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Az EasyCut R hátsó függesztésű kaszák

EasyCut R
A 2,73  m és 4,04 m közötti munkaszélességgel rendelkező EasyCut R sorozat hátsó függesztésű tárcsás kaszái tiszta vá-
gásképet biztosítanak. A kompakt függesztésű kaszák könnyen vontathatók, és bármilyen talajkontúrhoz a lehető legjobban 
illeszkednek.

A jól bevált EasyCut kaszatest világszerte kedvelt és a felszereltségéhez sok hasznos funkció 

tartozik, ilyen például a SafeCut kaszatárcsa biztosítás vagy a pengék optimális működési 

tartományát adó SmartCut. EasyCut R – profi technika gazdálkodók és bérvállalkozók 

számára.

Szársértő nélkül
 � 2,73 és 4,04 m közötti munkaszélességek

 � DuoGrip súlyponti függesztés

 � A függőlegesen túlnyúló, kisebb szállítási magas-
ságot biztosító, felhajtott kasza

 � Gyorsan reagáló rugós tehermentesítés

Szársértővel
 � 2,7 vagy 3,2 m közötti munkaszélességek

 � Acél verőujjas és hengeres szársértővel (gu-
mihengerek vagy M-hengerek)

 � DuoGrip súlyponti függesztés

 � A függőlegesen túlnyúló, kisebb szállítási 
magasságot biztosító, felhajtott kasza

Komfort
A felfekvési nyomást opcionálisan hidraulikusan állító új hárompontos függesz-
tőszerkezet a lehető legnagyobb kényelmet nyújtja és tökéletes munkát garantál.
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Szársértővel felszerelt EasyCut R
Az acél verőujjas vagy hengeres szársértővel felszerelt hát-
só függesztésű tárcsás kaszák a takarmányok gyors szá-
radását biztosítják. A lekaszált szálastakarmányt mindkét 
szársértő a teljes munkaszélességben feltárja.

25 cm Ø 25 cm Ø

Megfelelő szársértő minden terményhez:
A KRONE nagy szársértő kínálata minden igényt kielégít. Az acél verőujjas CV szársértő elsősorban fűfélék és egyéb szálas-
takarmányok intenzív feltárására alkalmas. A lóhere és a lucerna kíméletes feltárásához a CR szársértők használhatók. Ebben 
az esetben gumihengerek és M-hengerek közül választhatunk.

Újdonság a programban: KRONE M-hengerek
Az egyenletes feltárásról, pl. lucerna esetében, két egy-
mással szemben forgó henger gondoskodik. A hengerek 
M-profiljai intenzíven zúzzák a terményt, és lehetővé teszik 
a levélveszteség nélküli homogén száradási folyamatot.

ÚJ
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A KRONE kaszatest
 � Teljesen körbehegesztett kaszatest: robusztus, tömített 
és teljes élettartamra kenéssel ellátott

 � Hosszú élettartamú, nyugodt járású és a lehető legjobb 
erőátvitelű hajtás nagy homlokfogaskerekekkel

 � Belső csúszótalp nélkül: eltömődésmentes kaszálás

Eredeti
A kaszatest bolygó-fogaskerekes hajtása a KRONE fej-
lesztése, és évtizedek óta világszerte sikeresen alkal-
mazzák: a nagyvonalúan méretezett, akár 59 foggal is 
rendelkező homlokfogaskerekek jó hatásfokkal viszik át 
a hajtóerőt a kaszatest végéig. A nagy átmérő miatt las-
sabban forognak, a szomszédos homlokfogaskerekek 

sok foggal kapcsolódnak egymáshoz. Ez a kialakítás nyu-
godt járást, rendkívül jó erőátvitelt és hosszú élettartamot 
eredményez. A mellékhajtások elöl elhelyezkedő kis fo-
gaskerekei csak egy-egy kaszatárcsát hajtanak meg, így 
terhelésük minimális.

A zárt, teljesen körbehegesztett kaszatest megfelel a legszigorúbb minőségi 

követelményeknek, sokéves munka után is szivárgásmentesen dolgozik, és jó állapotban 

marad. Az olajfürdőben elhelyezkedő nagy homlokfogaskerekek ellenállók a legnagyobb 

igénybevétellel szemben is, különösen nyugodt járásuk meggyőző.

Belső csúszótalp nélkül
A kaszatest hajtása egy szöghajtóművön keresztül törté-
nik, amely közvetlenül a belső terelődob mögött helyezke-
dik el. Ez biztosítja az eltömődésmentes munkát fordulás-
kor vagy ék alakban kifutó táblákon.
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Szivárgásmentes és robusztus
A teljesen körbehegesztett és teljes élettartamra kenéssel 
ellátott kaszatestek a legkorszerűbb hegesztőrobotokkal, 
CNC technológiával készülnek, így megfelelnek a legszi-
gorúbb minőségi követelményeknek. A kaszatest ugyanis 
a tárcsás kasza lelke.

Teljes élettartamra szóló kenés
A zárt, teljesen körbehegesztett kaszatest karbantartás-
mentes, sokéves munka után is szivárgásmentesen dol-
gozik, és jó állapotban marad. A gyártás során alkalma-
zott speciális tisztítási eljárások teljes élettartamra szóló 
kenést biztosítanak, és szükségtelenné teszik a szokásos 
olajcserét.
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SmartCut
Mivel a kaszatárcsák a páronként változó forgásirány ese-
tén hátrafelé és a menetirányhoz képest előre is forog-
nak, a tiszta vágáskép érdekében a kaszapengék műkö-
dési tartományában pontos átfedésnek kell lenni. Emiatt 
a szétnyíló mozgást végző kaszatárcsák pengéi közötti 

átfedés nagyobb – ez ideális a kisebb hozamú állomá-
nyokban a zsenge takarmányok csíkmentes kaszáláshoz. 
A hátrafelé futó pengék közötti nagyobb távolság segíti a 
nagyobb terménymennyiségek áthaladását.

Robusztus és változtatható
A kaszatest ék alakú profilja a vágásmagassághoz 
széles beállítási tartományt biztosít. A homlokfogas-
kerekek nagyvonalúan méretezett kettős csapágya-
zásának köszönhetően a kaszatest nagyon 
erős és jól terhelhető.

KRONE SmartCut és lehelyezési módok

 � Tiszta vágást garantáló ék alakú kaszatestprofil

 � Kettős csapágyazású, nagy csapágytávolsággal kialakított,  
erős homlokfogaskerék hajtás

 � Rendképzés vagy széles leterítés igény szerint

A kaszatest ék alakú profilja széles beállítási tartományának köszönhetően lehetővé teszi az 

alacsony kaszálást a réteken és a legelőkön, és a kissé magasabb kaszálást a hosszúszálú 

szántóföldi takarmánynövények esetében. Az EasyCut üzemzavaroktól mentes munkavégzést 

garantál, és tisztán vágott területet hagy maga után.

Tiszta vágás és a takarmány megfelelő lehelyezése
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Gyakorlatias
A kaszatárcsák alatti előre helyezett homlokfogas-
kerekek a csapágyházban excentrikus elrendezé-
sűek. A mellékhajtások kisebb homlokfogaskerekei 
csapágyazásukkal együtt felfelé, a fő meghajtás nagy 
fogaskerekei pedig oldalirányban vehetők ki.

Rendképzés
A csapágyházak úgy helyezkednek el, hogy 
a kaszatárcsák forgásiránya középre mutat, 
a lekaszált takarmányon a traktor kerekei így 
nem haladnak át. Az „A” forgási iránnyal ren-
delkező EasyCut R 280 és R 320 egyszeres 
rendet képeznek. Az „A” forgási iránnyal ren-
delkező EasyCut R 360 és R 400 kettős ren-
det képeznek.

Széles leterítés
A „B” forgásiránnyal működő EasyCut kaszák 
a terményt szélesen elterítik. Minden kasza-
tárcsa párban forog. A vágószerkezet teljes 
szélességében elterített takarmány egyenle-
tesebben és gyorsabban szárad.

9EasyCut R | 



A KRONE gyors-záras pengecserélő rendszere

A gyors-záras pengecsere, a kopó alkatrészek csekély kopása miatti alacsony anyagköltségek 

és a kaszatárcsák tökéletes elrendezésének köszönhető tiszta vágáskép csupán néhány 

kiragadott példa, amely egy EasyCut tárcsás kasza választása mellett szól.

Pengecsere egy pillanat alatt
A gyors-záras pengecsere sok gyakor-
lati szakember számára elengedhetet-
lenül fontos. A pengék a munkavégzés 
helyszínén gyorsan és könnyen meg-
fordíthatók vagy kicserélhetők.

 � A kaszapengék helyszínen végezhető  
gyors cseréjét biztosító gyors-záras pengecsere

 � Moduláris felépítésű kaszatárcsák

 � Minimális pengekopás:  
a kaszapengék 360 fokos szögben elfordulhatnak

 � Kiváló minőségű vágás:  
Optimális átfedés a pengék működési tartományában

Talajkövetés – könnyedén
A nagyon széles, edzett acélból ké-
szült csúszótalpak védik a kaszatestet, 
csökkentik a felfekvési nyomást és kí-
mélik a gyepnemezt. A felcsavarozott 
csúszótalpak könnyen cserélhetők.

Magasabb kaszálás
Magasan tartó csúszótalpakkal 80  mm feletti 
tarlómagasság is elérhető, vagyis a rögzítési 
helyzettől függően 30 illetve 50 mm-rel maga-
sabban történhet a kaszálás. Ez a lehetőség 
szántóföldi takarmánynövények és teljesnö-
vény-szilázs készítésére szánt állományok ka-
szálásához ideális.

Védelem
A csúszótalpak közötti lekerekített üt-
közők védik a kaszatestet. Az alsó oldal 
vonalvezetése megakadályozza a ter-
mény feltorlódását. A levágott termény 
folyamatosan továbbhalad.
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Költségtakarékos
A pengetartó csapok és a kopóbetétek elhasználódása a KRONE Easy-
Cut kaszáinál nem jelent problémát. A kaszatárcsák moduláris felépíté-
sének köszönhetően az elemek egyenként is kicserélhetők. A pengetartó 
csapok igény szerint pengetartó csavarokra is cserélhetők.

Tiszta vágás
Az egymásra merőlegesen elhelyezett 112 mm 
hosszú pengék és a pengék pályáinak nagy 
átfedései tiszta vágásképet és egyenletes ter-
ményáramlást biztosítanak.

Minimális kopás
A kaszapengék a tartócsapjaik körül 360°-
ban elfordulhatnak. A pengék védettek, 
nem akadhatnak össze, kopásuk minimális 
és öntisztítók.
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A KRONE SafeCut rendszer

Ideális
A feszítőhüvelyek kaszálás közben nem terhel-
tek. A csapágyegységet egy anya és két szorí-
tócsavar feszíti elő.  A feszítőhüvelyek így nem 
fáradhatnak ki.  Reakcióképességük hosszú 
használat után is ugyanolyan gyors marad.

 � Nagyobb biztonságot nyújtó tökéletesen védett hajtások

 � A szomszédos kaszatárcsák nem ütközhetnek egymással

 � Jelentéktelen kopás

 � A nagy munkavégzési biztonságot adó feszítő hüvelyek gyorsan,  
csekély költséggel cserélhetők

Teljes védelelm
Az EasyCut kaszatárcsák kettős védelemmel 
rendelkeznek. A kaszatest takart tartományá-
ban dolgoznak, és nem nyúlnak túl a csúszó-
talpakon. A gyári alapfelszerelésként beépített 
SafeCut kaszatest biztosítás további védelmet 
jelent.

Az akadályokba ütközések károkat és javítási költségeket okozhatnak. E tekintetben a 

KRONE kiemelkedő biztonságot nyújt a SafeCut rendszerrel. A DLG által díjazott, és az összes 

EasyCut modellhez rendelkezésre álló kaszatárcsa védelem egyedülálló biztonságot és 

kényelmet garantál. A SafeCut az EasyCut tárcsás kaszák R sorozatában az összes modellnél 

gyári alapfelszerelés.
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Teljes biztonság
Pillanatnyi túlterhelés esetén a feszítőhüvelyek már a ka-
szatárcsát meghajtó fogastengelyben elnyíródnak, így nem 
vezetik tovább az ütés hatását a kaszatest homlokfogaske-
rekeire. A továbbforgó nyelestengely egy emelkedő menet 
segítségével felfelé kiemeli az érintett kaszatárcsát. A kasza-
tárcsa elhagyja a veszélyes területet, a szomszédos tárcsák 

pengéinek síkja fölött helyezkedik el, és nem veszik el. A 
SafeCut biztosítás megakadályozza a homlokfogaskerekes 
hajtás és a szomszédos kaszatárcsák sérülését. A feszítőhü-
velyek cseréje csupán néhány percet vesz igénybe és jelen-
téktelen költséggel jár.

Egyszerűen zseniális
A kaszatesten minden kaszatárcsa külön-külön biztosí-
tott. Idegen testtel történő ütközés esetén a feszítőhüvely 
az ütés hatására eltörik. Ezután a kaszatárcsa a hajtóten-
gelyen 15 mm-rel felfelé fordul a menet segítségével.
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KRONE DuoGrip súlyponti függesztés
 � A kaszatest dupla vezetése:  
súlyponti felfogatás és vezető karokkal történő irányítás

 � Azonos felfekvési nyomás a teljes munkaszélességben

 � Optimális vezetés: kevés oldalra húzás, tiszta vágás

 � Rövid tartókarok, nagy terhelhetőség

A jó minőségű takarmányhoz tiszta vágás szükséges. Ehhez nemcsak a kaszatest kialakítása, 

hanem annak függesztése is döntő jelentőségű. A KRONE DuoGrip rendszer a kaszákat 

a tömegközéppontjukban függeszti fel, emellett a tartókarok oldalirányú megvezetést is 

biztosítanak. A teljes munkaszélességben azonos felfekvési nyomás egyenletes vágásképet 

biztosít, méghozzá a lehető legkönnyebb vontathatóság és a legjobb oldalvezetés mellett.

Elosztott terheléssel
A vezető paralelogramma felfogja az oldalirányú erőket, 
és a kaszaegységet menetirányban vezeti. A vezető ka-
rok tehermentesítik a tartókarokat és a kaszák súlyponti 
függesztését. Ugyanakkor a traktor alsó függesztőkarja-
inak megfelelő magasságát is jelzik.

Robusztus
A kaszát a tartókar végén egy golyós rögzítőszembe he-
lyezett csapszeg rögzíti. Nagy kilengési tartományt és 
ezzel kiváló talajkövetést tesz lehetővé. Emellett alapki-
vitelben ütközésvédelemmel rendelkezik.
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Nem középen függesztett, hanem a súlypontban kiegyensúlyozott
Állandó felfekvési nyomással kaszálni a teljes munkaszéles-
ségben: ez olyan kihívás, amelynek a KRONE tárcsás kasz-
szák teljes mértékben megfelelnek. Mivel a kaszatest a hajtás 
miatt a belső oldalon nehezebb, a KRONE nem középen, ha-

nem a súlypontban függeszti fel a kaszatestet. A rövid tartó-
karokkal és a kiegészítő vezető karokkal együtt ez a lehető 
legnagyobb stabilitást garantálja alacsony tömeg mellett – 
ideális a nehéz feltételek mellett végzett kemény munkához.
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A KRONE kaszák tehermentesítése
 � Központilag beállítható tehermentesítő rugók gondoskodnak az egyenletes kaszálásról optimális 
felfekvési nyomás mellett

 � Szerszám nélkül állítható felfekvési nyomás

 � Opcionális: a felfekvési nyomás hidraulikus beállítása menet közben

 � Dupla védelem az ütközésvédelem által

A hidraulikusan vagy manuálisan állítható tehermentesítő rugóknak az az előnye, hogy 

azonnal és rendkívül gyorsan reagálnak. Egyenetlen talajon gyorsan haladva is tökéletes 

lesz a vágáskép – ez az alapja a tiszta, jó minőségű értékes takarmánynak és a kaszálás 

utáni gyors, egyenletes növekedésnek. A rugó és a tartókar közötti mechanizmus alapján a 

beállított felfekvési nyomás egyenetlen talajon is állandó marad.

Kisebb felfekvési nyomás – nagyobb felfekvési nyomás
A húzórugók manuális beállítása egyszerű és gyors. A rugó 
feszítőerejének beállítása egy csapszeg áthelyezésével old-
ható meg. A rugó feszítettségének növekedésével csökken a 
felfekvési nyomás.

Az ellenőrzéshez
A traktor üléséből jól leolvasható manométer a hidraulikusan 
beállított felfekvési nyomást mutatja. Így biztosak lehetünk 
benne, hogy optimális beállítással, minimális oldalra húzással 
és sokkal alacsonyabb teljesítményigénnyel dolgozunk.

Hidraulikusan a traktor üléséből
A rugófeszítés opcionális hidraulikus beállítása a lehető leg-
nagyobb kényelmet kínálja. Lehetővé teszi a felfekvési nyo-
más gyors állítását menet közben. A kasza levételekor a rugó 
tehermentesítése a traktor vezetőüléséből történik.
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Hátrafelé és felfelé
Az alapkivitelben állítható spirálrugók-
kal és tartóval rendelkező mechanikus 
ütközésvédelem nagyon megbízhatóan 
dolgozik. A kaszaegység függesztésébe 
integrált, így akadályok esetén biztosítja 
a kaszaegység kitérését.

Teljeskörűen biztosított
Az EasyCut R sorozat ütközésvédelme biztonságossá teszi a munkát a táblák 
szélén, kerítések mentén és hirtelen felbukkanó akadályok esetén. Az ütközés-
védelem működésbe lépésekor a kasza hátrafelé maximálisan 1,20  m, felfelé 
40 cm távolságra tud kitérni. A kasza így ki tudja kerülni a korábban nem észlelt 
akadályokat. Az akadályon túljutott kasza automatikusan visszatér a kiindulási 
helyzetébe.
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Munka- és szállítási helyzet
 � A függőlegesen túlnyúló felhajtás:  
kisebb szállítási magasságot, optimális súlyeloszlást és jó áttekinthetőséget eredményez

 � Hidraulikus kiemelés forduláskor:  
a traktor alsó függesztőkarjainak használata nélkül

 � Nagy kitérési út

Nagy lengési tartomány
A Z-alakú tartókaroknak köszönhetően a kaszagerendelyek 
bőséges – felfelé 29°, lefelé pedig 20° - lengési tartománnyal 
rendelkeznek. Semmi sem áll a kasza útjában, ideális felté-
teleket teremt a munkavégzéshez lejtős területeken, valamint 
árkoknál és töltéseknél.

Az egyre nagyobb munkaszélességek a szállítás és a talajkövetés szempontjából különleges 

kialakításokat tesznek szükségessé. A tartókarok Z alakja és mély forgáspontja, szállítási 

helyzetbe fordításkor a kaszák túlfordulása a holtponton, és a traktor alsó függesztőkarjainak 

használata nélküli fordulási pozíció csak néhány olyan jellemző, amelyek segítségével a 

kaszákkal szemben támasztott követelmények teljesíthetők. A KRONE tárcsás kaszákkal 

biztonságos a közúti közlekedés, és nehéz feltételek mellett is a lehető legjobban végzik a 

kaszálást.

A traktor üléséből
A holtponton túlforduló felhajtás és a leengedés hidrauliku-
san történik: az EasyCut R 280 és R 320 egyszeres működé-
sű munkahengere nyomástárolóval rendelkezik és 110°-kal 
tud elfordulni, az EasyCut R 280 CV, R 320 CV és R 360 ese-
tében az elfordulás 124°. Mindkét változat mindkét irányban 
aktív működésű, és fennakadás nélküli felhajtást ill. leenge-
dést garantál.
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Biztonságos célba érés
A tömeg középre helyezése egyenletesebben terheli a tengelyeket 
és az alsó függesztőkarokat. A traktor jobb menettulajdonságokkal 
rendelkezik. Ezen felül a külső tükrök szabad kilátást biztosítanak 
hátrafelé.

Alacsony szállítási magasság
A mély forgásponttal rendelkező Z-alakú tartó-
karok alacsony szállítási magasságot tesznek 
lehetővé. A nagy has alatti szabad magasság-
nak köszönhetően a munkagépekkel mélyen 
kitaposott utak is jól járhatók.
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Stabil fordulatszámú és nagy nyomatékú
Az erőzáró hajtás tengelyekkel és tengelykapcsolókkal va-
lósul meg. A főhajtómű és a kasza között a kardántengelyen 
elhelyezkedő szabadonfutó és súrlódó tengelykapcsoló védi 
a kaszatestet, a kardáncsuklókat és a traktor teljesítményle-
adó tengelyét.

EasyCut R 280 és R 320

 � A felfekvési nyomás manuális vagy hidraulikus beállítása

 � Kevés karbantartást igénylő, erőzáró hajtás ékszíj nélkül

 � Alapfelszereltséghez tartozó KRONE SafeCut kaszatest biztosítás

 � Folyamatos terményáramlást biztosító, szabadon álló védőponyvatartó váz

Ha 3,00 m alatti munkaszélességű, hatékony kaszát keres, akkor a DuoGrip rendszerrel fel-

szerelt KRONE EasyCut R 280 és R 320 tárcsás kaszák jelentik a legmegfelelőbb választást. 

Olyan újítások, mint a manuálisan vagy hidraulikusan állítható tehermentesítő rugókkal ren-

delkező DuoGrip súlyponti függesztés, az egyedülálló ütközésvédelem és a csíkmentes kaszá-

lás érdekében optimalizált kaszatest, csak néhány érv, ami ezek mellett az EasyCut kaszák 

mellett szól.

Tehermentesítés rugókkal
Az EasyCut R 280 és az EasyCut R 320 kaszák esetében 
a kaszatest tehermentesítése manuálisan vagy opcionálisan 
hidraulikusan beállítható húzórugókkal történik. Ezzel a ka-
szatest bármilyen egyenetlen talajhoz a lehető legjobban al-
kalmazkodik, gyors haladás esetén is.

Teljes munkaszélesség
Állítható alsó függesztőkar csapok teszik lehetővé az Easy-
Cut R 280 és az EasyCut R 320 esetében az oldalirányú el-
mozdulást. Ezzel különböző nyomtávú traktorok esetében 
lejtős területeken és frontkaszával kombinálva is garantált a 
teljes munkaszélesség.

Hajtás és tehermentesítés
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Védelem
A behajtható oldalborítás egy külső ívelt csőből készült 
takarást kapott, hogy ütközéskor az oldalsó védőpony-
vák ne sérüljenek.

Folyamatos terményáram
Minden EasyCut R 280 és EasyCut R 320 kasza kifelé szabadon 
álló védőponyvatartó vázzal rendelkezik. Semmi sem áll az áramló 
termény útjában. Ezekkel a kaszákkal zavartalanul dolgozhatunk 
lejtős területeken, a rendek irányára merőlegesen és ék alakban 
kifutó területeken. Az egyenletes rendképzés nagyon meggyőző.
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Kiváló hozzáférés
A kasza pengéinek cseréléséhez és tisztításához a borítás első fele felhajtható. 
Ez szabad teret biztosít. A kaszatest minden része jól megközelíthető.

EasyCut R 280 és R 320

 � Csak egy egyszeres működésű hidraulikacsatlakozó  
szükséges a kasza felhajtásához és leengedéséhez

 � Kényelmes szállítás a traktor középvonalában felhajtott kaszatesttel

 � Helytakarékos 110°-os tárolási helyzet opcionális támasztólábakon

 � Ütközésvédelem hátrafelé és felfelé

A KRONE tárcsás kaszák sikeres bel- és külföldi munkavégzésének az az oka, hogy a KRONE 

tervezők a gyakorlatból nyert új ismereteket és tapasztalatokat beépítik a gyártási folyamatba. 

Az EasyCut R kasza felállított helyzetben történő tárolásával helyet takaríthatunk meg. A 

KRONE tárcsás kaszáknál sok olyan praktikus megoldást találhatunk, amely megkönnyíti és 

még hatékonyabbá teszi a munkavégzést.

Automatikus
Ha a kaszát szállítási helyzetbe fordítjuk, 
akkor a kisebb szállítási magasság érdeké-
ben az oldalborítás befelé hajlik. Ha mun-
kahelyzetbe állítjuk, akkor az oldalborítás is 
visszafordul kifelé.

Minden kéznél van
A szállítható pengetartó láda helyet bizto-
sít a pótpengéknek. A pengék így rendben 
tarthatók. Semmi sincsen útban.

Szállítás és karbantartás
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Elegendő a pótkocsinál használt csatlakozó
Elegendő egy tárolóval rendelkező egyszeres működé-
sű hidraulikus munkahenger, hogy az EasyCut R 280 
és EasyCut R 320 tárcsás kaszát munkahelyzetből for-
dulási vagy szállítási helyzetbe, illetve munkahelyzetbe 
visszafordítsa.

Egyedülálló KRONE megoldás
A szállítási helyzetben történő leállítás helytakarékos megoldás. 
Az opcionális támasztólábak biztos tartást adnak a kaszának és 
megkönnyítik a fel- és leszerelését. Az EasyCut R 280 és EasyCut 
R 320 természetesen leengedett állapotban is tárolható.
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A hárompontos függesztőszerkezet
A hárompontos függesztőszerkezet mindkét ka-
szánál nagyon stabil kialakítású. A különböző 
traktornyomtávokhoz és frontkaszákhoz való 
megfelelő illeszkedés érdekében a kaszák oldalra 
eltolhatók, illetve az alsó függesztőkarok csap-
szegei áthelyezhetők.

EasyCut R 360 és R 400

 � 3,60 m vagy 4,04 m munkaszélesség

 � Kettős rend képzése vagy széles leterítés

 � Opcionális hidraulikusan állítható kaszatest tehermentesítés

 � Kiváló ár-érték arány

A nagy teljesítményű EasyCut R 360 és R 400 függesztett kasza kimagasló területi 

teljesítményű és nagyon gazdaságos. A kaszák nemcsak zöldtakarmány előállításához 

használhatók, hanem extenzív területek kaszálására is gyakran alkalmazzák őket.

Felszerelés és tehermentesítés
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Tehermentesítő rugók
Ennél a két kaszánál két nagyteljesítményű teher-
mentesítő rugó csökkenti a felfekvési nyomást. A 
különböző alkalmazási feltételekkel való össze-
hangolás érdekében a rugók feszítettsége a trak-
tor vezetőüléséből manuálisan vagy opcionálisan 
hidraulikusan is megváltoztatható.
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Közúti szállítás EasyCut R 360
A közúti szállításhoz az EasyCut R 360 kasza a holtponton 
túlfordítva hajtható fel. Közvetlenül a traktor mögött közé-
pen elhelyezkedve növeli a vezetési komfortot, különösen 
a kisebb traktorok esetében.

Közúti szállítás EasyCut R 400
Az EasyCut R 400 kasza közúti szállításhoz hidraulikusan 
hátra fordítható és az elülső rendterelő ponyva felhajtha-
tó. A kasza így elég keskeny az úton és elég alacsony, ha 
aluljárókon vagy kapukon kell áthaladni.

EasyCut R 360 és R 400

 � Alacsony teljesítményigény

 � DuoGrip: súlyponti felfogatás és vezető karokkal történő irányítás

 � Mechanikus ütközésvédelem hátrafelé és felfelé

 � SafeCut: kaszatest biztosítás minden kaszatárcsához

Az EasyCut R 360 és R 400 kasza sok olyan jellemzővel rendelkezik, amelyek hasznot hoznak 

és kényelmet nyújtanak. A jó ár-érték arány, a súlyponti függesztésű kaszatesttel alacsony 

teljesítményigény mellett biztosított nagy hatékonyság, a kaszatárcsák innovatív SafeCut 

biztosítása, a kompakt szállítás, az egyszerű használat és a jó kezelhetőség olyan tények, 

amelyek új mérföldkövet jelentenek ebben a kategóriában. A kaszatárcsák kialakításától és 

forgásirányától függően ezek a kaszák a terményt szélesen terítik le, vagy két azonos rendet 

képeznek.

Szállítás és lehelyezési módok
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Széles leterítés („B” forgásirány)
Széles leterítéskor az EasyCut R 360 és R 400 kaszán min-
den kaszatárcsa egymáshoz képest ellentétes irányban fo-
rog. A párosával elrendezett forgásiránnyal a kaszák a ter-
ményt folyamatosan a teljes szélességben terítik le.

Rendképzés („A” forgásirány)
Opcionálisan az „A” forgásirány is kiválasztható, ezzel elke-
rülhető, hogy a lekaszált takarmányon a traktor kerekei át-
haladjanak. Ebben az esetben csak a középen elhelyezkedő 
kaszatárcsák forognak egymással szemben, ami két rend 
képzéséhez vezet.

Széles leterítés
Minél szélesebben történik a leterítés, annál jobban éri a 
terményt a napsütés és a szél. A száradás gyorsabb. Jó mi-
nőségű takarmány takarítható be, kevesebb veszteséggel.
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A KRONE CV szársértőjével és V-alakú acél verőujjaival a termény a kaszatest teljes 

szélességében feltárásra kerül. A nagy 64 cm-es átmérő és a csavarvonal mentén 

elrendezett verőujjak folyamatos terményáramlást, nagy felvevőképességet és kiváló feltárást 

biztosítanak.

EasyCut R 280 CV és R 320 CV

 � Könnyen és gyorsan kezelhető

 � Széles leterítést biztosító opcionális terelőlemezek

 � Fokozatmentesen állítható rendszélesség

 � Átkapcsolható hajtómű, állítható szársértési intenzitás

Teljes szélességben
A kaszák acél verőujjas szársértői a teljes kaszálási tarto-
mányban dolgoznak, a bal oldali kaszadobtól a jobb oldali 
kaszadobig terjedően. Ez homogén terményáramlást tesz le-

hetővé a teljes munkaszélességben és optimális takarmány-
feltárást eredményez.

Hatékony – magával ragadó
A munkavégzés irányába előre fordított, edzett V-alakú acél 
verőujjak intenzív munkát végeznek és rendkívül nagy át-
eresztőképességűek. Idegen testtel történő ütközés esetén a 
verőujjak hátrafelé kitérhetnek. Az előre korlátozott mértékű 
kitérési úthossz növeli a tartócsapok élettartamát.

Acél verőujjas szársértővel felszerelt változatok
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Intenzív feltárás
A CV szársértő alapfelszereltséghez tartozó terelőlemeze 
segíti a verőujjak munkáját, és még intenzívebb feltárást 
tesz lehetővé.

Állítható terelőlemez
A verőujjak és a terelőlemez közötti távolság könnyen ál-
lítható egy finom beosztású sablon segítségével. A távol-
ság csökkentésével növekszik a takarmány feltárásának 
mértéke.

Átkapcsolható hajtómű
900 min-1 fordulatszám az intenzív, 600 min-1 fordulatszám 
a kevésbé intenzív feltáráshoz. A szársértő megfelelő fordu-
latszáma kényelmesen és gyorsan beállítható egy kapcso-
lókar segítségével.
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25 cm Ø

Szársértés teljes munkaszélességben
Az osztatlan és így a teljes munkaszélességet maradéktalanul lefedő CR hen-
gerek egyenletes szársértést garantálnak. A gumibevonat a lehető leghosszabb 
élettartamot biztosítja. A nagy szársértő hengerek profiljai mélyen egymásba 
kapcsolódnak. Az egymásba illeszkedő hengerprofilok intenzíven, ugyanakkor 
kíméletesen, levélveszteség nélkül tárják fel a terményt.

EasyCut R 280 CR és R 320 CR

 � Folyamatos terményáramlás 25 cm hengerátmérővel

 � Nagy áteresztőképesség hajtott szársértő hengerekkel

 � Csúcsminőségű szársértés bordás profilhengerekkel – fogaskerék-hatás

 � Hengeres szársértő profilozott gumihengerekkel vagy acélprofillal rendelkező M-hengerekkel

A dús levélzetű takarmánynövények, pl. a lucerna vagy a lóhere más követelményeket 

támasztanak egy szársértővel szemben, mint a fűfélékben gazdag állományok. A CR hengeres 

szársértő különösen kíméletesen dolgozik. A finom, fehérjetartalmú levelekkel a takarmány 

magas tápértéke megőrződik. A termény széles leterítése gyorsítja a száradási folyamatot.

250 mm átmérő
A CR szársértő nagy hengerei aka-
dálytalan, folyamatos terményáramlást 
garantálnak csekély teljesítményigény 
mellett.

Teljes erőzáró rendszer
A hengeres szársértő hajtását a haj-
tómű biztosítja. Az alsó henger hajtá-
sát a kaszatest hajtásrendszerébe, a 
kaszatest védelme érdekében a belső 
dob mögötti részbe integrálták.

Rugózott
A felső henger rugózott felfüg-
gesztése egyenlőtlen termésho-
zamú állományokban is folyama-
tos terményáramlást eredményez, 
és lehetővé teszi az idegen testek 
átjutását. A különböző takarmány-
mennyiségek és takarmányfélesé-
gek összehangolásához a henge-
rek távolsága és felfekvési nyomás 
fokozatmentesen állítható.

Hengeres szársértő változatok (gumihengerek vagy M-hengerek)
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25 cm Ø

Ideális szársértés az új profilú M-hengerekkel
Az egymással szemben forgó hengerek egymásba nyúlnak, és mozgásukkal zúzó hatást fejtenek ki a terményre. A M-profilok 
eközben elegendő szabad teret hagynak a takarmánynak. Az eredmény: töredezésből adódó veszteség nélküli, homogén 
száradási folyamatot biztosító egyenletes szársértés, amely ideális például a lucerna betakarításához.

Kétszeres erő
A felső M-henger aktív haj-
tása szinkronban történik a 
kaszatest külső szélénél el-
helyezkedő, az alsó henger-
ről leágaztatott hajtóművön 
keresztül. Ezzel a rendszer-
rel Ön a legnehezebb takar-
mányállományokban is fel-
készülten kezdheti a munkát.

ÚJ
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Védelem
Az ütközésből adódó károk elkerülése érdekében a felhajt-
ható elülső és oldalsó borítások körbefutó gumi élvédőkkel 
rendelkeznek.

Könnyen karbantartható
A kasza pengéinek cseréléséhez és tisztításához a borítás 
első fele felhajtható és rögzíthető. Ez szabad teret biztosít, és 
a kaszatest minden része jól megközelíthető.

EasyCut R 280 / 320 CV és R 280 / 320 CR

 � Biztonságos szállítás 124°-kal felfelé fordított kaszatesttel

 � Helytakarékos tárolási helyzet opcionális támasztólábakkal

 � Optimális összehangolás, oldalirányban elmozdítható hárompontos függesztőrendszer

 � Hosszútávú védelem körbefutó gumi élvédőkkel

A KRONE ismeri a legkülönbözőbb gyakorlati kihívásokat, és az EasyCut R 280 CV / CR 

valamint az R 320 CV / CR tárcsás kaszákkal olyan műszaki megoldásokat kínál, amely 

nagyobb kényelmet garantál, több profitot és hasznot hoz. Az egyenletes súlyeloszlást 

biztosító 124°-os szállítási helyzet, a szállítás közben rendelkezésre álló jó áttekinthetőség, az 

oldalirányban elmozdítható függesztő szerkezet az EasyCut R 280 CV / CR és R 320 CV / CR 

optimális felszereltségét garantálja.

Állandó felfekvési nyomás
Két tehermentesítő rugó viszi át a kaszaegy-
ség súlyát a függesztő szerkezetre és kíméli a 
gyepnemezt. A húzórugók opcionálisan hidra-
ulikusan előfeszíthetők a traktor vezetőülésé-
ből – ez még nagyobb kényelmet biztosít.

Karbantartás és szállítás
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Teljes munkaszélesség
A hárompontos függesztőszerkezet oldalra elmozdítható. 
A különböző traktornyomtávokhoz és frontkaszákhoz való 
megfelelő illeszkedés lehetővé teszi a kaszálást teljes mun-
kaszélességben és optimális átfedést biztosít.

Kompakt
Az opcionális támasztólábakkal a kasza 
nemcsak munkahelyzetben tárolható, ha-
nem felfelé fordított kaszatesttel szállítási 
helyzetben is. Ez helytakarékos megoldás – 
ideális az épületben történő téli tároláskor.
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Műszaki adatok

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

Hátsó függesztésű kaszák EasyCut
R 280

EasyCut
R 320

EasyCut
R 360

EasyCut
R 400

Munkaszélesség kb. m 2,73 3,16 3,60 4,04

Szállítási magasság kb. m 3,50 3,90 4,00 1,50

Szállítási helyzet felfelé 110° 110° 124° -

A kaszatárcsák száma 4 5  6 7

A kaszadobok száma 2 2 2 2

SafeCut széria széria széria széria

Kaszapenge gyors-zár széria széria széria széria

TLT fordulatszám széria min-1 540 540 540 540

TLT fordulatszám opció min-1 1 000 1 000 1 000 1 000

Saját tömeg kb. kg 780 840 1 040 1 050

Teljesítményigény kb. kW / LE 40 / 55 50 / 68 55 / 75 66/90

A felfekvési nyomás mechanikus beállítása széria széria széria széria

A felfekvési nyomás hidraulikus beállítása opció (1 x kétkörös) opció (1 x kétkörös) opció (1 x kétkörös) opció (1 x kétkörös)

Hidraulikacsatlakozók 1 x egyszeres működésű 1 x egyszeres működésű 1 x egyszeres működésű, 1 x kétkörös 1 x egyszeres működésű, 1 x kétkörös

Alsó függesztőkar csapszeg II kat. II kat. II kat. II/III kat.

Területi teljesítmény kb. ha / h 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5 4,5-5,0

Szársértővel felszerelt hátsó függesztésű kaszák EasyCut
R 280 CV

EasyCut
R 280 CR

EasyCut
R 320 CV

EasyCut
R 320 CR

Munkaszélesség kb. m 2,73 2,73 3,16 3,16

Szállítási magasság kb. m 3,10 3,10 3,50 3,50

Szállítási helyzet felfelé 124° 124° 124° 124°

A kaszatárcsák száma 4 4 5 5

A kaszadobok száma 2 2 2 2

SafeCut széria széria széria széria

Kaszapenge gyors-zár széria széria széria széria

Acélujjas CV-szársértő széria – széria –

Átkapcsolható hajtómű a CV szársértőkhöz 600 vagy 900 min-1 széria – széria –

CR hengeres szársértő – gumihengerek – széria – széria

Felső henger hajtása – opció – opció

CR hengeres szársértő – M-hengerek (acélhenger) – opció – opció

Felső henger hajtása – széria – széria

Terelőlemezek széles leterítéshez opció – opció –

TLT fordulatszám széria min-1 540 540 540 540

TLT fordulatszám opció min-1 1 000 1 000 1 000 1 000

Saját tömeg kb. kg 1 120 1 220 1 260 1 380

Teljesítményigény kb. kW / LE 51 / 70 51 / 70 59 / 80 59 / 80

A felfekvési nyomás mechanikus beállítása széria széria széria széria

A felfekvési nyomás hidraulikus beállítása opció (1 x kétkörös) opció (1 x kétkörös) opció (1 x kétkörös) opció (1 x kétkörös)

Hidraulikacsatlakozók 1 x egyszeres működésű, 1 x kétkörös 1 x egyszeres működésű, 1 x kétkörös 1 x egyszeres működésű, 1 x kétkörös 1 x egyszeres működésű, 1 x kétkörös

Alsó függesztőkar csapszeg II kat. II kat. II kat. II kat.

Területi teljesítmény kb. ha / h 3,0 - 3,5 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
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Tartozékok

Biztonságos közlekedés
Minden EasyCut R modellhez kapható opcionálisan kísérő LED lámpacsomag. Ezzel 
rossz látási viszonyok esetén is biztonságos szállítás garantálható.
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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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