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A Swadro típusváltozatok
Munkavégzés a legnehezebb körülmények között, innovatív és gyakorlatias megoldások, 

valamint hosszú élettartam – ezt garantálják a KRONE Swadro modellek.

Veszteségmentes terményfelvétel, csekély takarmányszennyezés és kimagasló területi 

teljesítmény jellemzi a Swadro rendképzőket a legnehezebb körülmények között is.

Jobb takarmányminőség és nagyobb hatékonyság a betakarítás során?

A KRONE Swadro rendképzőkkel mindez könnyen megoldható.

Swadro egyrotoros függesztett rendképző
3,50 m és 4,60 m közötti munkaszélesség

Swadro TS és TS Twin kétrotoros oldalrendképző
6,20 m és 8,20 m közötti munkaszélesség

Swadro 710/26 T kétrotoros oldalrendképző
6,20 m vagy 2 x 3,40 m munkaszélesség

Swadro egyrotoros vontatott rendképző
3,80 m és 4,60 m közötti munkaszélesség

Swadro TS 970 háromrotoros oldalrendképző 
9,70 m munkaszélesség

Swadro TC és TC Plus kétrotoros középrendképző
5,70 m és 10,00 m között változtatható munkaszélesség

Ú
J
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Swadro TC 1370 négyrotoros középrendképző
10,80 m és 13,70 m között változtatható munkaszélesség

Swadro 2000 hatrotoros középrendképző
11,00 m és 19,00 m között változtatható munkaszélesség

Swadro 1400 és 1400 Plus négyrotoros középrendképző
11,00 m és 13,50 m között változtatható munkaszélesség
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A Swadro rotor

Kiváló formájú rendek nehezen kezelhető termény 

esetén is, kimagaslóan stabil, kopásálló alkatrészek és 

karbantartásmentes kialakítás. Ezek a tulajdonságok 

garantálják a Swadro rotorok megbízhatóságát,

ami többek között a tartós kenésű rotorhajtóműnek és a 

kopásálló DuraMax vezérlőpályának köszönhető.

Rotorhajtómű és vezérlőpálya

 � Karbantartásmentes rotorok és rotorhajtóművek

 � DuraMax, a kopásálló vezérlőpálya három év garanciával

A rotorhajtómű
A Swadro nagyobb igénybevéte-
lektől mentes rendképzést biztosít. 
A rotorhajtómű teljesen karban-
tartásmentes és a lehető legjobb 
csapágyazású. A zsírral megoldott 
tartós kenés megbízható használatot 
és hosszú élettartamot garantál. A 
nagy hajtóműáttételnek köszönhető-
en a Swadro nyugodt járású, üzem-
anyagtakarékos rendképző.
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A DuraMax kopásálló vezérlőpálya
A KRONE Swadro rendképzőkkel nem okoz problémát, hogy a teljes betakarítási láncban növeljük a területi teljesítményt. 
Meredek lefutás, a fogtartó karok pontos vezetése és kopásálló anyagok jellemzik a speciálisan edzett vezérlőpályát. A kis 
átmérőjű vezérlőpálya nagyméretű vezérlőgörgőkkel kombinálva kopásmentes, nyugodt járást, valamint szabályos rendeket 
eredményez. DuraMax vezérlőpálya – maximális hatékonyság és karbantartásmentes alkatrészek. Így öröm a rendképzés.

3 év 

garancia
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A Swadro rotor
Vontatott kardán-felfüggesztésű rotorok, Jet hatás

 � Minden irányban optimális talajkövetést biztosító lengő rotorfelfüggesztés

 � Tiszta takarmány a rotorok kiemelésekor és visszaengedésekor  
alkalmazott KRONE Jet hatásnak köszönhetően

 � A középső rotorfelfüggesztés azonos felfekvési nyomást biztosít a rotorok teljes szélességében

A KRONE Jet hatás
A KRONE Jet hatás a rotorok leengedésekor és kiemelésekor egyaránt megakadályozza, hogy a fogak a talajba fúródjanak. 
A Jet hatás a repülőgép felszállását és landolását modellezi. A rotorok kiemelésekor először a rotorok járószerkezetének első 
kerekei emelkednek fel, ezt követik a hátsók. A rotorok leengedésekor először a járószerkezetek hátsó kerekei érnek a talajra, 
majd az elsők. A fogak így nem tesznek kárt a gyepnemezben, és nem szennyezik a terményt.

Háromdimenziós talajkövetés
A tartókarokon a rotorok vontatott kardán-felfüggesztése lehetővé teszi a fogak pontos talajkövetését. Ez egyaránt megva-
lósul a menetirányban és a menetirányra merőlegesen. Így egyenetlen talajfelszín mellett sem hagy el terményt a rendképző, 
ugyanakkor sem homok, sem pedig egyéb szennyeződés nem kerül a takarmányba. Tiszta takarmány, minimális termény-
veszteség és nagy területi teljesítmény az eredmény.
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Vontatás a tolás helyett
A Swadro rotort a tartókar menetirányban húzza, nem pedig tolja. A rotorok középső felfüggesztése is hozzájárul ahhoz, hogy 
a rotorok mindig vízszintes helyzetben emelhetők ki, és engedhetők le. A rotorok súlya rendképzéskor egyenletesen oszlik el a 
járószerkezet kerekein, ami optimális talajkövetést biztosít. Ezzel csökken a takarmány szennyezése és a termény felvételekor 
keletkező veszteség.

9Swadro | 



A Swadro rotor
A rotorok járószerkezete

 � Pontos talajkövetés és tiszta terményfelvétel a fogak közvetlen 
közelében futó támkerekeknek köszönhetően

 � Optimális rendképzést és maradéktalan terményfelvételt lehe-
tővé tevő, egyszerűen beállítható keresztirányú dőlés

 � A gyepnemez kímélését biztosító talajkormányzott rotortámke-
rekek elöl és hátul (opcionális)

A rotorok járószerkezete
Könnyen vontatható, talajkímélő és stabil talajkormányzású – ezek a KRONE rotorok járószerkezeteinek főbb jellemzői.  
A KRONE Lift-fogak pályájának közvetlen közelében elhelyezkedő támkerekek pontos talajkövetést garantálnak a fogak szá-
mára. A támkerekek széles nyomtávjának köszönhetően a Swadro stabil és nyugodt járása lejtős terepen is kiemelkedő. Az 
opcionálisan kapható, talajkormányzott hátsó támkerekek a gyepnemezt éles kanyarodáskor is kímélik.

A keresztirányú dőlés beállítása
A rotorok menetirányhoz viszonyított keresztirányú dőlése a 
rotor járószerkezetének hátsó tengelyén elhelyezkedő furat-
sor segítségével állítható. A keresztirányú dőlés optimális be-
állítása elengedhetetlen a kiváló minőségű terményfelvétel-
hez, és a megfelelően tömör, egyenletes rendekhez.
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A rotorok 4 vagy 6 kerekes járószerkezete
Alapkivitelben a Swadro rotoros rendképzők 4 
kerekes járószerkezettel rendelkeznek. Opcio-
nálisan felszerelhetők 6 kerekes járószerkezettel 
és hátsó tandemtengellyel.
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A Swadro rotor
A Swadro fogtartó karok

 � A nagy átmérőjű, vastag falú csövekből készült fogtartó karok a lehető legjobb 
üzembiztonságot garantálják

 � A fogtartó karok egyszerűen, gyorsan kivehetők és behelyezhetők

 � Stabil összecsukás

A lehető legnagyobb stabilitás, a legegyszerűbb felhasználóbarát kezelés és az üzembiztonságot 

garantáló finom részletek – ezek a KRONE Swadro fogtartó karok különleges jellemzői.

A fogtartó karok
A fogak pontos talajkövetése és optimális vezérlőpályás 
vezérlés – ezek a Swadro fogtartó karok kiemelkedő tu-
lajdonságai. A stabil csőprofil hosszú élettartamot és 
nagyfokú üzembiztonságot garantál. A Swadro fogtartó 
karokkal a szélsőséges betakarítási körülmények sem 
okozhatnak nehézségeket.

A fogtartó karok egyesével, egyszerűen cserélhetők
Ha a teljes fogtartó kart csapágyazással és vezérlőgörgő-
vel együtt ki szeretnénk venni, akkor csak két csavart kell 
kicsavaroznunk.

Robusztus csapágyház
A rotorházban minden fogtartó kar csapágya egy erős alu-
míniumöntvény csapágyházban helyezkedik el. A baráz-
dált golyóscsapágyak közötti nagy távolság nehéz beta-
karítási körülmények között is biztosítja a fogtartó karok 
stabil és biztonságos működését. A csapágyházak és a 
barázdált golyóscsapágyak nem igényelnek karbantar-
tást, teljes élettartamú kenéssel rendelkeznek.

Stabil összecsukás
Az edzett acél tartó és a tányérrugókkal előfeszített forgó-
csukló kopásálló, stabil összeköttetést biztosít. A behajtható 
fogtartó karok szükség esetén csökkentik a rendképző táro-
lási, ill. szállítási magasságát.
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A fogtartó karok száma
Az adott rendképző típusnak megfelelően a rotorok 10, 13 
vagy 15 fogtartó karral rendelkeznek. További részletek a 
„Műszaki adatok” részben találhatók.

15 fogtartó kar

10 fogtartó kar

13 fogtartó kar
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A KRONE Lift-fogak
Tisztább rendképzés jobb minőségű takarmány

 � Rendképzéskor nagyobb has alatti szabad magasság

 � A területi teljesítmény fokozása

 � A takarmány szennyezésének csökkentése

 � A takarmány minőségének növelése

 � A veszteség minimalizálása terményfelvételkor

A KRONE minden jelenleg kapható Swadro rendképzőjét alapkivitelben KRONE Lift-fogakkal 

szereli fel. A kétszeresen hajlított fogak előnyét a KRONE gyakorlati tesztjei és egy DLG 

Fokus-teszt is igazolta.

A takarmány szennyeződésének megelőzése
Jó gereblyéző hatásuknak köszönhetően a Lift-fo-
gak a hagyományos fogaknál magasabbra állítha-
tók. Ezzel elkerülhető a takarmány szennyeződése, 
és a fogak kopása is jelentősen csökken.

A fogak optimális állása
A Lift-fogak jobban dolgoznak, mivel csúcsuk nagy súlyú ter-
ményben, tehát nagy terhelés alatt is mindig fogásra áll. A ter-
ményt könnyebben emelik fel, és belőle egyenletesebb rendet 
képeznek. Ezáltal mindig jó rendképzés mellett jóval nagyobb 
munkavégzési sebesség érhető el.
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A DLG Fokus-teszt bizonyítja,
hogy a KRONE Lift-fogak gazdaságosabbak.
A hagyományos fogakhoz képest

 � a KRONE Lift-fogak azonos munkavégzési sebes-
ség és fogbeállítás mellett hektáronként jóval több 
terményt takarítanak be a területről: A megszokott 
terményveszteség a felére csökken.

 � a KRONE Lift-fogakkal azonos munkaminőség mellett 
sokkal gyorsabban lehet haladni: A területi teljesít-
mény akár 27 százalékkal is növelhető.

 � a KRONE Lift-fogak hatékonyabban dolgoznak, és 
kímélik a gyepnemezt: A fogak azonos munkaminő-
ség mellett 1 cm-rel magasabbra állíthatók.

 � a KRONE Lift-fogak jobb takarmányminőséget 
biztosítanak: A fogak lift hatása és a magasabb 
beállítás minimálisra csökkenti a takarmány 
szennyeződését.
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 � A tandemtengely nagy gumiabroncsokkal alapfelszereltség

 � Fokozatmentes munkaszélesség állítás folyamatosan magas takarmányminőség mellett

 � Egyenletes rotorvezetést biztosító mellső támkerék körülhatárolt területeken

Hárompont felfüggesztésű egyrotoros rendképzők
Swadro 35, 38, 42, 46

A 3,50 m - 4,60 m munkaszélességű Swadro hárompont felfüggesztésű egyrotoros 

rendképzők kiemelkedő tulajdonságai a példaértékű stabilitás és az egyedülálló technikai 

megoldások, sok olyan műszaki paraméterrel rendelkeznek, melyek alapvetően a KRONE 

nagy teljesítményű rendképzőire jellemzők. A rotorok kiegyenlítő tandemtengellyel és 

opcionális mellső támkerékkel rendelkező széles járószerkezete gondoskodik a fogak 

egyenletes vezetéséről, ami rendkívül tiszta takarmányt biztosít egyenetlen talaj és mélyebb 

traktornyomok esetén is.

A gumiabroncsozás
A Swadro egyrotoros rendképző na-
gyon jól felszerelt a 16/6.50-8  méretű 
Super-Ballon gumiabroncsokkal. A gu-
miabroncsok nemcsak a rotorok köny-
nyű haladását, hanem a gyepnemez 
kímélését is biztosítják.

A tandemtengely
A Swadro egyrotoros rendképzők alap-
kivitelben tandemtengellyel rendelkez-
nek. A kerekek a fogak közvetlen köze-
lében futnak. Ez egyenetlen talajon is 
garantálja a lehető legjobb talajkövetést 
és a termény tiszta felvételét.

A keresztirányú dőlés
Nagyobb súlyú termény esetén sem 
marad takarmány a területen: a rotorok 
keresztirányú dőlése mindkét oldalon 
furatsorok segítségével állítható. 
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A mellső támkerék
Opcionálisan egy állítható magasságú, kiegészítő, ta-
lajkormányzott támkerék is rendelkezésre áll. A mellső 
támkerék szeldelt területeken is tovább javítja a rotorok 
talajkövetését.

Felső függesztőkaros függesztés
A rugalmas felső függesztőkar a rotorok optimális veze-
tését biztosítja bármilyen körülmények között. Ha a felső 
függesztőkart a hosszú furatban rögzítjük, akkor lehetősé-
günk van egy mellső támkerék használatára.

A magasság állítása
A rotorok munkavégzési magasságának állítása fokozat-
mentesen történik. A beállítás a traktor üléséből gyorsan 
és egyszerűen elvégezhető egy kézi forgatókar segítségé-
vel. Ez a megoldás veszteségmentes és tiszta terményfel-
vételt biztosít.
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Swadro 35 · 38 · 42 · 46
További műszaki részletek

 � Csillapító rúd belső nyomórugóval

 � Öncentrírozás kiemeléskor

 � Behajtható fogtartó karok

A sűrű forgalom és a gyors traktorok a közlekedésbiztonság szempontjából magas igényeket 

támasztanak a vontatott munkagépekkel szemben. A KRONE rendképzők teljes mértékben 

megfelelnek ezeknek a követelményeknek. Összecsukott fogtartó karokkal és felhajtott 

terelőponyvával a Swadro egyrotoros rendképző rendkívül kompakt, így gyors és biztonságos 

vele a vonulás egyik területről a másikra.

Az utánfutó berendezés
A szabadalmaztatott utánfutó egység-
gel a KRONE rendképzők a legszűkebb 
kanyarokat is képesek bevenni. A len-
gőkar és a csillapító rudak kombináci-
ójának köszönhetően a rendképzők kb. 
20°-os bekormányzási szöggel is na-
gyon fordulékonyak, és nagy a kieme-
lési magasságuk.

A csillapító rudak
A csillapító rudak a kanyarokban nagy 
sebesség mellett, és lejtőn halad-
va is nyugodt utánkövető mozgást 
biztosítanak.

A szállítási helyzet
Szállításkor a munkagép kiemelt álla-
potban van. Kiemeléskor a rendszer 
automatikusan behúzza a csillapító ru-
dakat, melyek a rotort a traktor mögött 
középen tartják.
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A terelőponyva
A terelőponyva beállítása egyszerű. 
A termény mennyiségétől és a kívánt 
rendszélességtől függően a terelő-
ponyva egy teleszkópos rúd segítségé-
vel könnyen kihúzható vagy betolható.

A terelőponyva kiemelése
Egy nagyméretű vonórugó könnyíti 
meg a terelőponyva szállítási helyzet-
be emelését. Behajtható fogtartó karok 
esetén a rendszer egyidejűleg leengedi 
a rotor szállítási reteszelését.

Haladás kanyarokban
Kanyarokban haladva is veszteség-
mentes a terményfelvétel. A 20°-os be-
kormányzási szögnek köszönhetően a 
rendképző szűk kanyarokban is teljes 
mértékben felveszi a terményt, és töké-
letes rendet képez.

Behajtható fogtartó karok
A közúti szállításhoz a külső fogtartó ka-
rok felhajthatók. A karok felhajtása na-
gyobb energiabefektetés nélkül gyorsan 
és egyszerűen elvégezhető.

19Swadro | 



Vontatott egyrotoros rendképzők

 � Nagy munkaszélesség

 � Alacsony teljesítményigény

 � Paralelogramma vezérelt vonórúd

 � Tandemtengely 18" méretű gumiabroncsokkal alapkivitelben

 � Swadro 38 T és 42 T csak exportpiacokra

A bevált Swadro technikával rendelkező vontatott egyrotoros rendképzők iránt mutatkozó 

bel- és külföldi kereslet hatására a KRONE bevezette a Swadro 38 T, 42 T és 46 T modellt 

a rendképző programjába. Ezeknél a munkagépeknél a tandemtengely szállító futóműként 

szolgál a közúti közlekedéshez.

Alacsony teljesítményigény
Az egyrotoros rendképzőknél nem a TLT teljesítménye a korlátozó 
tényező, hanem a traktor első tengelyére kiemeléskor eső túl ala-
csony súly. Ebben az esetben a Swadro 38 T, 42 T és 46 T kínálja a 
megoldást vontatott munkagépként, és lehetővé teszi a kisebb és 
könnyebb traktorok alkalmazását lejtős területeken is. A vontatott 
Swadro rendképző alacsony teljesítményigénye meggyőző érv.

A vonórúd
A traktor vonóberendezéséhez vagy a 
vonóingához kapcsolt, paralelogram-
ma vezérelt, állítható magasságú vonó-
rúd használatakor nem szorulhat be a 
vonószem. A vonórúdon elhelyezkedő 
hidraulikus munkahenger a rotort víz-
szintes helyzetben tartja leengedéskor 
és kiemeléskor.

A hidraulikus rotorkiemelés
A rotor kiemelése hidraulikusan törté-
nik. A tandem járószerkezet felépítése 
és az emelő munkahenger függesztése 
500 mm has alatti szabad magasságot 
tesznek lehetővé – ideális, ha a már el-
készült rendeken kell áthaladni.

A munkavégzési magasság beállítása
A munkavégzés magassága egysze-
rűen beállítható. A beállítás egy kihúz-
ható támasztó segítségével végezhető 
el, csapszegek beillesztésével a kívánt 
furatokba.

Swadro 38 T, 42 T és 46 T
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A tandemtengely
A tandemtengely alapkivitelben nagy 
méretű, 18" Super-Ballon gumiab-
roncsokkal rendelkezik. A keresztirá-
nyú dőlés egy orsóval állítható be, így 
nagyobb tömegű takarmány esetén 
is veszteség nélkül fel tudja venni a 
terményt.

A támkerék
A mellső támkerék a Swadro 46 T ese-
tében alapfelszereltség, míg a 42 T 
modellnél opcionális. Talajkormányzott 
– ideális a szűkebb kanyarodások ese-
tén. A munkavégzési magasság csap-
szegek és furatok segítségével köny-
nyen beállítható.

Közúti szállítás
Az oldalsó fogtartó karok a Swadro 46 
T modellnél könnyen felhajthatók. A 
rendképzőt ez kompakttá teszi, és biz-
tonságos közúti szállítást tesz lehetővé.
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Kétrotoros oldalrendképzők
Swadro 710/26 T

 � Egyszeres és kettős rend képzése

 � Rendképzés a jobboldalon

 � Változtatható munkaszélesség

 � Hidraulikus terelőponyva állítás

 � 13 fogtartó kar rotoronként

A KRONE Swadro 710/26 T kétrotoros oldalrendképző nemcsak jó ár-teljesítmény arányú, 

hanem a lehető legtisztább terményfelvételt kínálja a 13 fogtartó karjával rotoronként. A 

Swadro 710/26 T egyszeres, kettős rend és két kisméretű ikerrend képzésére is alkalmas. 

Természetesen a munkaszélesség, és ezzel együtt a képzett rend vastagsága hidraulikusan 

változtatható a fő vázrész helyzetének változtatásával.

Függesztés a vonóingához vagy a 
traktor vonóberendezéséhez
A vonórúd magassága állítható, a vo-
nószem paralelogramma vezérelt. A 
vonórúdon elhelyezkedő hidraulikus 
munkahenger az elöl lévő rotort víz-
szintes helyzetben tartja leengedéskor 
és kiemeléskor.

A tandemtengelyek
Széles kialakítású, 18" méretű gumiab-
roncsokkal kiváló talajkövetést biztosít. 
A lehetséges legjobb lejtőstabilitás ér-
dekében az első kerekek a szélső külső 
helyzetbe állíthatók. A munkavégzés 
magasságának beállítása tartók segít-
ségével történik, melyek csapszegek-
kel rögzíthetők a furatokban.

A keresztirányú dőlés beállítása
A rotorok keresztirányú dőlése orsóval 
könnyen beállítható. A rotorok így a te-
relőponyva irányában nagyobb súlyú 
takarmány esetén is tisztán tudnak dol-
gozni, ahol a fogaknak nagyobb töme-
geket kell megmozgatni.
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Egyetlen rend képzése
Egy rend 6,20 m szélességből

Két külön rend képzése
Két rend 6,80 m szélességből

Kettős rend képzése
Egy dupla rend 12,40 m szélességből

Egyetlen rend képzése a jobb oldalon
Ideális nagy kapacitású takarmánybe-
takarító gépekhez kis mennyiségű ta-
karmány esetén.

A hátsó rotor áthelyezése
Ez egy állító munkahengerrel gyorsan 
és egyszerűen elvégezhető a traktor 
vezetőüléséből. Az állító munkahenge-
ren keresztül változtatható a munka-
szélesség is egy rend képzésekor.

Két külön rend képzése a bal oldalon
Kisebb felvevőképességű takarmány-
betakarító gépek esetén, nagyobb tér-
fogatú, nagy tömegű terménynél vagy 
éjszakai rendképzésnél alkalmazható.
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Swadro 710/26 T

Kétrotoros oldalrendképző

40 km/h engedélyezett sebesség
A gyors átállás és az ezzel összefüggő 
rövidebb szállítási idő alapvető feltéte-
lek, amelyek növelik a gép hatékony-
ságát. A 18" méretű gumiabroncsokkal 
felszerelt széles nyomtávú tandemten-
gely ideális feltételeket kínál a nagyobb 
haladási sebességekhez.

A rotorok kardán-felfüggesztése
Az első rotor a vonórúdba integrált hidraulikus munkahenger úszó állásán keresz-
tül (lásd a bal oldali képet), a hátsó rotor a rotorfelfüggesztésben a hosszú furaton 
keresztül kardáncsuklóval vezérelt. Így mindkét rotor optimális talajkövetést bizto-
sít nehéz körülmények között, dombos vagy egyenetlen területeken is, és tisztán 
felveszik a takarmányt.
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Ideális kombináció
Tökéletes rotorvezetést biztosító első 
támkerekek kardán-felfüggesztéssel. 
Talajkormányzott, állítható magasságú 
kerekek, melyek a takarmány meny-
nyiségétől függően oldalirányba is 
elmozdíthatók.

Teherbíró
A zártszelvényű fő vázrész stabil kiala-
kítású, és a legkeményebb igénybevé-
teleknek is ellenáll. Ez biztonságot ad 
a szilárd burkolattal nem rendelkező 
utakon gyors haladás esetén, és a ne-
héz körülmények között végzett munka 
során.

Kényelmes
Hidraulikus terelőponyva állítás a hátsó 
rotornál. A különböző rendszélessé-
gek a traktor üléséből állíthatók. Közúti 
szállításhoz a terelőponyva hidrauliku-
san behúzható.

Tökéletes – a jobb oldali 
rendképzéshez
Mivel a traktor vezetőfülkéjében a ke-
zelőelemek is a jobb oldalon helyez-
kednek el, ezek a rendképzők a legna-
gyobb vezetési komfortot kínálják.
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Vontatott kétrotoros oldalrendképzők
Swadro TS és TS Twin

 � Tökéletes egy rend, kettős rend és két külön rend képzéséhez

 � Egyszerű táblavégi fordulást segítő automatika a nagy has alatti szabad magasság és  
a rotorok egymás utáni hidraulikus kapcsolása révén a rotorok kiemelésekor és leengedésekor

 � Nagyon kompakt szállítási méret

A KRONE Swadro TS vontatott oldalrendképzők egyetlen rend vagy kettős rendek 

kialakítására szolgálnak 6,20 m és 7,40 m közötti munkaszélességben. A Twin változat 

alapkivitelben emellett két külön rend kialakítására is alkalmas. Ennél a típusnál így 6,92 m és 

8,20 m közötti munkaszélességek alakíthatók ki.

Kettős rend képzése
Oda- és visszamenetben két egyenkénti rend összevezetésé-
vel a Swadro TS rendképzővel akár 15 m összegzett munka-
szélesség is elérhető. A kettős rendképzés javítja a nagytelje-
sítményű betakarító gépek kihasználását.

Egyetlen rend képzése
A Swadro TS típusok egyszerűen és gyorsan követhetik 
a termény adottságait és a takarmánybetakarítási igénye-
ket. Egyetlen rend képzése ideális megoldás gyengébb 
hozamú takarmánynövényeknél, és bálázók vagy rend-
felszedő pótkocsik használatakor. Az első rotor gyorsab-
ban forog, mint a hátsó. Ez megakadályozza a termény 
összetekerését.

A Swadro TS és a Swadro TS Twin összehasonlítása

Swadro TS Swadro TS Twin

Egyetlen rend (széria) Egyetlen rend (széria)

Két külön rend (széria) 
- Hidraulikus hosszúságállítású teleszkópos tartókarok (széria) 
- Terelőponyva elöl (opció)
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Két külön rend képzése a TS Twin rendképzővel
A Swadro TS Twin alapkivitelben teleszkópos hosszúságállí-
tású tartókarokkal rendelkezik. Egy opcionális elülső terelő-
ponyva teszi teljessé a két külön rend képzésére alkalmas 
változatot.

A terelőponyvák egyszerű használata
Az elülső rugós rásegítésű terelőponyvát kézzel lehet be-
állítani. A hátsó terelőponyva a rotor leengedésekor au-
tomatikusan munkahelyzetbe áll. A hátsó terelőponyva 
finom beállítása a rotortól való oldaltávolság, a talaj feletti 
magasság és a terelőponyva menetirány szerinti helyzeté-
nek figyelembevételével történhet.

Gyors átállítás két külön rend képzésére
A Swadro TS Twin nagyon egyszerűen átállítható egyetlen 
rend képzéséről két különálló rend kialakítására. Ehhez a 
két teleszkópos tartókar hosszát kell hidraulikusan meg-
változtatni, hogy legyen helye a második rendnek. Ezen 
kívül az elülső terelőponyva opcionálisan lehajtható.
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Egyszerű használat

Swadro TS és TS Twin

A rotorok magasságának manuális beállítása
A rotorok magasságának kézi forgatókarral történő fo-
kozatmentes állítása az alapfelszereltséghez tartozik. A 
kézikar kényelmes munkavégzési magasságban, a rotor 
szélén található. A nagy, hitelesíthető beállító skála köny-
nyen leolvasható. Igény szerint mindkét rotor milliméteres 
pontossággal beállítható.

A rotorok magasságának elektromos állítása
Amennyiben a változó alkalmazási körülmények miatt gyak-
ran van szükség a rotorok magasságának állítására, akkor 
érdemes az opcionálisan rendelhető elektromos magasság-
állítást használni. A traktor vezetőfülkéjében lévő kezelőpult-
ról két állítómotor vezérelhető, amelyek segítségével a gereb-
lyézés magassága menet közben is állítható, időtakarékosan 
és milliméteres pontossággal.

A pontosan megválasztott rotormagasság
Az optimális rendképzési eredmény érdekében a rotoroknak 
tisztán, egyenletesen és veszteségmentesen kell dolgozniuk. 
A fogak talaj feletti munkavégzési magassága kézzel, minden 
rotornál egyenként, vagy opcionálisan központilag elektro-
mos állítómotorok segítségével állítható be.
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Stabil váz nagy has alatti szabad magassággal
A biztonsággal méretezett profilcsövekből készült futómű és 
a váz különösen stabil. A magas váznak és a rotorok nagy 
kiemelési magasságának köszönhetően a fogak talaj feletti 
magassága akár 50 cm is lehet (modelltől függően változhat). 
Így még magas rendeken is gond nélkül hajthatunk át.

Az oldalt elhelyezett fő meghajtások és tehermente-
sítő rugók
A rotorok két fő meghajtása a gép középvonalától eltérően 
helyezkedik el. A meghajtó tengelyek ezért a forgóban ki-
emelve is nyugodtan futnak. Rendképzés közben a rotorok 
tehermentesítése érdekében erős húzórugók terhelik át a 
rotorok súlyát a vázra és a futóműre.

A rend egyenletes kezdése és befejezése
A rotorok egymás utáni hidraulikus kapcsolásával először az 
elöl lévő rotor kerül munkahelyzetből a forduláshoz szüksé-
ges állásba, majd ezt követi a hátsó rotor.
A követő kapcsolás hidraulikus szelepeit egy erőteljes kiala-
kítású kulissza mechanikusan vezérli. Az első és a hátsó tar-
tókar mozgása közötti késleltetés beállítható.
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Kényelmes szállítási magasság
Az oldalsó karok hidraulikus felhajtását 
és az oldalsó terelőponyva automatikus 
leengedését követően a szállítási ma-
gasság azonnal 4 m alá csökken.

Változtatható gumiabroncsozás
A gumiabroncsok mérete és a nyomtáv változtatható. Minden Swadro TS és TS 
Twin modell felszerelhető 11.5/80-15.3/10 PR méretű gumiabroncsokkal (bal ol-
dali ábra), vagy kevésbé hordképes talajon, ill. lejtős területeken végzett mun-
kákhoz 15.0/55-17/10 PR méretű gumiabroncsokkal (jobb oldali ábra). A szállítási 
szélesség legfeljebb 2,90 m.

Nyomtávállítás
Keskeny gumiabroncsok használata 
esetén a nyomtáv 6 centiméterrel nö-
velhető. Ehhez a kerekeket tartó karok-
nál a távtartó hüvelyek áthelyezésével a 
keréktengelyek 3-3 centiméterrel kifelé 
tolhatók.

Fordulékony és biztonságos a közúton

Swadro TS és TS Twin
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Rendkívüli fordulékonyság
Valamennyi Swadro TS és TS Twin gépnél a kétpontos 
függesztőbak és a váz egy golyóscsapágyazású csuk-
lóval kapcsolódik egymáshoz. Kanyarodáskor egy kor-
mányrúd vezérli a futómű tengelycsonk-kormányzását. 
Ez teszi a rendképzőket különösen fordulékonnyá. Ki-
sebb vagy kedvezőtlen kialakítású táblákon is veszteség 
nélkül összeszedi a terményt, mivel különösebb manő-
verezés nélkül bármely terület egyszerűen elérhető a 
rotorokkal.

Gyors, biztonságos közlekedés
A járószerkezet nagyfokú oldalirányú stabilitásának kö-
szönhetően a Swadro TS rendképzők vontatmányként 
mindig kiváló utánfutási képességgel rendelkeznek, és 
nagyobb sebességnél is nyugodt, biztos útfekvésűek.
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 � Nagy hatékonyság 9,70 m munkaszélességgel

 � Elektromosan állítható munkavégzési magasság, rotormagasság kijelzővel

 � Hidraulikusan állítható önbeálló kormányzás az optimális közúti haladás érdekében

Swadro TS 970

Háromrotoros oldalrendképző

Egy kettős rend képzése közel 20,00 m szélességből – ez ideális feltételeket jelent 

egy nagyteljesítményű önjáró silózó számára. A KRONE Swadro TS 970 háromrotoros 

oldalrendképző teljes mértékben kielégíti ezt a feladatot, és meggyőző a 10 ha/h 

teljesítménye, ami még hatékonyabbá teszi a betakarítási láncot. A tengelycsonk-

kormányzással rendelkező széles nyomtávú járószerkezetnek köszönhetően ez a nagyméretű 

rendképző rendkívül fordulékony, és könnyen lehet vele manőverezni.

A munkavégzési magasság beállítása
A változó munkakörülmények miatt gyakran van szükség a rotor-
magasság azonnali állítására. Ez vízhatlan elektromos állítómoto-
rok segítségével menet közben elvégezhető a vezetőfülkéből egy 
elektromos vezérlőegységen keresztül. A rotorok munkavégzési 
magassága egy kapcsolóval külön-külön állítható, és a kijelzőn 
leolvasható.

Hidraulikusan behajtható terelőponyva
A Swadro TS 970 terelőponyvája (opcionálisan) hidraulikusan 
készenléti helyzetbe fordítható. A terelőponyva így kettős rend-
képzés esetén egyszerűen és kényelmesen megemelhető. Meg-
akadályozza, hogy a gép a korábban képzett rendből takarmányt 
sodorjon magával, ezzel növeli a rendképzést követő betakarító 
gépek hatékonyságát. A rotorok szállítási helyzetbe állításakor a 
terelőponyva automatikusan becsukódik, így a gép 4 m magasság 
alatt marad. Munkahelyzetbe álláskor automatikusan kinyílik, és 
visszaáll az eredeti pozíciójába.

A tengelycsonk-kormányzás
A függesztő szerkezeten található hidraulikus munkahenger segít-
ségével (bal oldali kép) egyszerűen beállítható a szállító járószerke-
zet (jobb oldali kép) bekormányzási szöge. Ez a tengelycsonk-kor-
mányzás optimális nyomkövetést és kiváló fordulékonyságot tesz 
lehetővé.

ÚJ
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A szállítási helyzet
A három rotor gyorsan szállítási hely-
zetbe állítható. Mivel a középső rotor át-
mérője 3 m alatti, ennél a rotornál nem 
szükséges a fogtartó karokat felhajtani. Big M és Swadro TS 970: Összeillő páros

Itt nem taposnak a gépek takarmányt a talajba. A Swadro TS 970 rendképzőt 
vontató traktor pontosan a KRONE BiG M nagy teljesítményű önjáró szársértős 
kasza nyomvonalában halad.

A rotorok fordulatszáma
Ahhoz, hogy a gép 9,70 m szélességben tiszta oldalrendet tudjon 
képezni, mindennek összehangoltan kell működnie. Ez az oka an-
nak, hogy a Swadro TS 970 különböző fordulatszámú, és eltérő ro-
torátmérőjű rotorokkal rendelkezik. Az első rotor 10, a középső és 
a hátsó rotor 13-13 fogtartó karral van felszerelve. Az első és a kö-
zépső rotor kerületi sebessége nagyobb. Ez jobb terményáramlást 
eredményez. A lassan forgó hátsó rotoron karonként öt dupla fog 
található, mivel ennek a rotornak nagyobb mennyiségű terményt 
kell mozgatnia, és a rend formájáért is felelős.
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 � Rugalmasan alakítható munkaszélességek, egyenként kiemelhető rotorok

 � Variálható járószerkezet változtatható nyomtávolsággal és nagy gumiabroncsokkal

 � A nagy keretmagasságnak és a rotorok nagyívű kiemelésének köszönhetően  
a forduláskor könnyű manőverezni

Swadro TC és TC Plus

Egyenletes rendképzés nagy munkasebességgel, változtatható munkaszélesség és a lehető 

legnagyobb területi teljesítmény: Ezek a Swadro TC középrendképző kiemelkedő jellemzői.  

A Swadro TC rendképzőt 5,70 m és 10,00 m közötti munkaszélességben gyártják.

Swadro TC 640 és Swadro TC 680
Munkaszélesség: 5,70 m – 6,40 m és 6,80 m

Swadro TC 930
Munkaszélesség: 8,10 m – 9,30 m

Swadro TC 1000
Munkaszélesség: 8,90 m – 10,00 m

Swadro TC 760
Munkaszélesség: 6,80 m – 7,60 m

Swadro TC 880
Munkaszélesség: 7,60 m – 8,80 m

Kétrotoros középrendképzők
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A munkaszélesség mechanikus állítása
A Swadro TC 640 és 760 esetében a mechanikus munkaszé-
lesség állítás az alapfelszereltséghez tartozik. A tartókarok 
kézzel működtethető orsóval tolhatók be és húzhatók ki.

A munkaszélesség hidraulikus állítása
Valamennyi Swadro TC modell alapkivitelben (a TC 640 és 
760 opcionálisan) rendelkezik hidraulikus munkaszélesség 
állítással. A kiválasztott munkaszélesség értéke a traktor ve-
zetőüléséből egy nagyméretű skálán leolvasható.

A rotorok egyenkénti kiemelése*
A rotorok a TC 930 és a TC 1000 modellnél alapkivitelben, a 
többi Swadro TC modellnél (kivéve a TC 640 esetében) opci-
onálisan egyedileg is kiemelhetők. Ez előnyös lehetőség az 
ék alakban kifutó táblákon, a táblák és rétek szélein, valamint 
alacsony hozamú terményből képzett rendeknél.

A rotor tehermentesítése*
Rendképzés közben a rotor súlyának egy része erős húzóru-
gók segítségével a vázra és a járószerkezetre helyezhető át.
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Swadro TC és TC Plus
Kényelmesen állítható rotormagasság és lazító rotor

A rotorok magasságának kézi állítása
Valamennyi Swadro TC modellnél kézi forgatókarral milli-
méteres pontossággal állítható a rotorok magassága. A kézi 
forgatókar a munkavégzés szempontjából kényelmes magas-
ságban a rotor szélén található. A nagy beállító skála könnyen 
leolvasható.

A rotorok magasságának elektromos állítása
Változó munkavégzési körülmények között gyakori használat 
esetén érdemes az elektromos magasságállítást használni. 
Ez minden Swadro TC Plus rendképző estén alapfelszerelt-
ség. A traktor vezetőfülkéjéből egy vezérlő egység segítségé-
vel két állítómotor vezérelhető, amivel a rotorok magassága 
egyszerűen és pontosan állítható. A vezérlő egységen a beál-
lított rotormagasság is leolvasható. Ezen felül innen kapcsol-
ható a rotorok egyenkénti kiemelése is.
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Az egyedülálló lazító rotor
Száraz és könnyű terménnyel végzett speciális munkákhoz 
a Swadro TC 680 és 760 rendképzők középen felszerelhe-
tők a KRONE által újonnan kifejlesztett 6 fogú lazító rotorral. 
Ez a hidraulikusan hajtott rotor optimálisan átmozgatja és 
átszellőzteti a rendképző rotorok között fekvő rend belsejét. 
Ez segíti az egyenletes száradást és javítja a szénából és a 
dúslevelű szálastakarmányokból, például a lucernából nyert 
takarmány minőségét.
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Swadro TC és TC Plus

Nagy has alatti szabad magasság
A magas kialakítású váznak és a rotorok nagy ívű ki-
emelésének köszönhetően forduláskor a terjedelmes 
rendek felett is gond nélkül át lehet hajtani.

Fordulékony és biztonságos a közúton

Rendkívüli fordulékonyság
A Swadro TC és TC Plus nagy bekormányzási szöggel 
rendelkezik, amit elöl a kétpontos függesztőbaknál el-
helyezkedő golyóscsapágyazású csukló, és az innen a 
kormányrúd segítségével vezérelt, tengelycsonk-kor-
mányzású járószerkezet tesz lehetővé. Ez a kombináció 
a rendképzőket különösen fordulékonnyá teszi. Kisebb 
vagy kedvezőtlen kialakítású táblákon is veszteség 
nélkül összeszedi a terményt, mivel különösebb ma-
nőverezés nélkül bármely terület egyszerűen elérhető a 
rotorokkal. A TC 640 modell esetén a tengelycsonk-kor-
mányzás opcionális.
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Gyors, biztonságos közlekedés
Biztonságos útfekvés és kiváló utánfutó nyomkövetés jellem-
zi a 40 km/h sebességig engedélyezett járószerkezeteket.

A minimális szállítási magasság
A Swadro TC és TC Plus rendképzők szállítási magassága 
már a tartókarok felhajtásával és a munkaszélességet állító 
egység behajtásával 4 m alá csökkenthető. Ezzel idő takarít-
ható meg, hiszen a biztonságos közúti közlekedéshez sem a 
fogtartó karokat (kivéve a TC 1000 esetében), sem a ponyvá-
kat nem kell behajtani.

Változtatható gumiabroncsozás
A Swadro TC rendképzők alapkivitelben 10.0/75-15.3 méretű gumiabroncsokkal, 
vagy a TC 880, 930 és 1000 modell esetében 11.5/80-15.3/10 PR méretű abron-
csokkal (bal oldali kép) szerelhetők fel. A Swadro TC 680 modelltől kezdve kevésbé 
hordképes talajon, illetve lejtős terepen 15.0/55-17/10 PR méretű gumiabroncsok 
(jobb oldali kép) is rendelkezésre állnak. A szállítási szélesség mindkét változat 
esetében 3,00 m alatt marad.

Nyomtávállítás
Keskeny gumiabroncsok használata 
esetén a nyomtáv 6 centiméterrel nö-
velhető. Ehhez a kerekeket tartó karok-
nál a távtartó hüvelyek áthelyezésével a 
keréktengelyek 3-3 centiméterrel kifelé 
tolhatók.
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Négyrotoros középrendképzők

Az új Swadro TC 1370 négyrotoros középrendképző nemcsak új megjelenési formát 

kapott, hanem műszaki szempontból is tartogat különlegességeket. Ide tartoznak a 

kényelmes állítási lehetőségek, amelyek jelentősen megkönnyítik a munkát, és optimális 

rendképzést biztosítanak, nagy területi teljesítmény mellett.

ÚJ

 � 10,80 m és 13,70 m között változtatható munkaszélesség

 � A rotorok tehermentesítése hidraulikusan állítható

 � Integrált lengéscsillapítás Soft-Down leengedési automatikával

 � Elektromosan állítható rotormagasság két – memóriában tárolható – magassági értékkel

 � Opcionális széles gumiabroncs csomag 710-es gumiabroncsokkal szállításhoz  
és 16x9.50-es rotor abroncsokkal

 � 4,00 m alatti szállítási magasság a hidraulikusan leengedhető váznak köszönhetően

 � Optimális alakú rendeket és a lehető legjobb terményfelvételt biztosító KRONE Easy-Line 
hajtáskoncepció

Változtatható munkaszélesség
A hidraulikus teleszkópos hosszúság-
állítású tartókarokkal a két első rotor 
helyzete a jobb és bal oldalon külön-kü-
lön állítható. A rendképző munkaszé-
lessége így 10,80 m és 13,70 m között 
az adott terület aktuális követelménye-
inek megfelelően pontosan beállítható. 
Az összecsukás előtti utolsó beállítást 
a gép a kinyitás után automatikusan 
megtartja.

Rugalmas rendszélesség
A rend szélessége a munkaszélesség-
től függetlenül 1,40 m és 2,20 m között 
változtatható a két hátsó rotor távol-
ságának állításával. Emellett a hátsó 
rotorok öt dupla foggal rendelkeznek 
minden fogtartó karon. Ez lehetővé 
teszi a betakarító gépekkel összehan-
golt takarmánybetakarítási teljesítmény 
optimalizálását, a lehető legjobb minő-
ségű rendképzés mellett.

Hidraulikus tehermentesítés
Az emelő munkahengerekbe integrált 
hidraulikus tehermentesítő rendszer a 
rotorok mellett a talajt is kíméli még a 
legnehezebb körülmények között is. Az 
első és a hátsó rotorok beállítása foko-
zatmentesen és kényelmesen külön-kü-
lön történik a traktor vezetőfülkéjéből.
Az új integrált Soft-Down leengedési 
automatikával a rotorok leengedése 
különösen óvatosan és kíméletesen 
történik. Ez pozitív hatást gyakorol a ta-
karmány minőségére.

Swadro TC 1370
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Széles felállás
Alapkivitelben a rendképző szállító járószerkezete 620/40 R 
22,5 méretű gumiabroncsokkal és légfékkel van felszerelve. 
Különösen a kevésbé hordképes talajokon tesz jó szolgá-
latot a szélesebb, opcionális 710/35 R 22,5 méretű gumi-
abroncs, ami igény szerint hidraulikus fékberendezéssel is 
felszerelhető. A rendképző mindkét gumiabroncsmérettel a 
háromméteres szállítási szélesség alatt marad. Minden vál-
tozatnál a 40 km/h sebesség engedélyezett.

Tökéletes járás
A rotorok négykerekű járószerkezete a négy talajkormány-
zott, lengő függesztésű, 16x6.50-8 gumiabroncsméretű 
támkerékkel a fogak egyenletes vezetését garantálja. Az 
opcionális széles gumiabroncsokkal kombinálva a rend-
képző a széles 16x9.50-8 méretű rotorabroncsokat kapja. 
Ez egyenetlen talaj esetén is a lehető legtisztább takar-
mányt biztosítja, és kíméli a gyepnemezt. Opcionálisan 
hatkerekű járószerkezet is kapható a rotorokhoz hátsó 
tandemtengellyel.

A rotormagasság beállítása
A gereblyézés magassága a terminálon keresztül közvet-
lenül módosítható, így a gépkezelőnek nem kell leszállnia 
a traktorról. Ugyanakkor szabadon megválasztható, hogy 
minden rotort egyesével vagy több rotort egyszerre szeret-
nénk-e átállítani. Két szabadon választható rotormagasság 
tárolható a memóriában, melyek gombnyomásra kiválaszt-
hatók. Ez lehetővé teszi a gyors és kényelmes reagálást a 
változó munkakörülményekre.
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Stresszmentes fordulás
A forgóban történő kiemeléshez és leengedéshez az első 
és a hátsó rotorpárok külön-külön is beállíthatók a traktor 
vezetőfülkéjéből a kezelőterminálon keresztül. A magasság 
mellett az első és a hátsó rotorok kiemelése közötti kés-
leltetés is összehangolható a mindenkori munkavégzési 
körülményekkel.

Swadro TC 1370
Nagyfokú kezelési kényelem

Optimális forgás
A rendképzőben a KRONE Easy-Line hajtáskoncepció gon-
doskodik az optimális terményáramról. Ebben az esetben 
az első rotorok 25 százalékkal gyorsabban forognak, mint a 
hátsók, amelyek előtt a takarmány szélesen elterítve helyez-
kedik el, ebből a rendképző a termény összetekerése nélkül 
optimális alakú rendeket alakít ki.

ÚJ

Kényelmes szállítási helyzet
A hidraulikusan leengedhető fő vázrésznek köszönhetően a 
rendképző szállítási magassága a fogtartó karok összecsu-
kása vagy leszerelése nélkül is 4 m alá esik.

Robusztus felépítés
A biztonsággal méretezett profilcsövekből készült új trapéz 
alakú váz különösen stabillá teszi a rendképzőt, és hosszú 
élettartamot garantál a gépnek. A ferde oldalelemek meg-
akadályozzák a lerakódásokat és tisztán tartják a gépet.
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Kényelmes kezelés a terminálon keresztül
A TC1370 új kezelési struktúrája a jó áttekinthetőséget és a 
kényelmet kombinálja. Függetlenül attól, hogy a traktor ISO-
BUS termináljával, az új KRONE DS 500 és CCI 800 termi-
nállal vagy a jól ismert CCI 1200 terminállal dolgozunk – va-
lamennyi terminál mindössze két kezelési szint segítségével 
gondoskodik a teljes gép gyors és egyszerű beállításáról. A 
gépkezelő a munkavégzés során minden fontos menüpon-
tot fárasztó keresgélés nélkül folyamatosan szemmel tarthat. 
A 2x2-es rácspontokon elhelyezkedő négy rotor az egyedi 
kiemelés során felesleges kézmozdulatok nélkül kezelhető. 
A kezelőpult alsó sorában elhelyezkedő öt szabadon prog-
ramozható gombhoz a vevők kívánsága szerint az egyedi 
elképzeléseknek megfelelő funkciók rendelhetők hozzá. A 
Swadro TC 1370 ISOBUS Joystick használatával még ké-
nyelmesebben és hatékonyabban kezelhető. A KRONE a DS 
100 modelljével egy kezdő szintű terminált kínál, amelyen a 
rendképző összes funkciója gombnyomásra működtethető.

Megfelelő függesztés
A TC 1370 rendképzőt alapkivitelben a lengő felfüggesztésű 
kétpontos tartóbak függeszti a traktorhoz (lásd a képet). A 
rendképző így követi a traktor oldalirányú mozgásait, és köz-
ben nagyon fordulékony marad. Az alsó függesztéshez igény 
szerint K80 gömbfejes vonószerkezet is kapható.

Optimális védelem
A vázon elöl elhelyezett kétrészes műanyag burkolat nem-
csak szép formájú, hanem a szennyeződésektől és károso-
dásoktól is óvja az alatta elhelyezett elektronikát, a hidraulika 
vezérlőblokkját és a szelepeket.
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 � Változtatható munkaszélesség 13,50 méterig

 � A KRONE különböző kezelőtermináljairól vagy ISOBUS kompatibilis  
traktorterminálokról kényelmesen kezelhetők

 � 4,00 m alatti szállítási magasság a behajtható fogtartó karoknak (Swadro 1400)  
vagy a hidraulikusan leengedhető járószerkezetnek (Swadro 1400 Plus) köszönhetően

Négyrotoros középrendképzők
Swadro 1400 és 1400 Plus

Erőteljes, rugalmas rotor
Az optimális talajkövetés érdekében valamennyi rotor kar-
dán-felfüggesztésű. Minden rotor 13 fogtartó karral rendel-
kezik, amelyek mindegyikén négy darab erőteljes, kettős Lift-
fog dolgozik.

A KRONE Tridem járószerkezete
A rotorok Tridem járószerkezetének első és hátsó tengelyét 
alapkivitelben két-két széles futófelületű, önbeálló kerékkel 
szerelik fel. A rotorok még egyenletesebb vezetése érdeké-
ben, különösen nehéz terepviszonyok esetén a hátsó tengely 
tandem járószerkezettel is felszerelhető, mely talajkormány-
zott, eltolt nyomban járó kerekekkel rendelkezik.

Stabil váz
A több gazdaságban közösen használt gép nagy terhelésnek 
van kitéve. Emiatt a Swadro 1400/1400 Plus rendképzők váza 
nagyon erős, így nagy biztonsággal felelnek meg a gyakorlat-
ban felmerülő valamennyi követelménynek.

A KRONE Swadro 1400 és 1400 Plus négyrotoros rendképzőinek munkaszélessége 11,00 m 

és 13,50 m között változtatható. Ezekkel a gépekkel könnyedén elérhető az óránkénti 

13 hektáros területi teljesítmény is. Kiemelkedő jellemzőjük a nagy teljesítmény, a csekély 

átszerelési és karbantartási időigény, a gyors áttelepülés, a hosszú élettartam és a nagyfokú 

kezelési kényelem.
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A kardántengelyek optimalizált vonalvezetése
Teljesen kívülre helyezett, eltolható haj-
tóművek optimalizálják a kardánten-
gelyek vonalvezetését. A Swadro 1400 
Plus különösen erős hajtótengelyekkel 
rendelkezik. A rotorok biztosítása csil-
lagkerekes kilincsművel történik.

Magas váz és magasra kiemelhető rotorok
A tartókarok csatlakoztatása és a fő tartóváz vízszintes elrendezése révén a ro-
torok egészen magasra kiemelhetők. A rendek egyenletes kezdésének és befeje-
zésének érdekében a rotorok egymás utáni kapcsolásával először mindig az első 
rotorok emelkednek ki, illetve ereszkednek vissza, és csak ezután a hátsók.

Tartókarok tehermentesítő rugókkal
A Swadro 1400 Plus esetében az első 
és hátsó rotorok és tartókarjaik súlyá-
nak nagyobb része vonórugók közvetí-
tésével helyeződik át a gép vázára. Ez 
megakadályozza a rotorok besüllyedé-
sét nedves talajon, és lejtős terepen is 
biztosítja a lehető legjobb nyomköve-
tést. Az első rotorok opcionális dina-
mikus tehermentesítésével még jobb 
talajkövetés érhető el az erősen szel-
delt területeken és a kevésbé hordké-
pes talajokon. A tartókarokon beállított 
munkaszélességtől függően a rotorok 
tehermentesítése automatikusan beál-
lítható a fő vázrész hidraulikus henge-
rén keresztül (jobb oldali kép).
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A rotorok magasságának elektromos állítása
A rotorok magasságának kényelmes állítási lehetősége a trak-
tor vezetőfülkéjében lévő, nagyméretű kijelzővel rendelkező 
kezelőterminálról alapfelszereltség. A magasság valamennyi 
rotornál egyszerre, vagy az egyes rotoroknál külön-külön ál-
lítható. A Swadro 1400 Plus rendképző esetében alternatív 
megoldásként az egyik rotornál már beállított magasságot a 
többi rotor is automatikusan átveheti.

A munkaszélesség hidraulikus állítása
Az első és a hátsó rotorok munkaszélességének beállításához 
tartókarjaik hossza teleszkóposan, hidraulikusan változtatha-
tó. Ekkor elmozdulnak azok a szöghajtóművek is, amelyek a 
kardántengelyeken keresztül az első rotorokat meghajtják. 
Ezzel minden munkaszélességnél garantált a kardántengely 
két felének biztonságos átfedése.

Swadro 1400 és 1400 Plus

Változtatható munka- és rendszélesség
A kb. 1,40 m és 2,20 m között változtatható rendszélességet 
a hátsó rotorok határozzák meg.
A két első rotor gyorsabban forog, mint a hátsók. A terményt 
így szélesen terítik a hátsó rotorok elé. Ezek a termény össze-
tekerése nélkül egyenletes, laza rendeket alakítanak ki.

A hidraulikus munka- és rendszélesség állítás, az elektromos rotormagasság állítás, a nagy 

teljesítményű kezelőterminálok és a szakaszolás teszik egyszerűvé és kényelmessé a kezelést.

Egyszerű kezelés

46   | Swadro



Az Alpha kezelőegység
A Swadro 1400 Alpha kezelőegységé-
vel a rotorok magassága, a munkaszé-
lesség és a rendszélesség állítható be. 
Ezen kívül gombnyomásra a rotorok 
egyenként, vagy egymás utáni kap-
csolással emelhetők ki és engedhetők 
vissza.

A Delta kezelőterminál
A Delta terminál színes kijelzővel ren-
delkezik, ami az aktuálisan beállított ér-
tékeket mutatja. Az Alpha terminál által 
nyújtott funkciók mellett a Swadro 1400 
Plus rendképzőnél a Komfort rotorma-
gasság állítás használatakor valameny-
nyi rotor automatikusan követi az egyik 
rotoron beállított értéket. Az opcionális 
Joystick használatával a kezelés még 
kényelmesebbé tehető.

A SectionControl szakaszolás
A SectionControl automatikus szakaszolás használata tartósan tehermentesíti a 
gépkezelőt, különösen ék alakú területeken végzett rendképzés során. Felismeri a 
már megmunkált területeket, ahol automatikusan kiemeli a rotorokat, ezzel meg-
akadályozza a dupla művelést.

A CCI 1200 kezelőterminál
Ez a kezelőterminál 12" méretű érin-
tőképernyős színes monitorral ren-
delkezik. A maximális áttekinthetőség 
érdekében a kijelző akár három külön 
képernyőre is felbontható. A CCI 1200 
ISOBUS kompatibilis, így más gépek 
számára is elérhető. A munkák továb-
bi egyszerűsítése érdekében opcio-
nálisan csatlakoztatható egy (WTK) 
Joystick szabadon programozható 
gombokkal.

Az ISOBUS-kompatibilis
traktorterminál
Itt látható egy példa az ISOBUS-kom-
patibilis traktorterminálra, amellyel va-
lamennyi fontos gépkezelési művelet 
elvégezhető.
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Swadro 1400 és 1400 Plus

 � Alacsony szállítási magasság

 � Széles járószerkezet

 � Biztonságos útfekvés

Függesztés gömbfejes vonószerkezettel
A rendképző alternatív módon gömbfejre is csatlakoztatha-
tó. A fel- és lekapcsolás gyorsan és egyszerűen történik. A 
géppel teljesen rángásmentesen, biztonságosan és a lehető 
legkényelmesebben lehet közlekedni.

A kényelmes szállítási magasság
A Swadro 1400 rendképzőnél a 4 m alatti szállítási magassá-
got a külső fogtartó karok behajtásával lehet elérni. A Swadro 
1400 Plus esetében erre nincs szükség. A váz hidraulikus le-
engedése elegendő a kívánt szállítási magasság eléréséhez.

Alsó felfogatás
A lengő felfüggesztésű kétpontos tartóbak követi a traktor 
minden oldalirányú mozgását, és a rendképzőt nagyon for-
dulékonnyá teszi.

Szállítási magasság, függesztés és közúti közlekedés
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A Swadro 1400 és a Swadro 1400 Plus összehasonlítása

Swadro 1400 Swadro 1400 Plus

4 m alatti szállítási magasság mechanikusan behajtható fogtartó 
karokkal (széria)

4 m alatti szállítási magasság hidraulikusan leengedhető szállító 
vázzal (széria)

Elektromos komfort rotormagasság állítás 
- minden rotornál külön (széria)
-  egy rotor beállítása, amelyet automatikusan  

a másik három követ (opció)

Elektromos komfort rotormagasság állítás 
-  egy rotor beállítása, amelyet automatikusan  

a másik három követ (széria)
-  a magasság milliméteres pontosságú kijelzése a kezelőterminálon

A rotorok dinamikus tehermentesítése (opció)

Erősebb meghajtó kardántengelyek

Változtatható gumiabroncsozás
Az 500/50-17/10 PR méretű gumiabroncsok az alapfel-
szereltséghez tartoznak. Opcionálisan nagyobb méretű 
620/40 R 22.5 gumiabroncsok is használhatók (jobb oldali 
gumiabroncs), amelyek kevésbé hordképes talajon nagyon 
jó eredményeket mutatnak. Mindkét változat 40 km/h se-
bességig engedélyezett.

A járószerkezetek
Valamennyi Swadro 1400 rendképző biztonságos, széles 
nyomtávú járószerkezettel, nagyméretű gumiabroncsokkal 
és légfék rendszerrel van ellátva. A 3 m alatti szállítási széles-
séggel és a 4 m alatti szállítási magassággal közúton gond 
nélkül lehet 40 km/h sebességgel közlekedni.
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Rugalmasan alakítható rendszélesség
Az optimális szélességű rend növeli a betakarítási telje-
sítményt. A két hátsó rotor egymástól való távolsága által 
meghatározott rendszélesség változtatásához a két hátsó 
teleszkópos tartókar hossza hidraulikusan állítható. A rend-
szélesség 1,80 m és 3,00 m között változhat.

Változtatható munkaszélesség
A kialakított rendeket felszedő betakarító gépek kapacitásá-
hoz igazodóan a kihajtható karokkal a munkaszélesség 10,00 
és 19,00 m között hidraulikusan változtatható. A két kihajtha-
tó kar szinkronban történő átállításáról csúszó szánszerkezet 
gondoskodik.

Hatrotoros középrendképző
Swadro 2000

 � 10,00 m és 19,00 m között változtatható munkaszélesség

 � 3,00 méterig állítható rendszélesség

 � A szállító járószerkezet intelligens kormányzása

A 10,00 és 19,00 m közötti munkaszélességű Swadro 2000 hatrotoros rendképző ideális 

eszköz nagyüzemek számára és több gazdaságban professzionális közös használatra. A 

minimális átszerelési és karbantartási időigény, a gyors áttelepülés, a hosszú élettartam és a 

lehető legnagyobb kezelési komfort és az óránkénti 20 hektáros területi teljesítmény magától 

értetődő. A nagy munkaszélesség a rendek teljes hosszát kb. 30 százalékkal csökkenti.  
A rendképzést követő betakarítógépek teljesítménye akár 15 százalékkal is növekedhet.
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Eltérő sebességű rotorok
Az elöl dolgozó négy rotor fogai nagyobb kerületi 
sebességűek, mint a két hátsó rotoré. Ennek követ-
keztében a terményt elöl szélesen elterítik, ami így 
nem torlódhat fel a rendben.

A rotorok kiemelése
A rotorok egyenként, egymást követően vagy akár 
egyidejűleg is kiemelhetők és visszaengedhetők. A 
rotorok egymás utáni hidraulikus kapcsolása külö-
nösen megkönnyíti a kezelést. Opcionálisan GPS 
vezérelt egyedi rotorkiemelés (SectionControl) is 
választható.
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Swadro 2000

A Swadro 2000 nagy teljesítőképességének teljes kihasználása érdekében a szállítási 

helyzetből munkahelyzetbe, illetve fordítva történő átállás a traktor vezetőüléséből a 

kezelőterminállal irányítható. Az egyes lépéseket hidraulikus követő kapcsolások vezérlik, 

rendkívül kényelmesen, a vezetőt tehermentesítve. A vezérlés a traktor vezetőüléséből a Delta 

vagy a CCI 1200 terminállal történik.

 � Összecsukás és szétnyitás a hidraulikus követő kapcsolás segítségével

 � Kényelmes kezelőterminálok

Automatikus összecsukás és szétnyitás
Az egyes lépéseket hidraulikus követő kapcsolások vezérlik, 
rendkívül kényelmesen, a vezetőt tehermentesítve.

Egyszerű kezelés
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A Delta kezelőterminál
A háttérvilágítással rendelkező kijelzővel felszerelt Delta terminál se-
gítségével állítható be a rotorok munkavégzési magassága, a mun-
kaszélesség és a rend szélessége, valamint meghatározható, hogy 
a rotorok kiemelése és leengedése egymás utáni kapcsolással vagy 
egyenként történjen. A Swadro 2000 ezen felül komfort rotorma-
gasság állítást kínál. Az opcionális Joystick használatával a kezelés 
még kényelmesebbé tehető.

A SectionControl szakaszolás
A SectionControl automatikus szakaszolás használata tartósan te-
hermentesíti a gépkezelőt, különösen ék alakú területeken végzett 
rendképzés során. Felismeri a már megmunkált területeket, ahol 
automatikusan kiemeli a rotorokat, ezzel megakadályozza a dupla 
művelést.

A CCI 1200 kezelőterminál
Ez a kezelőterminál 12" méretű érintőképernyős színes monitorral 
rendelkezik. A maximális áttekinthetőség érdekében a kijelző akár 
három külön képernyőre is felbontható. A CCI 1200 ISOBUS kom-
patibilis, így más gépek számára is elérhető. A munkák további egy-
szerűsítése érdekében opcionálisan csatlakoztatható egy (WTK) 
Joystick szabadon programozható gombokkal.
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Swadro 2000

 � Biztonságos útfekvést garantáló széles járószerkezet

 � Nagy fordulékonyságot biztosító tengelycsonk-kormányzás

 � A járószerkezet kormányzásának különböző, nagy rugalmasságot adó változatai

A rugalmas tengelycsonk-kormányzás
A szállításnál használt járószerkezet tengelycsonkjai pasz-
szív módon egy kormányrúd segítségével, ezen kívül aktív 
módon hidraulikusan is vezérelhetők. A járószerkezet ki-
emelkedő tulajdonságai a kiváló utánfutás, a legszűkebb 
térben is megmutatkozó jó manőverezhetőség, és az in-
tenzívebb kormányozhatóság.

Hidraulikus rásegítő kormányzás
Ha a mechanikusan rendelkezésre álló bekormányzási szög 
a szűk gazdasági udvarban, vagy a területre kanyarodáskor 
nem elegendő, esetleg ellenkormányzásra van szükség a 
domboldalon végzett rendképzéskor, akkor kiegészítéskép-
pen aktív kormányzás alkalmazható. A kormányrúdban elhe-
lyezkedő hidraulikus henger segítségével a bekormányzási 
szög a traktorból felülírható.

Függesztés, járószerkezet és közúti közlekedés

Erőteljes felfogatás a traktor alsó függesztőkarjaira
A Swadro 2000 rendképző vontatása a traktor alsó füg-
gesztőkarjaival történik. A kitéréseket is lehetővé tevő II/
III kategóriájú függesztőbak csillapítja a talajegyenetlen-
ségeket. A stabil támasztólábra a gép biztonságosan 
leállítható.

Nagyméretű szállító járószerkezet
A szállításra használt 40  km/h sebességig engedélyezett 
nagyméretű gumiabroncsokkal (800/45 R 26.5) felszerelt já-
rószerkezet különösen biztos útfekvést nyújt. Ezen túlmenő-
en a talajnyomás is alacsony szintű marad, és tartósan kíméli 
a gyepnemezt.
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Nem kormányzott tengelyű járószerkezet
Rendképzés közben a járószerkezet tengelyének kor-
mányzása ki van kapcsolva. Ez garantálja az egyenletes 
és egyenesvonalú rend kialakítását.

Passzívan kormányzott tengelyű járószerkezet
A rotorok kiemelésekor a tengely kormányzása automati-
kusan aktiválódik. A függesztőbaktól kiinduló tolórúd kor-
mányozza a járószerkezetet. A Swadro 2000 így forduléko-
nyabbá válik, és utánfutási képessége is javul.

Aktívan kormányzott tengelyű járószerkezet
Szűk szántóföldi átereszeknél vagy gazdasági bejáróknál, 
illetve a táblák éles szögben végződő szakaszain történő 
rendképzés esetén kiegészítő kormányzás aktiválható. A 
gépkezelő ebben az esetben egy hidraulikus munkahe-
nger segítségével aktívan kormányozza a járószerkezet 
tengelyét.
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Műszaki adatok

 � Hárompont függesztésű

 � Vontatott

Egyrotoros rendképzők
hárompont függesztéssel

Swadro 35 Swadro 38 Swadro 42 Swadro 46

Munkaszélesség m 3,50 3,80 4,20 4,60

Területi teljesítmény kb. ha/h 3 3,5 - 4 4 - 4,5 4,5 - 5

Szállítási szélesség m 1,90 1,90 2,26 2,55

Fogtartó karok darab 10 10 13 13

Kettős Lift-fogak darab 30 40 52 52

Fogvastagság  mm 10 10 10 10

Rotorátmérő m 2,70 2,96 3,30 3,60

Rotor gumiabroncsméret 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8

Teljesítményigény kb. kW/LE 22/31 22/31 37/50 37/50

Tömeg kb. kg 532 565 640 665

Hárompont függesztésű széria széria széria széria

Tárolási hossz m 3,04 3,39 3,69 3,99

Tárolási magasság m 2,21 2,21 2,49 2,64

Minden ábra, méret és tömeg eltérhet az alapfelszereltség értékeitől, és tájékoztató jellegű,
a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

KRONE Swadro egyrotoros rendképző
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Vontatott egyrotoros rendképzők Swadro 38 T Swadro 42 T Swadro 46 T

Munkaszélesség m 3,80 4,20 4,60

Területi teljesítmény kb. ha/h 3,5 - 4 4 - 4,5 4,5 - 5

Szállítási szélesség m 2,99 3,40* 2,55

Fogtartó karok darab 10 13 13

Kettős Lift-fogak darab 40 52 52

Fogvastagság  mm 10 10 10

Rotorátmérő m 2,96 3,30 3,60

Rotor gumiabroncsméret 18x8.5-8 18x8.5-8 18x8.5-8

Teljesítményigény kb. kW/LE 19/25 22/31 22/31

Tömeg kb. kg 730 780 820

vonórúd széria széria széria

Tárolási hossz m 4,80 4,95 5,10

Tárolási magasság m 1,25 1,25 2,20

Swadro 38 T és 42 T csak exportpiacokra * opcionálisan 2,26 m
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Oldalrendképzők Swadro 
710/26 T

Swadro
 TS 620

Swadro
 TS 620 Twin

Munkaszélesség  egyetlen rend képzése 
kettős rend képzése

m 
m

6,20 
2x3,40

6,20 6,20 
2x3,46

Rendszélesség  
(a takarmány mennyiségétől és a terelőponyva beállításától függően változhat)

 
kb. m

 
0,80 - 1,40

 
1,10 - 1,60

 
1,10 - 1,60

Tömeg alapkivitelben kb. kg 1 600 2 050 2 150

Teljesítményigény kb. kW/LE 37/50 37/50 37/50

Területi teljesítmény kb. ha/h 5,5 - 6 6 6 - 7

Rotorok 
   száma 
   átmérője m

 
2 

2,96

 
2 

2,96

 
2 

2,96

Fogtartó karok 
   száma 
    merev 

behajtható

 
2x13 
széria 
opció

 
10/13 
széria 
opció

 
10/13 
széria 
opció

Kettős Lift-fogak Darabszám 91 96 96

Fogvastagság  mm 10,5 10,5 10,5

Rotormagasság állítás    mechanikus 
elektromos kijelzővel

széria 
–

széria 
opció

széria 
opció

A rotorok járószerkezetének gumiabroncsmérete 18x8.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8

A szállító járószerkezet gumiabroncsmérete 
   széria 
   opció

 
 
–

 
11.5/80-15.3 10 PR 
15.0/55-17 10 PR

 
11.5/80-15.3 10 PR 
15.0/55-17 10 PR

Szállítási szélesség    széria gumiabroncsokkal 
opcionális gumiabroncsokkal

kb. m 
kb. m

2,99 
–

2,76 
2,90

2,76 
2,90

Szállítási magasság     merev v. kihajtott fogtartó karok 
behajtott fogtartó karok

m 
m

1,35
 -

3,90
3,46

3,90
3,46

Tárolási hossz m 8,40 8,00 8,00

Függesztés alsó függesztőkarokkal vonórúd széria széria

Műszaki adatok
KRONE Swadro két- és  
háromrotoros oldalrendképző

Minden ábra, méret és tömeg eltérhet az alapfelszereltség értékeitől, és tájékoztató jellegű,
a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
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Swadro
 TS 680

Swadro
TS 680 Twin

Swadro
 TS 740

Swadro
TS 740 Twin

Swadro 
TS 970

6,80 6,80 
2x3,80

7,40 7,40 
2x4,10

9,70 

 
1,10 - 1,60

 
1,10 - 1,60

 
1,20 - 1,60

 
1,20 - 1,60

 
1,00 - 1,80

2 200 2 250 2 400 2 400 -

37/50 37/50 37/50 37/50 59/80

6,5 - 7 6,5 - 8 7,5 7,5 - 8,5 9 - 10

 
2 

3,30

 
2 

3,30

 
2 

3,60

 
2 

3,60

 
3 

1x2,96/2x3,60

 
2x13 
széria 
opció

 
2x13 
széria 
opció

 
2x13 
széria 
opció

 
2x13 
széria 
opció

 
1x10/2x13 

− 
széria

104 104 104 104 157

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

széria 
opció

széria 
opció

széria 
opció

széria 
opció

– 
széria

16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8

 
11.5/80-15.3 10 PR 
15.0/55-17 10 PR

 
11.5/80-15.3 10 PR 
15.0/55-17 10 PR

 
11.5/80-15.3 10 PR 
15.0/55-17 10 PR

 
11.5/80-15.3 10 PR 
15.0/55-17 10 PR

 
15.0/55-17x10 PR 

–

2,76 
2,90

2,76 
2,90

2,76 
2,90

2,76 
2,90

2,99 
–

3,99 
3,55

3,99 
3,55

3,99 
3,55

3,99 
3,55

4,40
3,90

8,30 8,30 8,65 8,65 9,80

széria széria széria széria széria

59Swadro | 



Műszaki adatok

Kétrotoros középrendképzők Swadro
TC 640

Swadro
TC 680

Swadro
TC 760

Swadro
TC 880

Swadro
TC 930

Swadro  
TC 1000

Munkaszélesség m 5,70 - 6,40 6,80 6,80 - 7,60 7,60 - 8,80 8,10 - 9,30 8,90 - 10,00

Munkaszélesség állítás 
   mechanikus 

hidraulikus

 
 

 
széria
opció

 
– 
–

 
széria 
opció

 
– 

széria

 
–

széria

 
– 

széria

Rendszélesség m 1,00-1,70 1,00 1,00 - 1,80 1,30 - 2,50 1,30-2,50 1,30-2,50

Tömeg alapkivitelben kb. kg 1 400 1 700 1 950 2 300 2 780 3 000

Teljesítményigény kb. kW/LE 22/35 37/50 37/50 40/55 51/70 51/70

Területi teljesítmény kb. ha/h 5,5-6 6,5 - 7 7,5 8 - 8,5 9-9,5 9,5-10

Rotorok 
  száma 
  átmérője

 
 

m

 
2 

2,70

 
2 

3,30

 
2 

3,30

 
2 

3,60

 
2 

3,80

 
2

4,20

Fogtartó karok 
  száma    
   merev 

behajtható

 
2x10
széria

–

 
2x10 
széria 
opció

 
2x13 
széria 
opció

 
2x13 
széria 
opció

 
2x15
széria
opció

 
2x15

–
széria

Kettős Lift-fogak Darabszám 60 80 104 104 120 120

Fogvastagság  mm 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Rotormagasság állítás 
   mechanikus 
elektromos kijelzővel

 
széria 

–

 
széria 

–

 
széria 
opció

 
széria 
opció

 
széria
opció

 
széria 
opció

A rotorok járószerkezetének gumiabroncsmérete
   széria 
opció

16x6.50-8
–

16x6.50-8
–

16x6.50-8
–

16x6.50-8
18x8.50-8

16x6.50-8
18x8.50-8

16x6.50-8
18x8.50-8

Egy rotor kiemelése – opció opció opció széria széria

A szállító járószerkezet gumiabroncsmérete 
    széria 

opció

 
10.0/75-15.3 8 PR 

–

 
10.0/75-15.3 8 PR 
15.0/55-17 10 PR

 
10.0/75-15.3 8 PR 
15.0/55-17 10 PR

 
11.5/80-15.3 10 PR 
15.0/55-17 10 PR

 
10.0/75-15.3 8 PR
15.0/55-17 10 PR

 
10.0/75-15.3 8 PR
15.0/55-17 10 PR

Szállítási szélesség    
   széria gumiabroncsokkal 
opcionális gumiabroncsokkal

 
kb. m 
kb. m

 
2,54 

–

 
2,72 
2,89

 
2,72 
2,89

 
2,86 
2,99

 
2,86
2,99

 
2,86 
2,99

Szállítási magasság    
   merev v. kihajtott fogtartó karok m 

behajtott fogtartó karok m

 
3,55-3,90 
2,90-3,40

 
3,99 
3,55

 
3,99-4,39 
3,57-3,97

 
3,99 
3,55

 
3,99
3,55

 
4,35
3,75

Tárolási hossz m 4,82-5,39 5,90 5,90 6,33 6,75 6,75

Függesztés 
   alsó függesztőkarok 

gömbfejes vonószerkezet

 
széria 

–

 
széria 

–

 
széria 

–

 
széria 

–

 
széria

–

 
széria 

–

Minden ábra, méret és tömeg eltérhet az alapfelszereltség értékeitől, és tájékoztató jellegű,
a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

KRONE Swadro kétrotoros középrendképzők
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Swadro TC 640 és Swadro TC 680

Swadro TC 930 Swadro TC 1000

Swadro TC 760 Swadro TC 880
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Négy- és hatrotoros 
középrendképzők

Swadro
TC 1370

Swadro 
1400

Swadro 
1400 Plus

Swadro 
2000

Munkaszélesség m 10,80 - 13,70 11,00 - 13,50 11,00 - 13,50 10,00 - 19,00

Munkaszélesség állítás 
   mechanikus 
hidraulikus

 
 –

széria

 
– 

széria

 
– 

széria

 
– 

széria

Rendszélesség m 1,40 - 2,60 1,40 - 2,20 1,40 - 2,20 1,80 - 3,00

Tömeg kb. kg 5800 5 100 5 700 9 400

Teljesítményigény kb. kW/LE 59/80 59/80 59/80 96/130

Területi teljesítmény kb. ha/h 12 - 14 12 - 14 12 - 14 20

Rotorok 
  száma 
  átmérője

 
 

m
4

3,60/3,30

 
4 

3,60 / 3,30

 
4 

3,60 / 3,30
6 

3,30 / 3,30 / 3,38

Fogtartó karok 
  száma    
   merev 

behajtható

4 x 13

−

 
4 x 13 

– 
széria

 
4 x 13 
széria 

–

 
4 x 13, 2 x 15 

széria 
–

Fogak száma fogtartó karonként elöl/középen/hátul darab 4 /-/5 4 /-/4 4 /-/4 4  /4  /4

Fogvastagság  mm 10,5 10,5 10,5 10,5

Rotormagasság állítás   mechanikus 
elektromos

–
széria

 
– 

széria

 
– 

széria

 
– 

széria

A rotorok járószerkezetének gumiabroncsmérete 16x6.50-8* 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8

Egy rotor kiemelése széria széria széria széria

A szállító járószerkezet gumiabroncsmérete    
    széria 

opció
620/40 R22.5
710/35 R22.5

 
500/50-17 

620/40 R 22.5

 
500/50-17 

620/40 R 22.5

 
800/45 R 26.5 

Szállítási szélesség    
   széria gumiabroncsokkal

 
kb. m 2,99

 
2,99

 
2,99

 
2,99

Szállítási magasság    
   merev v. kihajtott fogtartó karok 
behajtott fogtartó karok

 
m 
m

3,99
 

4,36 
3,85

 
3,99 

–

 
3,99 

–

Tárolási magasság 
   merev v. kihajtott fogtartó karok 

behajtott fogtartó karok

 
m 
m

3,99
–

 
4,36 
3,85

 
3,99 

–

 
3,99 

–

Tárolási hossz m 9,10 8,55 8,71 13,20

Függesztés 
   alsó függesztőkarok 

gömbfejes vonószerkezet
széria
opció

 
széria 
opció

 
széria 
opció

 
széria 

–

* 16x9.50-8 opcionális 710/35 R 22,5 méretű szállító gumiabroncsok esetén

Műszaki adatok

Minden ábra, méret és tömeg eltérhet az alapfelszereltség értékeitől, és tájékoztató jellegű, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

KRONE Swadro négy- és hatrotoros középrendképzők
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Az Ön KRONE márkakereskedője

Maschinenfabrik Bernard KRONE 
Részletekbe menő tökéletesség

Innovatív, kompetens és vevőbarát – ezek az ismérvei a KRONE családi vállalko-

zás filozófiájának. A KRONE takarmányspecialistaként  tárcsás kaszákat, rend-

kezelőket, rendsodrókat, rendfelszedő és szecskaszállító kocsikat, körbálázókat 

és nagybálázókat valamint önjáró BiG M (nagyteljesítményű szársértős) kaszákat 

és BiG X silózókat gyárt.  

Minőség, made in Spelle, 1906 óta.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10 
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0 
Fax:  +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de  |  www.krone.de
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