook zijn voorscharen en algemene opties als breukbeveiliging te krijgen. Bovenop de risters zitten op
onze uitvoering stro-inleggers om de bovenste
grondlaag en gewasresten te breken en vast te
verkruimelen. Voor de hydraulische breedteverstelling is er een wijzer op de ploegbalk
gemonteerd. De schaalverdeling is te klein
voor de uitslag van de wijzer.

dan een ploeg met loopwiel, voorscharen en
een memorycilinder zodat de ploeg na het
wentelen weer in de oude positie terugkeert.
Westerse fabrikanten met ‘A-merken’ rekenen
voor een dergelijk uitgevoerde ploeg tussen
20.000 en 25.000 euro. Twee keer zoveel.
Verschil zou hem zitten in de kwaliteit en de
hardheid van het staal en soms een mindere
lak. Niet te controleren bij een middagje
ploegen, maar wel zo belangrijk.

Prijs
Voor wie goedkoop wil ploegen of weinig hectares maakt, is de prijs het belangrijkste argument. Met een basisprijs van 11.900 euro zit je
voor een dubbeltje op de eerste rang. Je hebt

De eerste schaar verstelt niet mee met de
hydraulische breedteverstelling.

• Nutramon

27 N + 4 MgO

Het beste strooibeeld
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Gratis bemestingsadvies
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• Dynamon-S
24 N + 7 S

• Groene korrel

23 N + 23 P
26 N + 14 P
26 N + 7 P + 4 S

• Magnesamon
22 N + 7 MgO
Granular 3
21 N + 24 S
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