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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 fejlesz-
tése, és évtizedek óta világszerte sikeresen alkalmazzák: 
a nagyvonalúan méretezett, akár 59 foggal is rendelkező 
homlokfogaskerekek jó hatásfokkal viszik át a hajtóerőt a 
kaszatest végéig. A nagy átmérő miatt lassabban forognak, 

a szomszédos homlokfogaskerekek sok foggal kapcsolód-
nak egymáshoz. Ez a kialakítás nyugodt járást, rendkívül jó 
erőátvitelt és hosszú élettartamot eredményez. A mellékhaj-
tások elöl elhelyezkedő kis fogaskerekei csak egy-egy ka-
szatárcsát 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.

Belső csúszótalp nélkül
A kaszatest hajtása egy szöghajtóművön keresztül történik, 
amely közvetlenül a belső terelődob mögött helyezkedik el. 
Ez biztosítja az eltömődésmentes munkát forduláskor 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 karbantartásmen-
tes, sokéves munka után is szivárgásmentesen dolgozik, és 
jó állapotban marad. A gyártás során alkalmazott speciális 
tisztítási eljárások teljes élettartamra szóló kenést biztosíta-
nak, 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 forognak, 
a tiszta vágáskép érdekében a kaszapengék működési 
tartományában pontos átfedésnek kell lenni. Emiatt a szét-
nyíló mozgást végző kaszatárcsák pengéi közötti átfedés 

nagyobb – ez ideális a kisebb hozamú állományokban a 
zsenge takarmányok csíkmentes kaszáláshoz. A hátrafelé 
futó pengék közötti nagyobb távolság segíti a nagyobb ter-
ménymennyiségek 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 
rendelkező EasyCut B 750 és EasyCut B 890 
egyszeres rendet képeznek. Az EasyCut B 
970 kettős rend képzésére alkalmas.

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.
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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 szériatartozék

 � Moduláris felépítésű kaszatárcsák

 � Minimális pengekopás: 
a kaszapengék 360°-os szögben elfordulhatnak

 � A SmartCut rendszernek köszönhető 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 tar-
lómagasság is elérhető, vagyis a rögzítési hely-
zettől függően 30 illetve 50 mm-rel magasabban 
történhet a kaszálás. Ez a lehetőség szántóföldi 
takarmánynövények és teljesnövény-szilázs ké-
szítésére szánt állományok kaszálásához 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 akad-
hatnak 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 védelem
Az EasyCut kaszatárcsák kettős védelemmel 
rendelkeznek. A kaszatárcsák a kaszatest ta-
kart tartományában dolgoznak, és nem nyúl-
nak túl a csúszótalpakon. A gyári alapfelszere-
lésként 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 F és 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 biztosított. 
Idegen testtel történő ütközés esetén a feszítőhüvely az 
ütés hatására eltörik. Ezután a kaszatárcsa a hajtótengelyen 
15 mm-rel felfelé fordul a menet segítségével.
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KRONE CV acél verőujjas szársértő
 � A munkavégzés irányába előre fordított V-alakú acél verőujjak: erőteljes, tökéletes feltárás

 � Ékszíj nélküli hajtások: erőzáró, csekély karbantartást igénylő kialakítás

 � Kényelmesen kapcsolható váltó: beállítható intenzitású feltárás

 � Állítható terelőlemezek: még intenzívebb feltárás

Szársértés teljes munkaszélességben
Az egyes kaszák V-alakú acélujjas szár-
sértői a teljes kaszálási munkaszélességet 
lefedik, a baloldalitól egészen a jobboldali 
kaszadobig. Ez a teljes munkaszélességben 
egyenletes terményáramlást eredményez, és 
hozzájárul a takarmánynövény optimális fel-
tárásához. A terelőlemezek széles leterítést 
tesznek lehetővé, segítve a termény még 
gyorsabb száradását.

Tömegtakarmányok betakarításakor nemcsak a hatékonyság számít, hanem a termény 

minőségére is ügyelni kell. A KRONE nagyteljesítményű CV szársértőjével és annak V-alakú 

acél verőujjaival a termény a kaszatest teljes munkaszélességében eloszlik.

A 640 mm átmérő, a csavarvonal mentén elrendezett verőujjak folyamatos terményáramlást, 

nagy felvevőképességet és kiváló feltárást biztosítanak.

Hatékony – magával ragadó
A munkavégzés irányába előre fordított, 
edzett V-alakú acél verőujjak intenzív munkát 
végeznek és rendkívül nagy áteresztőképes-
ségűek. Idegen testtel történő ütközés ese-
tén a verőujjak hátrafelé kitérhetnek. Az előre 
korlátozott mértékű kitérési úthossz növeli a 
tartócsapok élettartamát.
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Még intenzívebb feltárás
Az EasyCut B 870 CV és a B 1000 CV 
kaszakombináció CV szársértője már 
alapkivitelben állítható terelőlemezek-
kel van ellátva. Ezek segítik a verőujjak 
munkáját és még intenzívebb feltárást 
tesznek lehetővé.

Állítható terelőlemez
A verőujjak és a terelőlemez közötti 
távolság egy 7-fokozatú sablon segít-
ségével állítható, további lehetőséget 
kínálva a feltárás intenzitásának befo-
lyásolására. A távolság csökkentésével 
növekszik a takarmány feltárásának 
mértéke.

Átkapcsolható hajtómű
900  min-1 fordulatszám az intenzív, 
600  min-1 fordulatszám a kevésbé in-
tenzív feltáráshoz. A szársértő megfe-
lelő fordulatszáma a kapcsolókarral ké-
nyelmesen és gyorsan beállítható.

Beállítható rendszélesség
A széles leterítést szolgáló terelőleme-
zek állíthatók. Nedves, kevésbé hord-
képes talajon a keskeny rendet érde-
mes választani, míg a gyors száradás 
érdekében a széles leterítést.
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KRONE CR hengeres szársértő

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. A egymásba illeszkedő hengerprofilok intenzíven, ugyanakkor kí-
méletesen, levélveszteség nélkül tárják fel a terményt.

 � 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 szársértő hen-
ger hajtását a kaszatest hajtásrendsze-
rébe 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

Kétszeres erő
A felső M-henger aktív hajtása 
szinkronban történik a kasza-
test külső szélénél elhelyezke-
dő, az alsó hengerről leágaz-
tatott hajtóművön keresztül. 
Ezzel a rendszerrel Ön a leg-
nehezebb takarmányállomá-
nyokban is felkészülten kezd-
heti a munkát.

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.

ÚJ
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A KRONE Collect rendszere
Rendképzés keresztirányú behordószalagokkal szársértővel rendelkező modelleknél

 � Változtatható rendszélesség fokozatmentesen állítható gyorsító hengerekkel

 � Traktortól független olajellátás a fedélzeti hidraulikán keresztül

 � Egyik oldalon vagy mindkét oldalon kiemelhető rendképző behordószalag

 � Veszteségmentes terménytovábbítást biztosító teknő alakú terelőlemezek

 � Nagy takarmánytömeget mozgató 910 mm széles rendképző behordószalag

Elektromosan állítható rendszélesség
Az ISOBUS vezérléssel rendelkező EasyCut B 1000 CV 
Collect és a B 1000 CR Collect esetében a rendszélesség 
elektromosan állítható a szalagsebesség és az opcionális 
gyorsító hengerek magasságának változtatásával. Az elekt-
romotorokkal végzett elektromos magasságállítás rendkívül 
kényelmes.

Manuálisan állítható rendszélesség
Az EasyCut B 870 CV Collect és a B 870 CR Collect esetében 
a rendszélesség manuálisan állítható a szalagsebesség és 
az opcionális gyorsító hengerek magasságának változtatá-
sával. A magasságállítás szerszám nélkül egy sablon segít-
ségével történik.

A KRONE Collect rendszer sokféle beállítási lehetőséget kínál, és lehetővé teszi a 

legkülönfélébb feltételek melletti használatot. A KRONE Collect rendszer rendképző 

behordószalagjai tisztán dolgoznak, és tökéletes formájú rendet hagynak maguk mögött, 

amelyet a későbbiekben a betakarító gépek veszteségmentesen fel tudnak venni.

Tiszta terménytovábbítás
A rendképző behordószalagokon történő vesz-
teségmentes terménytovábbítás érdekében az 
EasyCut B 870 CV Collect és a B 1000 CV Collect 
teknő alakú terelőlemezekkel van felszerelve.
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Fedélzeti hidraulika
A rendképző behordószalagokat a saját fedélzeti hidrauli-
káról hajtják meg, tehermentesítve ezzel a traktorhidrauli-
kát. A túlhevülés ellen olajhűtő védi a hidraulikarendszert.

Állítható rendterítő fedél
Az állítható renderítő fedelek gondoskodnak a tökéletes 
terményáramról és a rendképző behordószalagok optimá-
lis terheléséről.

Egyedi kiemelés
Erős hidraulikus munkahengerek gondoskodnak a rend-
képző behordószalagok biztonságos kiemeléséről. A 
rendképző behordószalagok egyesével vagy együtt is 
kiemelhetők.
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160 cm

EasyCut B 750 · B 890 · B 970
Függesztés és meghajtás

 � Rendkívül nagy munkaszélesség 9,70 méterig

 � Az EasyCut B 890 és a B 970 kaszák teleszkóposan kinyújtható karjai optimális átfedést biztosítanak

 � A lehető legnagyobb kényelmet garantáló kompakt függesztőszerkezet ütközés elleni védelemmel

 � Azonos felfekvési nyomás mindkét oldalon a kiegyenlítő lengőkarnak köszönhetően

Az ütközésvédelem alapfelszerelés
A kaszakombinációk biztonsági szem-
pontból is jelesre vizsgáznak. Az Easy-
Cut B 750 kasza lehetséges kitérése 
1,20  m, a B 890 kasza esetében ez a 
távolság 1,40 m, míg a B 970 kasza ki-
térése 1,60 m lehet. Az ütközésvédelem 
működésbe lépésekor a teljes egység 
kihajlik. Az akadályon túljutott kaszaegy-
ség automatikusan visszatér a kiindulási 
helyzetébe.

Optimális védelem
Az ütközésvédelmet kiváltó erő nagysá-
ga egy tekercsrugón keresztül fokozatok 
nélkül állítható. Akadályba ütközéskor az 
ütközésvédelem villámgyorsan kiold.

A legkorszerűbb műszaki megoldásokat felvonultató, nagy hatékonyságot kínáló erőteljes 

kaszakombinációk teljes munkaszélessége 7,46 és 9,70 m között lehet. A kaszaegységek 

teljesítőképessége és könnyű vontathatósága mellett a működésük és tökéletes vágásképük 

is meggyőző.
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DuoGrip tömegközépponti felfüggesztés
Az erőteljes hárompontos függesztőszerkezet kompakt 
és áttekinthető felépítésű. A kaszák nem a mértani, ha-
nem a tömegközéppontjukban vannak felfüggesztve, 
és tartókarjaik oldalirányú megvezetést is biztosítanak. 
A tömegközépponti DuoGrip felfüggesztés a tiszta vá-
gás, a teljes munkaszélességben azonos, egyenletes 
felfekvési nyomás, a könnyű vontathatóság, a lehető 
legjobb talajkövetés és a nagy oldalirányú kitérési tar-
tomány garanciája.

Egyforma felfekvési nyomás
A rugós tehermentesítés kiegyenlítő lengőkarja révén mind a két 
kaszaegység talajegyenetlenség esetén is azonos nyomással 
fekszik fel. Az egyenletes vágáskép Önt is meggyőzi! A felfekvési 
nyomás a húzórugókon menetes orsó segítségével állítható be.

Központi hajtás
A központi hajtómű középen, a kardántengely 
szempontjából ideálisan helyezkedik el. A kaszát 
és a traktort nyomatékhatároló tengelykapcsolók 
és szabadonfutók védik. A kaszálás 1000  min-1 
TLT fordulatszámon történik.
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Beállítható átfedés

 � Az EasyCut B 890 és B 970 kaszakombinációknál az átfedés szerszám nélkül állítható

 � Tiszta kaszálást biztosító nagymértékű átfedés kanyarban és lejtőn

 � A beállító mechanizmus révén a szállítási magasság nem változik

Az EasyCut B 890 és EasyCut B 970 két szélső kaszája közötti távolság állítható, így lejtőn 

és kanyarban haladva is csíkmentes kaszálás végezhető. Az alapkivitelben rendelkezésre álló 

teleszkópos tartókarok a 3,16 m szélességben dolgozó KRONE frontkaszával oldalanként akár 

45 cm átfedést is lehetővé tesznek. Ezzel a beállítással mindig tiszta és veszteségmentes 

munka végezhető. Sík területen nagy táblákon bármikor rendelkezésre áll a teljes 

munkaszélesség.

Ennél egyszerűbben már nem lehet
Az átfedés beállítása mindkét oldalon az oda tartozó bekötő 
rudazat hosszának változtatásával a reteszelő csapszeg áthe-
lyezésével történik. Az alacsony szállítási magasság valameny-
nyi állásban változatlan marad.

Veszteségmentes kaszálás
Az oldalkaszák teleszkópos tartókarja-
inak segítségével mindig a frontkaszá-
hoz illeszkedő átfedéssel lehet kaszálni. 
A kaszakombináció tökéletes, meggyő-
ző vágásképet nyújt.

EasyCut B 750 · B 890 · B 970
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I. állás:  30,00 cm átfedés
II. állás:  38,00 cm átfedés
III. állás:  45,00 cm átfedés

Teleszkóppal
A 3,16  m munkaszélességű KRONE frontkaszával kombinált 
EasyCut B 890 és EasyCut B 970 összeállításoknál oldalanként 
három fokozatban állítható be a kívánt átfedés:
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 � A lehető legnagyobb vezetési kényelmet nyújtó kezelőpanel

 � Az oldalkaszák egyenként és együtt is működtethetők

 � Közúton kompakt: a maximális szállítási magasság 4,00 m,  
25 cm has alatti szabad magasság és 2,95 m szállítási szélesség mellett

Minden lehetséges
Forduláskor a két oldalkasza egyidejűleg kiemelhető a 
traktorülésből, ék alakú területeken és keskeny sávban ki-
futó állományban a kaszák egyenként is kiemelhetők.

A KRONE kaszakombinációk sok olyan gyakorlati szempontból hasznos felszereléssel láthatók 

el, amelyek hasznot hoznak és a kényelmet szolgálják. A nagy munkaszélesség, a rendkívüli 

hatékonyság, a kompakt kivitel, a csekély teljesítményigény, és az egyszerű kezelhetőség 

mérföldkövet jelentenek ebben a kategóriában.

Tökéletes kezelhetőség

Kompakt
Kb. 3,70 m, de legfeljebb 4,00 m tárolási magasságával és 
2, 95 m szélességével az EasyCut B 750, B 890 és B 970 kis 
helyen tárolható. A biztonságos leállítást stabil támasztólá-
ban garantálják. A gépek magassága 25 cm has alatti sza-
bad magasság mellett sem haladja meg szállításkor a négy 
métert.

EasyCut B 750 · B 890 · B 970
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Kiemelés kétkörös munkahengerekkel
A rövid löketű, egyszeres működésű 
munkahengerek a kaszákat forduláskor 
a kívánt helyzetbe hozzák. A hosszú 
löketű, kétkörös munkahengerek lejtőn 
is garantálják a biztonságos összecsu-
kást és szétnyitást.

Biztonságos
Az EasyCut B 750 kaszakombináció 
esetében az oldalkaszák biztosítása 
szállítási helyzetben reteszelő kilincs-
művel történik. Ez a megoldás nagy se-
bességű szállítás esetén is biztonságot 
nyújt.

Kényelmes
Az EasyCut B 890 és az EasyCut B 970 
kaszakombináció esetében a kaszák 
biztosítása szállítási helyzetben hidra-
ulikus biztonsági szelepekkel történik. 
A kaszaegységek be- és kihajtásakor a 
szelepek biztosítják az automatikus re-
teszelést és a reteszek kioldását.
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EasyCut B 950 Collect

 � Könnyű és kompakt kaszakombináció szársértő nélkül

 �  9,45 m munkaszélesség frontkaszával

 � Rendképzés nagyméretű behordócsigákkal

 � A traktor vezetőüléséből három takarmánylehelyezési mód állítható be: rendképzés,  
osztott szélességű és teljes szélességű leterítés

 � A kaszák hidraulikus tehermentesítése a traktorról

A KRONE az EasyCut B 950 Collect modellel egy nagyon kompakt, szársértő nélküli, 

rendképző behordó csigákkal rendelkező kaszakombinációt dobott piacra. A nagyméretű 

csigák a nagy zöldtömegű takarmányokból, például a zöld rozs esetében, a kaszaegységektől 

egyenletesen és tisztán elvezetve egy rendet képeznek.

Kaszakombináció szársértő nélkül, rendképző behordócsigákkal

3 lehelyezési mód
A rendképző behordócsigák mögött található rendtere-
lő lemezek a traktor vezetőüléséből kényelmesen hid-
raulikusan nyithatók és zárhatók. Rendképzés, osztott 
szélességű és teljes szélességű leterítés választható.

Nagy teljesítményű behordócsigák
Az állandó 750  min-1 fordulatszámú szöghajtóművel 
hajtott rendképző behordócsigák 45  cm átmérőjűek, 
rendkívül stabilak és nagy teljesítményűek. Közvetlenül 
a kaszatestek mögött elhelyezkedve a nagy tömegű ta-
karmányokat is folyamatosan és biztonságosan szállít-
ják középre a kaszaegységekről. Tiszta és egyenletes 
rendet képez, amit a későbbiekben a betakarítógépek 
könnyen fel tudnak venni.
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Változtatható vágásmagasság
Az alapkivitelben felszerelt kombinált csúszótalpak a vá-
gásmagasságot 50 mm és 120 mm közötti tartományban 
bővítik. Ez lehetővé teszi például a fű és a zöldrozs ka-
szálását különböző vágási magasságban.

A hárompontos függesztőszerkezet
A rendkívül egyenletes talajkövetés érdekében a jobb és 
bal oldali kaszát a DuoGrip rendszer a tömegközéppont-
jukban függeszti fel, és a tartókarok oldalirányú megve-
zetést is biztosítanak. A hátsó világítást biztosító egység 
opcionálisan hidraulikusan kiemelhető. Ez munka közben 
középen jelentősen nagyobb teret ad a rend számára. 
Lehajtva a közúti közlekedés során növeli a biztonságot.

Féloldali kiemelés alapkivitelben
Ék alakban kifutó táblák kaszálásakor csak az egyik kasza-
egység működtetésével is végezhető a kaszálás. Ebben az 
esetben a nem használt oldal a traktorülésből az elektromos 
kezelőpanel segítségével kiválasztható, majd kiemelhető.
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EasyCut B 950 Collect

Hidraulikus terelőponyva
A még egyenletesebb formájú rendek kialakításához a KRONE hid-
raulikus terelőponyvát kínál. Ha a B 950 Collect kaszát szállítási 
helyzetből forduló helyzetbe állítjuk, akkor a terelőponyva az ezt 
követő kapcsolás során szintén vízszintes munkahelyzetbe áll. Ezt 
az opciót elsősorban ék alakban kifutó területeken vagy osztott 
szélességű leterítéskor érdemes használni.

A hidraulikus tehermentesítés
Az EasyCut B 950 Collect kasza hidraulikusan teher-
mentesíthető kaszaegységekkel dolgozik. Az elekt-
romos kezelőpanel és egy jól látható manométer 
segítségével a felfekvési nyomás a traktor vezető-
üléséből fokozatmentesen állítható. Ez szélsőséges 
betakarítási körülmények között is kiváló talajköve-
tést és tökéletes kontúrvonal vezetést tesz lehetővé.
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Kezelés
Az EasyCut B 950 Collect modell egyszerűen és kényelme-
sen kezelhető a traktor üléséből az alapfelszereltséghez tar-
tozó, előválasztást biztosító kezelőpanel segítségével.

Szállítási helyzet
A biztonságos közúti szállítás érdekében az oldalsó védő-
ponyvák automatikusan összecsukódnak. A szállítási ma-
gasság 4 m alatt van.

Osztott szélességű leterítés
A terület szélén a takarmányveszteség minimálisra csökken-
tése érdekében a vezetőfülkéből munka közben kényelmesen 
hidraulikusan mindkét oldal külön átkapcsolható széles lete-
rítésre vagy rendképzésre. A kaszaegységek az átkapcsolás 
biztosítása érdekében munkahelyzetben maradnak. Az osz-
tott szélességű leterítés így nemcsak a kaszálás megkezdé-
sekor, hanem akadályok körbekaszálásakor is jól használ-
ható. További előnye a későbbi betakarítási időpontokban a 
KRONE négyrotoros rendképzőkkel való kombinálhatósága.
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EasyCut B 870 CV · B 870 CR
Szársértős kaszakombinációk

 � 8,70 m munkaszélesség

 � EasyCut B 870 CV acél verőujjas szársértővel

 � EasyCut B 870 CR hengeres szársértővel (gumihengerek vagy M-hengerek)

 � Mindkét oldalon azonos felfekvési nyomást biztosító kiegyenlítő lengőkar

 � Alapfelszereltséghez tartozó ütközésvédelem

Egyedülálló KRONE megoldás
A beállítható rugós tehermentesítés szabadalmaztatott kiegyenlítő lengőkarja a két kaszánál mindig azonos felfekvési nyo-
mást biztosít. Ez a megoldás a lehető legjobb kaszálási eredményt, tiszta takarmányt, könnyű vontathatóságot garantál, és 
kíméli az értékes gyepnemezt.

Az EasyCut B 870 CV és CR modellekkel nemcsak a traktor teljesítménye használható ki, 

hanem időt és költségeket is megtakaríthatunk. A szársértővel és extra széles rendképző 

behordószalagokkal felszerelt EasyCut B 870 kaszakombináció a sokoldalú alkalmazási 

lehetőségeivel tűnik ki. Egyetlen munkafolyamat során elvégezhető vele a kaszálás, valamint a 

szársértés és a terményt szélesen leteríti vagy rendre rakja.

Kényelmes
A tömlőtartók a gép tárolásakor lehetővé teszik a hid-
raulikatömlők tiszta és áttekinthető elhelyezését. A 
tömlők végén számozott fogantyúk könnyítik meg a 
csatlakoztatást a traktorhoz, ill a tömlők levételét.
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A hajtás
A hajtás koncepciója egyszerű. A két 
oldalsó kaszaegység a függesztőszer-
kezetben középen elhelyezett központi 
hajtásról kapja a hajtást.

Kétkörös munkahengerek
A kétkörös hidraulikus munkahengerek 
a kaszaegységek biztonságos leenge-
dését garantálják szállítási helyzetből 
munkahelyzetbe, lejtős területeken is. 
A fordulási helyzetbe történő kiemelést 
egyszeres működésű hidraulikus mun-
kahengerek végzik.

Kitérés korlátozással
A kitérést korlátozó munkahengerek 
limitálják a tömegközéppontban felfüg-
gesztett kaszaegységek oldalirányú ki-
térését forduláskor és szállítási helyzet-
ben, ezzel folyamatosan nagy has alatti 
szabad magasságról gondoskodnak a 
kaszakombináció megemelésekor.
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150 cm

EasyCut B 1000 CV · B 1000 CR
Szársértővel és KRONE Combi Float tehermentesítést szabályozó rendszerrel

 � Nagy területi teljesítmény a 10,10 méterig terjedő munkaszélességnek köszönhetően

 � EasyCut B 1000 CV acél verőujjas szársértővel

 � EasyCut B 1000 CR bordázott hengeres szársértővel

 � Állandó felfekvési nyomás a hidropneumatikus kiegyenlítő szabályozásnak köszönhetően

 � Alapfelszereltséghez tartozó ütközésvédelem

Beállítható
Az ütközésvédelem hátrafelé vagy felfelé kitérve 
azonnal és megbízhatóan reagál. A védelem ak-
tiválását kiváltó erő nagysága tekercsrugók segít-
ségével fokozatmentesen állítható.

Teljeskörűen biztosított
Az EasyCut B 1000 CV és B 1000 
CR kaszák alapfelszereltségéhez 
tartozó ütközésvédelem bizton-
ságossá teszi a munkát a táblák 
szélén, a kerítések mentén és a 
hirtelen felbukkanó akadályok 
esetén. Az akadálynak ütköző ol-
dalkasza hátrafelé kb. 1,50  mé-
terrel tud kitérni. Az akadályon 
túljutott kaszaegység természe-
tesen újra visszatér a kiindulási 
helyzetébe.

Rendkívül nagy 10,10 m munkaszélességük és nagy teljesítményű CV vagy CR szársértőik 

mellett az EasyCut B 1000 CV és az EasyCut B 1000 CR kaszák különösen a felfekvési 

nyomást automatikusan hidropneumatikus közvetítéssel szabályozó Combi Float rendszerrel 

tűnnek ki, amely a világon először a hidropneumatikus nyomásszabályzó rendszerek 

hátrányait a traktorhidraulikába integrálva egyenlítik ki.
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Összefogva
A hárompontos függesztőszerkezet kompakt kialakí-
tású. A kiemelő munkahengerek, a vezérlőpanel és a 
rugós erőtárolók kis helyet foglaló, együttes elrende-
zése könnyebbé teszi a függesztőszerkezetet és te-
hermentesíti a traktorhidraulikát. A könnyen nyitható 
borítás kellő védelmet nyújt.

Combi Float – egyedülálló KRONE megoldás
Különlegessége: a kiegészítő vezérlő szelepek és az egyszeres mű-
ködésű, szabad visszafolyó ággal rendelkező hidraulikacsatlakozó 
keringetett olaja a hidropneumatikus nyomástárolóban állandó szin-
ten tartják a nyomást. A rendszer előnye: egyenetlen talajon haladva 
és különböző munkaszélességek esetén is azonos marad a kasza 
terhelése.

A Combi Float automatikus tehermentesítést szabályozó 
rendszer számos előnyt kínáló egyedülálló megoldás:

   A kaszák állandó felfekvési nyomásának biztosítása talajegye-
netlenségek és oldalirányú kitérő erők esetén.

   A kasza tehermentesítésének egyszerű beállítása a traktor 
vezetőüléséből, akár menet közben is.

   Alacsony tömeg, kismértékű kopás jellemzi, könnyen vontatha-
tó és kompakt

ÁLLANDÓ FELFEKVÉSI 
NYOMÁS
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EasyCut B 1000 CV · B 1000 CR
Megfelelő átfedés

 � Hidraulikusan beállítható átfedés

 � Nagy, oldalanként akár 40 cm állítási tartomány

 � Tiszta kaszálás kanyarban és lejtőn

Optimális illeszkedés
Az EasyCut B 1000 CV és B 1000 CR kaszáknál az oldal-
kaszák tartókarjai teleszkóposan rövidíthetők vagy hosszab-
bíthatók. Ha az oldalkaszákat egymással ellentétes irányban 
toljuk el, akkor a frontkaszához képest megváltozik az átfe-
dés és ezzel a kaszakombináció munkaszélessége is. Egy 

3,16  m munkaszélességű EasyCut frontkasza használata 
esetén mindkét oldalon 130 - 530 mm átfedés lehetséges. A 
csíkmentes kaszálás érdekében lejtőn az oldalkaszák azo-
nos irányban is eltolhatók.

Hidraulikus működtetés
Az oldalkaszák tartókarjainak kitolását és visszahúzását két-
körös hidraulikus munkahengerek végzik. Ez a beállítás ka-
szálás közben is elvégezhető.

A hátsó kaszák alapfelszereltséghez tartozó hidraulikus oldalirányú eltolása csíkmentes 

kaszálást tesz lehetővé a legnagyobb hatékonyság mellett is. Egyenesen haladva nagy 

munkaszélességben csekély átfedéssel végezhető a munka, kanyarban növelhető az átfedés 

és csökkenthető a munkaszélesség. Lejtőn gombnyomásra aktiválható az előre beállított jobb 

vagy bal oldali eltolás, ezzel megakadályozható a termény elsodródása és a csíkok képződése.
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Rugalmasan beállítható
ISOBUS vezérléssel a hátsó kaszák hid-
raulikusan mindkét oldalon külön-külön 
vagy szimmetrikusan 40  cm távolságig 
oldalra kitolhatók és visszahúzhatók. A 
standard vezérlés lehetővé teszi a mun-
kaszélesség állítását mindkét oldalon 
azonos időben.
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EasyCut B 1000 CV · B 1000 CR
Tökéletes kezelhetőség minden helyzetben

 � Kényelmes fordulási helyzet gombnyomásra

 � Biztonságos közlekedés közúton:  
4,0 m szállítási magasság 20 cm szabad has alatti magasság valamint 3 m alatti szállítási szélesség mellett

 � Nagyfokú vezetési kényelem:  
kompakt felfüggesztés, a traktorhoz képest állítható távolsággal

 � Csekély helyigényű tárolás szállítási helyzetben

Minden lehetséges
Forduláskor mind a három kasza gombnyomással ki-
emelhető, és ugyanígy vissza is engedhető. A traktor 
fronthidraulikája a hátsó kaszák szeleptömbjén keresz-
tül működtethető. Ék alakban kifutó táblákon és a táblák 
szélein lehetőség van arra is, hogy egy vagy két kaszával 
dolgozzunk. A már lekaszált termény struktúrája megőr-
ződik. Az EasyCut B 1000 CV kasza nemcsak nagy táb-
lákon bizonyítja képességeit, hanem kisebb táblákon dol-
gozva is tiszta munkát végez, a termény lehető legjobb 
feltárásával.

A 4,00 m szállítási magasság betartása érdekében összecsukáskor az oldalsó kaszákat 

automatikusan visszahúzza a rendszer. A biztonságos közúti közlekedésről az automatikus 

szállítási biztosítás gondoskodik, ami a hátsó egységek betolásával aktiválható.

A legszűkebb térben is
Tároláshoz a hátsó kaszák felhajthatók, és stabil tá-
masztólábakra állíthatók. Ez a kompakt egység bőven 
hagy helyet más gépeknek is a gépszínben.

34   | EasyCut B



Automatikus
A behajtott oldalborításokkal a hátsó kaszák szál-
lítási magassága csökken. A behajtás kiemeléskor 
automatikusan történik.

Innovatív
A hátsó kaszaegységek kiemelését helytakarékos, kétkörös hidra-
ulikus munkahengerek végzik. Ez megkönnyíti a kezelést. Az egy-
szeres működésű munkahengerek forduláskor kiemelik a kaszákat, 
a kétkörös munkahengerek pedig szállítási helyzetbe állítják őket.
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EasyCut B 870/1000 CV és CR Collect
Kaszakombinációk szársértővel és rendképző behordószalagokkal

 � Extra széles rendképző behordószalagok:  
folyamatos terményáramlás a lehető legnagyobb áteresztőképesség mellett

 � Egyesével kiemelhető rendképző behordószalagok teljes ill.  
osztott szélességű leterítéshez vagy egyetlen rendre történő kaszáláshoz

 � Be- és kikapcsoló automatika a szalagok hajtásához leengedéskor és kiemeléskor

A rendképző behordószalagokkal rendelkező Collect rendszer alapján az acél verőujjas 

szársértővel felszerelt EasyCut B 870 CV és B 1000 CV, valamint a hengeres szársértővel 

felszerelt EasyCut B 870 CR és B 1000 CR sokféleképpen alkalmazható a teljes szélességű 

leterítéstől kezdve az egyetlen rendre történő kaszálásig. A nagy teljesítményű szállítószalagok 

a legnehezebb állományokban is meggyőző munkát végeznek.

Elegendő hely nagy tömegű takarmánynak
A teljesnövény-szilázs készítéséhez szükséges gabona ka-
szálása nagy teljesítményű és nagy áteresztőképességű gé-
peket igényel. A KRONE a Collect rendszerű kaszakombiná-
cióihoz extra széles rendképző behordószalagokat használ. 
A közel egy méteres szalagszélességgel a legnagyobb tö-
megű takarmánymennyiség is biztonságosan középre szál-
lítható. Az állománytól és a kívánt rendformától függően a 
hidraulikus hajtású rendképző behordószalag sebessége a 
traktor vezetőüléséből beállítható.

Középrendképzés
A Collect rendszerrel egy menetben végezhető el három 
munkafolyamat – a kaszálás, a feltárás és a rendképzés. A 
gépek kevesebb alkalommal mennek végig a területen, ez 
tehermentesíti a talajt, kíméli a gyepnemezt és tiszta takar-
mány takarítható be.
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1. Széles leterítés
Kiemelt rendképző behordószalagokkal a takarmány teljes 
szélességben leteríthető. A széles leterítés kedvez a szárí-
tási folyamatnak, és lehetővé teszi a kívánt szárazanyagtar-
talom gyors elérését.

2. Szabad táblaszegély
A tábla szegélyének betakarításakor a kasza csak egy 
rendképző behordószalaggal dolgozik. Ez megkönnyíti a 
munkát, és biztonságossá teszi a későbbiekben használt 
gépek munkavégzését.

3. Osztott szélességű leterítés
Az egyetlen rendképző szalaggal végzett párhuzamos 
oda-vissza haladás során az EasyCut B 1000 CV a maxi-
mális 20,20 m munkaszélességből négy rendet képez ösz-
szesen 13,00 m szélességben, ideális a KRONE négyroto-
ros középrendképzőkhöz.

4. Hatékonyabb betakarítás
Egy rendképző szalaggal végzett munka és a hozzá kap-
csolódó keskenyebb rend képzése a későbbiekben a négy-
rotoros rendképző használatakor kevesebb költséget ered-
ményez, értékes munkaidőt takarít meg és kíméli a talajt.
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Kezelés
Mindent kívánsága szerint

 � Kényelmes

 � Áttekinthető

 � Könnyű kezelhetőség

Könnyen kezelhető
Az EasyCut B 750, B 890 és B 970 ke-
zelőpanelje áttekinthető. A szállítási, 
a fordulási és a munkahelyzet bille-
nőkapcsolókkal előre kiválasztható. A 
kaszák külön-külön is kezelhetők.

Forgó potenciométerrel
A rendképző behordószalagok sebes-
ségének fokozatmentes beállításához 
az EasyCut B 870 CV Collect kezelő-
panelje tartalmaz egy forgó potenci-
ométert. A szalagok kiemelésekor a 
mozgás automatikusan leáll.

Egyszerű
Az EasyCut B 950 Collect, B 1000 CR/
CV és CV Collect kaszák standard 
kezelése lehetővé teszi a kaszák te-
hermentesítésének forgó potenciomé-
terrel történő beállítását, valamint egy 
olyan funkció kiválasztását, ami ké-
sőbb egy vezérlőegység segítségével 
valósul meg.

Ön választhat: a B 1000 CV/CR (Collect) esetében Ön választhat a többi EasyCut pillangó 

kaszakombinációnál is használt egyszerű elektromos kapcsolódoboz, vagy az ISOBUS 

vezérlés között. Itt különböző terminálok és intuitív kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre. 

A SectionControl, az új CCI 1200/800 terminál vagy a lehető legjobban bevált Aux-Joystick 

WTK csak néhány a sokféle felszerelési lehetőség közül.

SectionControl
Az EasyCut B 1000 CV/CR Collect kaszákhoz SectionControl is 
választható. Minden szakasz az optimális időpontban kapcsol át a 
fordulási és a munkahelyzet között. Ez tehermentesíti a gépkezelőt 
és maximális területi teljesítményt biztosít.
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ISOBUS CCI 1200 kezelőterminál
Az EasyCut B 1000 kaszához kapható 12" méretű színes 
kijelzővel rendelkező ISOBUS CCI 1200 terminál lehetővé 
teszi a gép felületének, a kameraképnek, a Joystick funk-
cióinak, valamint a SectionControl információinak egyidejű 
megjelenítését.

ISOBUS traktorterminál
Az ISOBUS tanúsítványnak köszönhetően a B 1000 kasza 
különböző traktorterminálokkal kezelhető. Kiegészítő ter-
minálokra nincs szükség. Maximális kezelési komfort áll 
rendelkezésre.

WTK AUX-joystick
A WTK AUX-joystick optimalizálja a munkagép vezérlésének 
ergonómiáját. A nyolc gomb és a három szint segítségével ösz-
szesen 24 funkció programozható a joystickon. A kitapintható 
gombok lehetővé teszik a gép kezelését a gombokra pillantás 
nélkül. A Joystick kedvező ergonómiai formájának köszönhe-
tően hosszú munkanapokon is kellemesen kézben tartható.

ISOBUS CCI 800 kezelőterminál
Egy 8" méretű színes érintőképernyő biztosítja a lehető leg-
magasabb szintű kényelmet. A maximális méretben megje-
lenített fő funkció mellett vele azonos időben kis nézetben 
további funkciók is megjeleníthetők. A gépkezelő így minden 
funkciót folyamatosan szemmel tarthat. A terminál emellett 
további kombinációs lehetőségeket kínál, ezek közé tartoz-
nak a kamerák, az AUX-joystick és a SectionControl licenc.
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F 280 M F 280 F 320 M F 320

B 750

37 cm 36 cm 58 cm 57 cm

B 890

30 cm - 38 cm - 45 cm 29 cm - 37 cm - 44 cm

B 970
30 cm - 38 cm - 45 cm 29 cm - 37 cm - 44 cm

B 950 Collect

24 cm 23 cm 46 cm 44 cm

B 870 CV (Collect)

B 870 CR (Collect)

B 1000 CV (Collect)

B 1000 CR (Collect)

A megfelelő EasyCut frontkasza a KRONE Triple kaszakombinációban

Valamennyi adat kaszaoldalanként cm-ben

Tökéletes átfedés

Az egyenes területen, kanyarban és lejtős területen végzett hatékony és csíkmentes kaszálás 

érdekében kielégítő, de nem túl nagy átfedéssel dolgozó kazakombinációra van szükség. 

Ehhez az EasyCut frontkaszák és az EasyCut B oldalkaszák megfelelő kombinációjára van 

szükség.
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F 320 CV / F 320 CR F 360 M F 360 CV / F 360 CR F 400 CV Fold

80 cm

52 cm - 60 cm - 67 cm

52 cm - 60 cm - 67 cm

46 cm 67 cm 67 cm 89 cm

40 cm 62 cm 84 cm

40 cm 62 cm 84 cm

13 cm - 53 cm 
fokozatmentes

35 cm - 75 cm 
fokozatmentes

57 cm - 97 cm 
fokozatmentes

13 cm - 53 cm 
fokozatmentes

35 cm - 75 cm 
fokozatmentes

57 cm - 97 cm 
fokozatmentes
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*frontkasza nélkül  

**alternatív Load-Sensing szabályozással. Standard vezérlés esetén két kétkörös hidraulikacsatlakozásra van szükség

Műszaki adatok

EasyCut  
B 750

EasyCut  
B 890

EasyCut  
B 970

EasyCut
B 950 Collect

Munkaszélesség kb. m 7,46 8,60 - 8,90 9,40 - 9,70 9,45

Munkaszélesség/hátsó kasza kb. m 2,73 3,16 3,60 3,60

Szállítási szélesség összesen kb. m 2,87 2,99 2,99 3,00

Tárolási magasság kb. m 3,45 3,70 4.,00 4,00

Szállítási magasság  
250 / 200 mm szabad has alatti magasság mellett

 
kb. m

 
3,35

 
3,60

 
4,00 4.00

Kaszatárcsák száma* 8 10 12 (8) 12

Kaszadobok száma* 4 4 4 (8) 4

Kaszapenge gyors-zár széria széria széria széria

SafeCut széria széria széria széria

Szársértő – – – –

Rotorátmérő kb. cm – – – –

Szársértő fordulatszáma min-1 – – – –

Keresztirányú behordócsigák – – – széria

Keresztirányú behordószalagok – – – –

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

Szükséges hidraulikacsatlakozók
2 x egyszeres 

működésű
1 x egyszeres / 1 x 

kétkörös
1 x egyszeres / 1 x 

kétkörös
2 x kétkörös

1 x LS

Load-Sensing használatára alkalmas – – – széria

Saját tömeg* kb. kg 1 380 1 600 1 980 2 988

Teljesítményigény kW / LE 74/100 88/120 95 / 130 145/200

Területi teljesítmény min. kb. ha / h 7 - 10 9 - 12 10 - 14 max. 14

 � Teljes munkaszélességek 7,46 m és 10,10 m között

 � Területi teljesítmény 7 - 14 ha/h

 � SafeCut és a gyors-záras kaszapengecsere széria

 � Collect változatok rendképző behordószalagokkal vagy behordócsigákkal
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EasyCut  
B 870 CV

EasyCut  
B 870 CR

EasyCut  
B 1000 CV

EasyCut 
B 1000 CR

Collect Collect Collect Collect

8,70 8,70 9,30 - 10,10 9,30- 10,10

3,16 3,16 3,60 3,60

2,78 2,78 2,95 2,95

3,80 3,80 4,00 4,20

 
3,80

 
3,80

 
4.00

 
4,00

10 10 12 12

4 4 4 4

széria széria széria széria

széria széria széria széria

V-acélujjas Gumihenger vagy M-henger V-acélujjas Gumihenger vagy M-henger

64 2 x 25 64 2 x 25

600 / 900 750 600 / 900 750

– – – – – – – –

– széria – széria – széria – széria

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1 x egyszeres 
1 x kétkörös

2 x kétkörös
1 x egyszeres 
1 x kétkörös

2 x kétkörös
1 x egyszeres  

és szabad  
visszafolyás**

1 x egyszeres  
és szabad  

visszafolyás**

1 x egyszeres  
és szabad  

visszafolyás**

1 x egyszeres  
és szabad  

visszafolyás**

– – – – széria széria széria széria

2 690 3 380 2 690 3 380 3 400 3 880 3 400 3 880

110 / 150 125 / 170 110 / 150 125 / 170 130 / 180 145 / 200 130/180 145/200

9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 10 - 14 10 - 14 10 - 14 10 - 14

Minden ábra, méret és tömeg eltérhet az alapfelszereltség értékeitől, és tájékoztató jellegű,

a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
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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

HU
  ·

  E
as

yC
ut

 B
  ·

  0
6/

20


