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EasyWrap 150

A piacon található leggyorsabb 
egykaros bálacsomagoló, ami a 
lehető legnagyobb hatékonyság 
mellett a legjobb szilázsminősé-
get garantálja

A nagyméretű hengerek problémamentes 
bálacsomagolást garantálnak akár 1600 kg-ig 
terjedő, nagy tömegű bálák esetén is

Hosszú munkanapokon a nagyobb 
fóliaszükséglet kielégítését biztosító, 
négy tartalék tekercs elhelyezésé-
re alkalmas tartó vezérlőpanellel

A pozícióvezérelt (nem 
időarányos vezérlésű!) 
csomagolási folyamat 
ideális fóliaátfedést 
eredményez cserélő-
dő traktorok esetén is

A KRONE EasyWrap 150 modell 36 fordulat/perc teljesítményével a leggyorsabb 

egykaros bálacsomagoló a világon. Legyen szó a bálák csomagolásáról, szállításáról vagy 

összegyűjtéséről – most mindez egyetlen géppel elvégezhető. Rugalmas alkalmazási 

lehetőségeinek köszönhetően az EasyWrap a saját géppark igazi specialistája. 

A kiemelkedő jellemzők áttekintése

Munkavégzési helyzetből 
egyszerűen, gombnyo-
másra átállítható közúti 
közlekedésre

A hátsó világítás a gép alap-
felszereltségéhez tartozik, így 
közúti közlekedésre alkalmas 
engedéllyel rendelkezik

A nagy vezetőgörgők optimális irány-
ban, elakadás nélkül vezetik a bálát, 
ami lejtős területeken különösen fontos

Automata funkciók biztosítják 
a teljes munkafolyamat kényel-
mes irányítását a termény felvé-
telétől kezdve egészen a bálák 
lehelyezéséig

2   | EasyWrap



Függesztés
 � A munkagép függesztése a traktor hárompont felfüggesztésén keresztül történik

 � A rövid függesztési távolság ideális súlyeloszlást és nagy stabilitást eredményez

 � Rugalmas függesztési lehetőségek: hátsó vagy frontfüggesztés a traktoron, valamint a teleszkópos 
és kerekes rakodókon

A KRONE EasyWrap 150 bálacsomagoló a traktor hátsó hárompont felfüggesztéséhez, ill. 

a fronthidraulikához egyaránt hozzákapcsolható. Ha kerekes vagy teleszkópos rakodó áll 

rendelkezésre, akkor ezek is használhatók a bálacsomagoláshoz.

Hárompont felfüggesztés
A klasszikus hátsó hárompont felfüggesztés esetén az Easy-
Wrap 150 a traktorhoz közel helyezkedik el. A bálacsomagoló 
ezzel összefüggő optimális súlyeloszlása és nagy stabilitása 
lehetővé teszi kisebb traktorok használatát is. Frontfüggesz-
téssel rendelkező nagyobb traktorok esetén az EasyWrap 
150 a traktor elejére szerelve is használható.

Alternatív lehetőségek a traktor mellett
Ha kerekes vagy teleszkópos rakodó áll rendelkezésre, akkor 
az EasyWrap 150 ezekhez is kapcsolható frontfüggesztéssel. 
Ebben az esetben a gépkezelő nagyon jól rálát a bálacsoma-
golóra, és a munkagép rendkívül könnyen mozgatható.

Gombnyomásra közúti közlekedésre alkalmas üzemmód
A gép a területen végzett munkavégzés után a traktor ve-
zetőfülkéjéből, leszállás nélkül, gombnyomásra közúti közle-
kedésre alkalmas üzemmódba állítható. A rakodókarokat a 
rendszer teljesen behúzza, a csomagolókar pedig kiinduló 
helyzetbe áll vissza. Így egy nagyon kompakt bálacsomagoló 
halad a közúton.
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A bálák felvétele és lehelyezése

Nagy vagy kicsi, nem számít
Az EasyWrap 150 bálacsomagolóval 1,00 és 1,50 m közötti átmérőjű 
bálák felvétele és csomagolása végezhető. A különböző bálaméretekre 
történő beállítás egyszerűen, csapszegek áthelyezésével megoldható. 
A fólia így mindig a bála közepére kerül, és ideális átfedés érhető el.

A tökéletes forgatás
A bálák nehéz körülmények közötti biz-
tonságos forgatásáról két nagyméretű, 
külön hajtással rendelkező henger gon-
doskodik. Mivel a sima és a barázdált 
henger azonos sebességgel forog, a 
bálákat a gép mindig egyenletesen for-
gatja és fóliázza. A barázdált henger 
megakadályozza a bála elcsúszását.

Jó irányítás
Egy nagyméretű vezetőgörgő (opcio-
nálisan két görgő) segíti a bála moz-
gatását a bálacsomagolás során. Így 
lejtős terepen vagy nem megfelelő 
bálaforma esetén is megakadályoz-
ható a bála elakadása, és optimális 
csomagolásbiztosítható.

 � A bálák biztonságos forgatását egy-egy nagyméretű sima és barázdált henger végzi

 � Mindkét hengerben hidraulikus motorok garantálják a biztonságos meghajtást

 � Az egész folyamat teljesen vagy részben automatikusan, rugalmasan vezérelhető,  
emellett manuális üzemeltetésre is van lehetőség

Egy egyszerű átállítással a gép hengerei kicsi és nagy bálákat egyaránt fel tudnak venni.  

A bálák felvételétől egészen a bálák lehelyezéséig a teljes folyamat automatikusan irányítható. 

Alternatív lehetőségként félautomata vagy manuális üzemeltetés is választható.

Hasznos támasz
Egy opcionális, az alsó függesztőkarok 
között elhelyezhető talajkerék megtá-
maszthatja a gépet bálacsomagolás-
kor, így a traktornak nem kell a bála-
csomagoló és a bála súlyát emelni. Ez 
elsősorban a kisebb és könnyebb trak-
torokkal végzett munkát könnyíti meg.
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Beépített automatikával
Az EasyWrap 150 igény szerint bálafordítóval is kapható, ami a bálákat csomagolás után a körpalástra fordítva helyezi le, így 
lejtős terepen megakadályozza a bálák elgurulását. A bálafordító emellett az EasyLoad funkciónál szenzorként is működik. 
Bálához érve a görgő előre nyomódik, a hengerek összezárnak és felveszik a bálát. A becsomagolt bála lehelyezéséig az 
egész folyamat teljesen automatikusan irányítható.
Ha ez az üzemmód valamilyen okból nem valósítható meg, ill. nem célszerű, akkor a gép minden nehézség nélkül manuálisan 
is kezelhető. A bálacsomagoló kezelése így bármilyen betakarítási feltételekkel egyszerűen összehangolható.

Egyszerűen kezelhető
Az 5,7 " méretű, érintőképernyős, 12 funk-
ciógombbal rendelkező DS 500 terminál a 
bálaméret és a fólia helyzetének kényel-
mes beállítását teszi lehetővé.
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Az EasyWrap modellel a KRONE a leggyorsabb egykaros bálacsomagolót dobta piacra.

Többek között a szenzorokkal felügyelt műszaki megoldásoknak is köszönhető, hogy a 

csomagolás minősége lépést tud tartani a rendkívül nagy, akár 36 min-1 értéket is elérő 

fordulatszámmal.

Ellensúly
A bálacsomagoló lehetőség szerint 
nyugodt járásának biztosítása érdeké-
ben a gép opcionálisan öntöttvas el-
lensúllyal is felszerelhető. Ez csomago-
láskor kiegyenlíti az egyensúlyhibákat, 
amelyek elsősorban kisebb traktorok 
használata esetén léphetnek fel.

 � Percenként akár 36 fordulat sebességgel a leggyorsabb egykaros bálacsomagoló a piacon

 � A gyorscserélő rendszer a fóliatekercsek egyszerű és kényelmes cseréjét teszi lehetővé

 � Rugalmas előfeszítés beépített fóliaszakadást felismerő rendszerrel

 � A fólia tiszta elvágása és rögzítése tartó- és vágóberendezéssel

Rugalmas előfeszítés
A 750  mm széles fóliát egy előfeszítő 
rendszer feszíti elő, ami a csomagoló 
anyag maximális kihasználását teszi 
lehetővé. Az előfeszítés alapkivitelben 
igény szerint 55 % és 70 % között ál-
lítható be.

Szenzorokkal felügyelt rendszer
Az EasyWrap rendkívül nagy teljesítményű, fordulatszáma 
akár 36 min-1 értéket is elérheti. A fóliacsomagoló kar for-
gása nem időarányosan vezérelt, hanem egy szögelfordu-
lást érzékelő szenzor segítségével a bála tényleges helyzete 
irányítja a csomagolást. Egy fék gondoskodik arról, hogy a 
csomagolókar főleg lejtős terepen ne mozduljon el, és min-
dig ugyanabban a helyzetben kezdődjön a csomagolás. Így 
különböző hidraulika teljesítménnyel rendelkező, cserélő-
dő traktorok esetén is folyamatosan tökéletes csomagolási 
eredmény biztosítható, mindig azonos átfedéssel.

A csomagoló egység

Gyorscserélő rendszer
Az ideális hozzáférhetőség biztosítá-
sa érdekében az előfeszítő egység és 
a fóliatartó elfordítható. A tekercset 
egyszerűen a tartóba helyezzük, és a 
fóliát befűzzük az előfeszítő egységbe. 
A csomagolókar gombnyomásra előre 
és visszafelé is mozgatható. Ez lehe-
tővé teszi a fólia kényelmes és gyors 
cseréjét.
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Tartó- és vágóberendezés
A csomagolás után a fólia a tartó- és vágóberendezés segít-
ségével, egy mozdulattal rögzíthető és leválasztható. A fólia 
vége a bálához tapad, így nem keletkeznek szabadon álló 
fóliavégek. A rugóterhelésű szorítóegység a következő cso-
magolási folyamatig biztosan tartja a fólia végét.

A fóliaszakadás felismerése
Az EasyWrap 150 alapkivitelben az előfeszítő egységbe be-
épített, fóliaszakadást felismerő rendszerrel van ellátva. Fóli-
aszakadás vagy üres fóliatekercs esetén a hengerek azonnal 
megállnak.

Fóliatekercs-tartó
A bálacsomagolón igény szerint elöl balra és jobbra felsze-
relhető két fóliatartó összesen négy fóliatekercs szállítását 
teszi lehetővé. A kiegészítő világítás mellett ebben a tartóban 
található a külső vezérlés is. A vezérlőegység gombjaival a 
csomagolókar – pl. fóliacserénél – mindkét irányban elfor-
dítható, valamint a vágóberendezés kinyitható és bezárható.
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Ihr KRONE Vertriebspartner

Die Maschinenfabrik Bernard KRONE 
Perfekt bis ins Detail

Innovativ, kompetent und kundennah – diese Kriterien kennzeichnen die  

Philosophie des Familienunternehmens KRONE. Als Futtererntespezialist 

fertigt KRONE Scheibenmähwerke, Zettwender, Schwader, Lade-/

Häckseltransportwagen, Rundballen- und Großpackenpressen sowie die 

Selbstfahrer BiG M (Hochleistungs-Mähaufbereiter) und den Feldhäcksler BiG X.

Qualität made in Spelle seit 1906.

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

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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EasyWrap 150

Magasság mm 2388

Szélesség mm 1430

Hosszúság mm 2349

Saját tömeg* kg 740

Bálaátmérő mm 1000 - 1500

Max. bálatömeg kg 1600

Max. csomagolási sebesség min-1 36

Fóliaszélesség mm 750

Fóliafeszítés % 55 - 70

Hidraulikus rendszer

Szükséges hidraulikacsatlakozók száma 1 egyszeres működésű + szabad visszafolyó ág

Szükséges olajmennyiség min. liter 15

max. liter 35

Load-Sensing opció

Függesztés II. kat. hárompont felfüggesztés

Elektromos csatlakozás 3-pólusú csatlakozó + InCab

Műszaki adatok

*a kiviteltől függően eltérhet


