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Rotoros rendterítők

 � Komplett rotoros rendterítő program, 
hárompontos függesztésű és vontatott 
változatban

 � Karbantartást nem igénylő hajtások, 8-kör-
mös OctoLink tengelykapcsolókkal

 � Folyékony zsírban futó, karbantartást nem 
igénylő rotorhajtások

 � Kopásálló Super-C-fogak
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A KRONE hajtóművek
 � OctoLink 

• Karbantartásmentes, 8-körmös tengelykapcsoló 
• Biztonságos hajtás minden helyzetben

 � A rotorok hajtóművei 
• Folyékony zsírban futnak, így karbantartásmentesek 
• Az állandó kenésnek köszönhetően hosszú élettartamúak

A hajtóművek
A folyékony zsírral feltöltött, zárt rotorhajtóművek teljesen karbantartásmentesek. A folyamatos kenés biztonságot ad, és nö-
veli az élettartamot. A vázra ható erőket a nagyméretű, négyszög keresztmetszetű profilacél váz veszi fel. A folyékony zsírban 
futó hajtóművek az egyes vázszakaszok alatt helyezkednek el, és kizárólag az egyes rotorok meghajtására szolgálnak. A KW 
típusok esetében a rotorok megvezetését az adott vázszakaszok veszik át. Ez stabilitást ad, és tehermentesíti a hajtóműveket.

Az OctoLink 8-körmös tengelykapcsoló
A 8-körmös OctoLink tengelykapcsoló rendkívül robusztus, nem 
igényel kenést, és minden helyzetben megbízható erőátvitelt garan-
tál. A körmök állandó kapcsolatban maradnak akkor is, ha a rotoro-
kat tartó vázrészeket 180°-ban behajtják.

Legyen szó fonnyasztott szenázs vagy széna készítéséről, a KRONE rotoros rendterítő 

programja nagyértékű és megbízható gépeket kínál. A KRONE rotoros rendterítői nemcsak 

kiváló munkaminőségükkel és gyári alapfelszereltségükkel tűnnek ki, hanem számos olyan 

innovatív megoldással is, mint az OctoLink körmös tengelykapcsolók és a rotorok folyékony 

zsírban futó hajtóművei.
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Az összecsukás és szétnyitás
Az OctoLink jelentős mozgásterének köszönhetően a külső 
rotorokat tartó vázrészek 180°-kal behajthatók. Ez a helyta-
karékos megoldás csökkenti a szállítási magasságot, és iga-
zi biztonságot jelent a közúti közlekedés során.

A hajtómű
A rövid ujjak megfogatása és különleges formája teszi lehe-
tővé a körmös tengelykapcsolók rögzített tengelyeken ke-
resztül történő, egyszerű és megbízható hajtását. Ez a rend-
kívül tartós meghajtás a lehető leghosszabb élettartamot 
garantálja.
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A KRONE rotorok
 � Stabil csőprofilú, ujjtartó karok

 � Homogén terítést eredményező, nagy átfedéssel dolgozó ujjtartó karok

 � Robusztus, kopásálló, 9,5 mm vastag, 5 rugótekercses, kettős Super-C ujjak

 � A KRONE fésűhatással dolgozó, eltérő szárhosszúságú ujjak

A minőségi takarmány készítéséhez biztos alapok kellenek. A magas igények csak így 

elégíthetők ki. A KRONE rendterítők rotorjai ideális előfeltételeket teremtenek a saját 

gazdaságban előállított minőségi takarmány betakarításához. Legyen szó széna vagy szenázs 

előállításáról: ezekkel a rendkezelőkkel megfelelő munkát végezhet.

5, 6 vagy 7 ujjtartó kar
A KRONE KW/KWT rotoros rendterítői nemcsak munkaszélességükben és a rotorok számában különböznek egymástól, 
hanem a rotorok átmérőjében és a rotoronkénti ujjtartó karok számában is. A kisebb átmérőjű (1,34 m) rotorokon öt ujjtartó 
karral, a közepeseken (1,53 m) hat, és a nagy átmérőjű (1,70/1,80 m) rotorokon hét ujjtartó karral kínál a KRONE az Ön gazda-
ságára jellemző alkalmazási körülményekhez leginkább megfelelő rotoros rendterítőt.

Egyenletes terítés
Az ujjtartó karok nagy átfedéssel egymásba nyúlnak, és 
minden körülmények között a takarmány homogén elte-
rítéséről gondoskodnak. Az egyenletesen széles elterítés 
segíti a termény fonnyadását, és lerövidíti a száradási időt. 
A rövid betakarítási idők így optimálisan kihasználhatók.
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A szárhosszúság
A Super-C fogak eltérő hosszúságú szárai a KRONE „fésűha-
tással” optimális terményfelvételt garantálnak és megakadá-
lyozzák a takarmány szennyeződését. A száranként öt rugóte-
kercsnek köszönhetően a rugóacélból készült ujjak rendkívül 
erősek és rugalmasak. Sokéves használat után is pontos ter-
ményfelvételt és a felszedési veszteség csökkenését garantálja.

Az ujjak állítása
Az ujjak excenteres rögzí-
téssel kapcsolódnak az ujj-
tartókhoz. Az ujjak nagyobb 
vagy kisebb fogásszöggel 
három különböző állásban 
rögzíthetők. Ez bármilyen 
betakarítási körülmények 
között kiváló takarmányfel-
vételt eredményez.

Az ujjtartók rögzítése
A csőprofilú (38 x 4 mm), erős ujjtartókat lecsavarozott gyűrű 
rögzíti – ezzel a megoldással a nagytömegű takarmány is biz-
tonságosan kezelhető.

7KW/KWT | 



A legjobb takarmányminőség garantálása
 � Bal és jobb oldali határszórást szabályozó központi egység

 � Szerszám nélkül állítható terítési szög

 � Pontos és tiszta rotorvezetés az ujjakhoz közel elhelyezkedő, 
nagyméretű, rotortartó kerekekkel

Az okosan megoldott részletek és a nagy munkavégzési kényelem még nagyobb 

hatékonysághoz vezet. A határszórást szabályozó központi egységgel nem marad takarmány 

a tábla szélén, és ferdén haladva emelkedő terepen is elteríthetők lesznek a rendek. A rotorok 

dőlésszögének szerszám nélküli állítása lehetővé teszi, hogy a gép tökéletesen igazodjon a 

takarmány tömegéhez és jellegéhez.

A rotortartó kerekek
A nagyméretű kerekek (16x6.50-8 és 
18x8.50-8 ) kiváló nyomkövetést és 
nyugodt járást eredményeznek. Ez a 
rotoros rendterítőt nemcsak könnyen 
vontathatóvá teszi, hanem a gyepne-
mezt is kíméli. Az ujjakhoz közel elhe-
lyezkedő kerekek a talajfelszínt követ-
ve, optimálisan vezetik az ujjakat.

Meredeken lazít – laposan fordít
A terítési szög 13 és 19 fok közötti állítása négy fokozat-
ban lehetséges. A beállítás a keréktartóban lévő lyuksor-
ban csapszegek áthelyezésével gyorsan, szerszám nélkül 
történik. A meredek terítési szög inkább a lazítást szolgál-
ja, és intenzíven feltárt terményt eredményez. A lapos te-
rítési szög optimális a kíméletesebb takarmányfeltáráshoz 
forgatáskor.

A felcsavarodás elleni védelem
Az alapfelszereltséghez tartozó felcsa-
varodás ellen védő borítás szabadon 
tartja a kerekeket és a keréktartó karo-
kat a takarmányrészektől, és elakadás-
mentes munkát biztosítanak.

Stabil utánfutás
A határszórást szabályozó egység ru-
dazatán keresztül minden rotortartó 
kerék összeköttetésben áll egymással, 
ami stabil utánfutást eredményez. Ez-
által emelkedőn is elvégezhető a terí-
tés, és nagyon erősen lejtő területeken 
is biztosítható a takarmány homogén, 
széles elterítése.
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A hidraulikusan állítható határszórást szabályozó egység
A hidraulikusan állítható határszórást szabályozó egység a 
traktor vezetőüléséből irányítható. A határszórást szabályozó 
egység vázszerkezetén egy központi hidraulikus henger for-
dítja el a járókerekeket. Ez a változat rendkívül kényelmes, ha 
domboldalakon felfelé haladva végezzük a terítést, ill. ha a sod-
ródást szeretnénk elkerülni.

A manuálisan állítható határszórást szabályozó egység
A manuálisan állítható határszórást szabályozó egységet 
könnyű kezelni. Egy központi állítókarral minden járókerék 
balra vagy jobbra fordítható.
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A KRONE függesztőszerkezet
 � Kiemeléskor automatikusan középre áll, kényelmes a szállítási helyzetbe állításkor

 � A nyomórugókkal ellátott csillapító rudazat nyugodt utánfutást eredményez

 � Szállításkor kompakt, közúton biztonságos

A KRONE rotoros rendterítők robusztus kialakításúak, közúton biztonságosan közlekednek, 

meggyőző utánfutási képességgel rendelkeznek, és a traktor vezetőüléséből kényelmesen 

állíthatók át munkahelyzetbe vagy szállítási helyzetbe. Behajtott rotorokkal ezek a rendterítők 

rendkívül kompakt egységet képeznek a traktorral, kedvező súlyponti helyzetüknek 

köszönhetően jól mozgathatók, és a tárolásukhoz kis hely is elegendő.
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Az elforduló függesztőszerkezet
Az elforduló függesztőszerkezettel a KRONE rotoros rendte-
rítőinek a legszűkebb kanyarok sem okoznak gondot. A leg-
kisebb szögletbe is eljutnak. Semmi sem marad megmun-
kálatlanul. A csatlakozó letérők hosszas manőverezés nélkül 
megoldhatók.

Támasztólábbal ellátott hárompontos függesztőszerkezet
A gép tárolásához a támasztólábakat lehajtjuk és a kardán-
tengelyt a függesztőszerkezet tartójába helyezzük. A tá-
masztóláb magától a helyére illeszkedik.

A csillapítás (1. és 2. ábra)
A belül elhelyezkedő nyomórugó (a) megakadályozza, hogy 
a rendterítő lejtőn lefelé haladva a traktor alá forduljon, az 
állítható fék (b) a gép belengését gátolja. A kiegészítő El-
adur-lengéscsillapítók (c) a nagyobb rendterítőknél 7,80  m 
munkaszélességtől kezdve javítják a vezetési kényelmet a 
közúti közlekedésnél és rossz utakon.

A szállítási biztosítás (3. ábra)
Szállításkor a munkagép kiemelt állapotban van. Ehhez a 
csillapító rudazat felütközik, és a rendterítőt középen a há-
rompontos függesztőszerkezet mögött tartja.

A felső függesztőkar (4. ábra)
A munkamélységet a különböző traktorokon a felső függesz-
tőkar csapszegének három csatlakoztató furata segítségével 
lehet pontosan beállítani. A kiegészítő hosszú furat egy elöl 
haladó tapintókerék használatát teszi lehetővé.

Az összecsukás és szétnyitás (5. ábra)
A legtöbb hárompontos függesztőszerkezetre csatlakoz-
tatott gép összecsukásához és szétnyitásához elegendő a 
traktoron egy egyszeres működésű hidraulikacsatlakozó. 
Domboldalon rugórásegítésű hidraulikus munkahengerek 
biztosítják a problémamentes szétnyitást.
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KW 4.62 · KW 5.52 · KW 6.02
KW 6.72 · KW 7.82

 � 4,60 és 7,80 m közötti munkaszélességek

 � Központi határszórás-szabályzó egység

 � Kényelmes kezelés

építésük és kiváló minőségű terítésük miatt ezek a rotoros 
rendterítők keresett munkagépek. A kis rotorátmérővel ren-
delkező KW 6.02 optimálisan használható széna készítésére. 
Az 1,53 m rotorátmérővel rendelkező KW 6.72 univerzálisan 
használható gép szenázs és széna esetében is.

Hat rotorral
A KW 6.02, a KW 6.72 és a KW 7.82 rotoros rendterítők egy-
aránt hat rotorral rendelkeznek. 6,00  m, 6,70  m és 7,80  m 
munkaszélességükkel ezek a rotoros rendterítők különösen 
alkalmasak három lekaszált rend egyidejű kezelésére, a ren-
dek taposása nélkül. Optimális talajkövetésük, kompakt fel-

Ezek a KRONE rotoros rendterítők stabil vázukkal, hajtóműveikkel és rotorjaikkal nemcsak 

szénában, hanem nagytömegű terményekben is meggyőző munkát végeznek. A csuklós 

váznak és a sokféle, gyakorlatias beállítási lehetőségnek köszönhetően a KRONE rendterítők 

tisztán dolgoznak, és mindig minőségi takarmányt garantálnak.

Négy rotorral
A 4,60  m ill. az 5,50  m munkaszélességű KW 4.62 és KW 5.52 
egyaránt négy rotorral rendelkezik. Csekély önsúlya miatt kiváló-
an alkalmas hegyvidéki használatra. Alacsony teljesítményigényük 
miatt ezek a gépek kisebb üzemi struktúrák esetén is ideálisan 
használhatók.

Hárompontos függesztőszerkezet, 4 vagy 6 rotor
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A mellső tapintókerék
Az összes KW modellhez opcionálisan kapható mellső ta-
pintókerék tovább javítja a rotorok talajkövetését. Elsősorban 
az erősen szabdalt területeken garantál pontos talajkövetést.

Közúti szállítás
A 3,00 m alatti szállítási szélesség kompakt és biztonságos 
közúti közlekedést eredményez. A KRONE lengéscsillapító 
rendszerével a hárompont függesztésű gépek automatiku-
san középre állnak és stabillizálódnak szállítási helyzetben.

13KW/KWT | 



KW 7.92 · KW 8.82 · KW 10.02 · KW 11.22

 � 7,90 és 11,00 m közötti munkaszélességek

 � Mindig azonos rotortávolságot biztosító kis és közepes rotorátmérők

 � Kényelmes, ütésmentes szállítást eredményező csillapító rudazat Eladur-betétekkel

 � Behajtható külső rotorok az alacsony szállítási magasság érdekében

A KW 7.92, a KW 8.82, a KW 10.02 és a KW 11.22 hárompont függesztésű gépek. A 

szállító járószerkezet elhagyásával költségek takaríthatók meg, ugyanakkor biztosított a 

kiváló alapfelszereltség, beleértve a határszórást szabályozó központi egységet is. A KW 

7.92 kezeléséhez elegendő egy egyszeres működésű hidraulikacsatlakozó. Az azonos 

rotortávolságok homogén terítési képet eredményeznek.

takarmánynövények esetében is a lehető legjobban beváltak. 
Rotoronként öt ill. hat ujjtartó karjukkal és a kis átmérőjű ro-
torjaikkal ezek a rendterítők rendkívül hatékonyan dolgoznak.

A minőségi takarmányt garantáló kisméretű rotorok
A KW 7.92 (7,90 m, 8 rotor), a KW 8.82 (8,80 m, 8 rotor), a KW 
10.02 (10,00 m, 10 rotor) és a KW 11.22 (10,95 m, 10 rotor) 
rotoros rendterítők igazi zöldtakarmány-specialisták, ame-
lyek robusztus kialakításuknak köszönhetően nagy tömegű 

A szállítási helyzet
A 4,00 m alatti szállítási magasságával és a 3,00 m alatti szál-
lítási szélességével a KW 11.22 szállítási helyzetben kompakt 
és a közúti közlekedés során jól áttekinthető.

Hárompontos függesztőszerkezet, 8 vagy 10 rotor
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A határszórás-szabályzó egység
Ki kívánna takarmányt veszni hagyni? A 8 rotoros rendterítők 
alapkivitelben manuálisan állítható határszórást szabályozó 
egységgel rendelkeznek. A KW 10.02 és a KW 11.22 rendte-
rítők alapkivitelben hidraulikusan állítható határszórást sza-
bályozó egységgel felszereltek. A takarmány így ott marad, 
ahol lennie kell, vagyis a földön.

Az Eladur-betétek
A csillapító rudazatba épített El-
adur-betétek szállítás közben felfog-
ják az ütéseket, és növelik a vezetési 
kényelmet.

A gumiabroncsozás
A középső rotorok alatti nagy gu-
miabroncsok (18 x 8.50-8) kímélik a 
gyepnemezt, és összecsukott álla-
potban gondoskodnak a KW 8.82, a 
KW 10.02 és a KW 11.22 biztonsá-
gos álló helyzetéről.

Az összecsukás és szétnyitás
A rotorok összecsukása és szétnyitása hid-
raulikusan történik. Az alacsony szállítási 
magasság elérése érdekében a külső rotorok 
befelé fordulnak.
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KW 5.52 T · KW 7.82 T

 � 5,50 és 7,80 m közötti munkaszélességek

 � Alacsony teljesítményigény, a traktor első tengelye nem tehermentesített

 � Könnyű fel- és lekapcsolás

 � Kényelmes, hidraulikusan billenthető vonórúd

A szállítási helyzet
A hidraulikusan billenthető vonórúd szállítási helyzetben 
megfelelő has alatti szabad magasságot teremt a rotorok 
alatt. A vonóingára vagy a merev vonólapra felkapcsolt rend-
terítő munkamélysége a hidraulikus munkahengeren lévő 
menetes orsóval állítható be.

A billenthető vonórúd
A KW 5.52 T és a KW 7.82 T rendterítők állítható magasságú, 
billenthető vonórúddal rendelkeznek. A vonóingára vagy a 
vonólapra történő fel- és lekapcsolás gyors és könnyű.

Az 5,50 és 7,80 m közötti munkaszélességű vontatott rotoros rendterítők teljesítményigénye 

alacsony. Mivel ezek a rotoros rendterítők szállítási helyzetben saját középső kerekeiken 

futnak, a hárompontos hidraulika használata elhagyható – ideális az alacsony első tengely 

terhelésű és emelőképességű kisebb traktorok esetében.

Vontatott, 4 vagy 6 rotor (exportra)
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A határszórás-szabályzó egység
A terület szélén a központi határszórás-szabályozó egység 
gondoskodik a veszteségmentes betakarításról. A jobbra vagy 
balra történő átállítás kézzel, egy központi állítókarral végez-
hető el.

A tárolás
A tároláshoz a KW 5.52 T és a KW 7.82 T kevés helyet igényel. 
A nagyméretű, légfúvott gumiabroncsokon és a vonórúdra sze-
relt, fokozatmentesen állítható magasságú támasztólábon a 
vontatott rendterítők biztonságosan állnak.

A terítési szög beállítása
A terítési szög beállítása a takarmánynövény adottságaival 
történő optimális összehangolást szolgálja. Mivel a KW 5.52 T 
és a KW 7.82 T nem emelhető fel, a kerekeket mozgató karok 
egyszerűen, egy hosszabbító karon keresztül állíthatók.
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KWT 7.82 · KWT 8.82 · KWT 10.02 · KWT 11.22

 � 7,80 és 11,00 m közötti munkaszélességek

 � A lehető legnagyobb kezelési kényelem sorrend-kapcsolással

 � 40 km/h sebességű haladásra képes, széles, nagy kerekű szállítószerkezet

 � A jobb súlyelosztás érdekében felhajtható szállítószerkezet

A gumiabroncsozás
A szállítószerkezet nagyméretű 10.0/75 - 15.3 gumiabroncsai 
nyugodt járást biztosítanak a gépnek, és gyors, 40 km/h se-
bességű menetben, ill. egyenetlen, süppedékeny talajon is 
nagyon jól beváltak.

A munkahelyzet
A munkavégzés során a szállítószerkezet a rotorok fölé for-
dul. Ez nemcsak jó súlyelosztást eredményez, hanem tökéle-
tes, egyenletes terítést is garantál a teljes munkaszélesség-
ben. Semmi nem jelenthet akadályt.

A szállítószerkezetnek köszönhetően ezek a rotoros rendterítők a nagy munkaszélességük 

ellenére ideálisak a csekélyebb emelési kapacitással rendelkező kisebb traktorokhoz is.

Vontatott, szállítószerkezettel, 6, 8 vagy 10 rotorral
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A fogazott szegmensek
A fogazott szegmensek a hidraulikus munkahengerek munká-
ját segítik, és a szállítószerkezet elöl megnövelt felhajtási tar-
tományával még jobb teherelosztást tesznek lehetővé rendke-
zelés közben.

A szállítószerkezet
A szállítószerkezet kiemelését és leengedését a KWT 7.82 
és a KWT 8.82 rendterítő két egyszeres működésű, hidro-
akkumulátorokkal támogatott hidraulikus munkahengerrel 
oldja meg, a KWT 10.02 és a KWT 11.22 pedig két darab 
kétkörös munkahengerrel.
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A felfogatás
A rendterítők felfogatása kétpontos bekötésen keresztül 
történik. A traktor alsó függesztőkarjainak tévedésből tör-
ténő felemelése esetén a kardántengely nem sérül. A fel- 
ill. lehajtható támasztóláb magától a helyére illeszkedik.

További műszaki részletek

KWT 7.82 · KWT 8.82
KWT 10.02 · KWT 11.22

A V-alakú váz
A szállítószerkezettel ellátott KWT rendterítő vontatására 
egy robusztus, V-alakú váz szolgál. A V-alak és a billenő 
függesztőszerkezet széles törésszögű kardántengelye az 
egészen kis ívű kanyarodást is lehetővé teszi.

A talajkövetés
A két pontban csatlakozó vonószerkezet lengő függeszté-
sű, és minden talajegyenetlenséget megfelelően követ. A 
gép vázát így torziós erőhatás nem érheti.
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A vonóinga felkapcsolása
Néhány országban előnyben részesítik a traktor vonóingájá-
hoz történő kapcsolódást. Emiatt a vontatott KWT 8.82 roto-
ros rendterítőt bizonyos exportpiacokra KWT 8.82 DB néven 
állítható magasságú vonórúddal szerelik fel.

A vonórúd
A V-alakú, erőteljes kialakítású vonórudat szélsőséges 
használati körülmények közé tervezték. A fel- és lekap-
csolás gyorsan és egyszerűen történik. A támasztóláb 
fokozatmentes magasságállítása segíti a pontos össze-
hangolást a traktor vonóingájának vagy vonólapjának 
magasságával.

A munkamélység
Mivel a munkamélységet a gép vonórúdjának helyzete 
szabja meg, ennek fokozatmentes állítása, és a vonóinga 
magasságával történő összehangolás egy orsóval végez-
hető el.
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A rotortartó kerekek
A középső rotorok alatt elhelyezkedő kerekek 18x8.50-8 
gumiabroncs méretükkel nagyobbak, mivel a rendek te-
rítésekor és forgatásakor még a szállítószerkezet súlyát 
is hordozzák. A széles gumiabroncsok kímélik a gyepne-
mezt, és nyugodt járást biztosítanak a rendterítőnek.

KWT 7.82 · KWT 8.82 · KWT 10.02 · KWT 11.22
További műszaki részletek

Az elülső támkerék
A KWT rotoros rendterítők elöl opcionális támkerékkel 
szerelhetők fel. Az ujjak közvetlen közelsége tiszta takar-
mányfelvételt garantál. A kerék önbeálló, magassága fo-
kozatmentesen állítható.

A határszórás-szabályzó egység
A terítést a jobb és bal oldalon hidraulikusan lehatároló 
határszórás-szabályzó egység a KWT 7.82, KWT 8.82, 
KWT 10.02 és KWT 11.22 rendterítőknél gyári alapfelsze-
relés. Ezzel a rendszerrel a gép nem hagy el takarmányt a 
terület szélén, és a teljes hozamot betakaríthatja.
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A hidraulikus átkapcsoló szelep
Az átkapcsoló szeleppel Ön a KWT 7.82 és a KWT 8.82 
rendterítőknél a hidraulikus határszórás-szabályozó egy-
ség működtetése, és a szállító szerkezet, valamint a roto-
rok összecsukása és szétnyitása között választhat.

Az elektromos átkapcsoló szelep
A KWT 10.02 és a KWT 11.22 rendterítők esetében a 
működtetés a traktor két darab kétkörös hidraulikacsat-
lakozójával történik. Az opcionális elektromos átkapcso-
ló szeleppel egyetlen kétkörös hidraulikacsatlakozóval is 
lehetséges a kezelés.

A sorrend-kapcsolással működő összecsukás és 
szétnyitás
Rendkívül kényelmesen történik az átállás szállítási helyzet-
ből munkahelyzetbe és vissza. A behajtható rotorszegmen-
sek és a felhajtható szállítószerkezet egyes mozgási fázisait 
sorrend-kapcsolás vezérli.
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KWT 1300 · KWT 1600 · KWT 2000

 � 13,10 és 19,60 m közötti munkaszélességek

 � A lehető legjobb terítés, kis rotorátmérőkkel

 � Különösen erős váztartó elemek

 � Karbantartásmentes OctoLink rotorhajtómű

 � Intelligens kormányzás a KWT 1600 és a KWT 2000 esetében

Hatékonyság és munkaminőség
A KWT 1300, a KWT 1600 és a KWT 2000 vontatott 
rotoros rendterítők nemcsak a hatékonyságukkal, 
hanem a kiváló munkaminőségükkel is meggyőzőek.  
A 12, 14 vagy 18 rotor rendkívül egyenletes szőnyeg 
formájában teríti szét a takarmányt. A mozgatható 
gerendelyelemek egyenetlen talajon is tökéletes 
takarmánykezelést biztosítanak a teljes munkaszé-
lességben. A teljes élettartamra kenéssel ellátott ro-
torhajtóművek, a robusztus 9,5 mm vastag, eltérő 
szárhosszúságú kettős ujjak, a csőprofilú erős 
ujjtartók, az egymáshoz képest állítható szeg-
mensekből álló stabil váz és a nagy gumiab-
roncsokkal ellátott széles szállítószerkezet 
rendkívül terhelhetők, és sokéves hasz-
nálat után is kitűnő munkát végeznek.

A minőségi takarmányelőállítás nemcsak hatékony kaszák, hanem velük összhangban 

dolgozó rotoros rendterítők használatát is megköveteli. A KWT 1300, a KWT 1600 vagy a 

KWT 2000 rendterítővel egy hatékony kaszakombináció területi teljesítménye érhető el, 

emellett azonos időben eltolva végzik a munkát, és ezzel egyenletesen száraz takarmányt 

készítenek.

KWT 1600

Vontatott, 12, 14 vagy 18 rotorral

2424   | KW/KWT



Rotorátmérő
Az 1,53 m rotorátmérő, a rotoronként hat ujjtartó kar és a robusztus, 
eltérő szárhosszúságú kettős ujjak mintaszerű, egyenletes terítési 
képet hagynak maguk után.

OctoLink körmös tengelykapcsoló
A karbantartásmentes 8-körmös tengelykapcsolókkal és a folyékony 
zsírban futó rotorhajtóművekkel a KWT 1300, a KWT 1600 és a KWT 
2000 rendterítő rendkívül terhelhető, és hosszú élettartamra tervezett.
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Stabil keret
A rendkívül erős vázelemek hatalmas munkaszélességekre 
méretezettek. A zárt védőkeret a ferdén lefutó keresztirányú 
merevítők hatására rendkívül formatartó. Nemcsak a biztonsá-
gi előírásoknak felel meg, hanem a tartókarokat és a csuklókat 
is tehermentesíti.

KWT 1300 · KWT 1600 · KWT 2000
További műszaki részletek

A terheléskiegyenlítés
A hárompontos felfüggesztés felső függesztőkarjának csat-
lakozási pontja egy rugóval kapcsolódik a vázhoz. Fordulási 
helyzetben a rotorok kiemelésekor a rugó a szállító vázrészt 
lefelé nyomja, és megakadályozza, hogy negatív támasztó ter-
helés alakuljon ki a vonószerkezetben. Ez lehetővé teszi a KWT 
1300, a KWT 1600 és a KWT 2000 rotoros rendterítő használa-
tát kisebb ill. könnyebb traktorokkal is.

A munkamélység állítása
Az ujjak munkamélysége az egész gépen központilag egy me-
netes hajtókarral állítható a gép közepén. A munkamélység így 
gyorsan és egyszerűen hozzáigazítható a változó feltételekhez.

Határszórás oldalponyvával
Az opcionális, hidraulikusan mozgatható oldalponyvával külö-
nösen pontos határszórás lehetséges. A termény így pontosan 
a terület széléig teríthető, távolabbi részekre nem kerül.
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Automatikus összecsukás és szétnyitás
A KWT 1300, valamint a két nagy modell, a KWT 1600 és a KWT 2000 automatikus sorrend-kapcsolással csukódik össze és 
nyílik szét. A gép összecsukása és szétnyitása így nagyon kényelmesen a traktor vezetőfülkéjéből irányítható, a hibás működ-
tetés kizárt. A gép fordulási helyzetbe, ill. munkahelyzetbe állítása külön hidraulikacsatlakozón keresztül történik.

Fordulási helyzet a KWT 1300 esetében Fordulási helyzet a KWT 1600 és a KWT 2000 esetében

A szállítószerkezet
A széles szállítószerkezet nyugodt és stabil menettulajdonsá-
gokat biztosít nehéz haladási körülmények között is. Opcio-
nálisan szélesebb méretű gumiabroncsok is felszerelhetők. 
A széles szállító abroncsok süppedős talajon is kímélik a ta-
lajt, és a gumiabroncsok nagy felfekvő felülete csökkenti a 
talajtömörödést.

KWT 1300
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KWT 1300

 � 13,10 méteres, nagy munkaszélesség

 � 12 rotor, 6-6 ujjtartó karral

 � Vonórúd vagy hárompontos felfüggesztés

 � Automatikus összecsukás és szétnyitás

 � Rugalmas rotorvezetés, pontos talajkövetés

A KRONE KWT 1300 rotoros rendterítő minőségi takarmányt készít. Öröm vele a munka.

13,10 méteres munkaszélességével kompakt és biztonságos a szállításkor, tiszta és 

talajkímélő munkavégzés mellett rendkívül hatékony és nagy teljesítményű.

A traktorhoz kapcsolás lehetőségei
A KWT 1300 sokféle összekapcsolási lehetőséget kínál. 
Alapkivitelben vonószemmel (40  mm) ellátott vonórúddal 
rendelkezik, felső és alsó függesztéshez, opcionálisan 80-as 
gömbfejes vonószerkezet vagy vonóinga is választható.

A KWT 1300 Plus alapkivitelben hárompontos függesz-
tőszerkezettel rendelkezik. Ez a kapcsolási lehetőség meg-
könnyíti a szűk íven végzett fordulásokat és a fordulási 
manővereket.

Pontos vezetés
A rotorokat a szállítószerkezet alsó rúdja nagyon pontosan 
vezeti. A rotorokkal együtt haladó szállítószerkezet gyakor-
latilag egy elülső tapintókerék szerepét tölti be, és segíti a 
rotorujjak vezetését a talajfelszínen.

A hidraulikus felső függesztőkar
Az optimális talajkövetés és a beállított munkamélység be-
tartása érdekében a hidraulikus felső függesztőkar munka 
közben úszó állásban van. Forduláskor és közúti szállításkor 
a rotorkarok teljes egészében, kb. 90 fokkal felfelé hajthatók.

További műszaki részletek

2828   | KW/KWT



A szállító tengely hidraulikus tehermentesítése
A KWT 1300 Plus (a KWT 1300 esetében opció) alapfelsze-
reltségéhez tartozik a szállító tengely hidraulikus tehermente-
sítése. Ha a KWT 1300 (Plus) fordulási helyzetben található, 
akkor a gép tömegének legnagyobb része a szállító tengelyre 
esik (bal oldali kép). Ez tiszta és stabil menettulajdonságokat 
garantál a forduláskor. Munkahelyzetben a szállítótengelyt 
egy kiemelő munkahenger tehermentesíti. A váz és a ten-

gely tömege nagyrészt a rotorkerekeken és a vonószerkeze-
ten oszlik el (jobb oldali kép). Ez a szállító gumiabroncsok 
tehermentesítését eredményezi, így az abroncsok szűk íven 
történő kanyarodáskor sem lesznek hajlamosak a gyepne-
mez „radírozására”. A „tapintókerék” funkció a rotorok előtt 
tehermentesített helyzetben is megmarad. Ezzel elkerülhető 
a takarmány szennyezése és a gyepnemez sérülése.
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KWT 1600 · KWT 2000

 � Kormányzott szállítószerkezet, automatikus kormányzási-mód állítással

 � Kompakt a közúton, széles a munkavégzéskor

 � Manuálisan állítható munkavégzési mélység

 � A szállítószerkezettől független talajkövetés

A hidraulikus kiemelés
Szállításkor ill. forduláskor a rotoro-
kat egy emelőszerkezet hidrauliku-
san kiemeli. A kiemelési magasság 
meggyőző.

A hidraulikus felső függesztőkar
A hidraulikus felső függesztőkar tartja a 
beállított munkavégzési mélységet, és 
további feladata, hogy a vázszerkezet 
elemeit a hozzájuk tartozó rotorokkal 
szállításkor 90 fokkal előre billentse.

A talajkövetés
A vázba épített kettős csuklók és az 
alsó függesztőrúd hosszított furatai 
biztosítják a szállítószerkezettől függet-
len talajkövetést. Ez egyenetlen talajon 
is tiszta munkavégzést garantál.

Biztonságos közúti közlekedés
Az erős fényvisszaverő, oldalt végighúzódó védőborítás növeli 
a gép felismerhetőségét a felhajtókon vagy a kereszteződé-
sekben, és a világítással együtt a lehető legnagyobb biztonsá-
got eredményezik a közúti közlekedésben.

A 3,00 m alatti szállítási szélességgel, és a 15,27 vagy 19,60 méteres munkaszélességgel a 

KWT 1600 és a KWT 2000 nemcsak munkavégzés közben, hanem a közúti szállítás során 

is jól teljesít. A munkahelyzetből szállítási helyzetbe történő átállás végrehajtása nagyon 

meggyőző. Az automatikus követő kapcsolás tehermentesíti a gépkezelőt és növeli a napi 

teljesítményt.

További műszaki részletek
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KWT 2000

A kényszerkormányzás
Az önbeálló kormányzás a KWT 1600 és a KWT 2000 ese-
tében a hárompontos függesztőszerkezeten keresztül kény-
szerkormányzás formájában valósul meg. A kormányruda-
zat átállításával a szállítótengely nyomvonala a traktor vagy 
a rotorok kerekeihez igazodik. Az átállítás automatikusan 
sorrend-kapcsolással történik a szállítási/fordulási és mun-
kahelyzet változtatásakor.

A traktor nyomvonalán
Szállítási és fordulási helyzetben a szállítókerekek a traktor 
nyomvonalát követik. Ez optimális a táblák szűk bejárata 
esetén és a fordulási manőverek során.

A rotorkerekek nyomvonalán
Munkahelyzetben a szállítókerekek kormányzása a rotorok 
kerekeinek fordulóköréhez igazodik. Ez megakadályozza 
a rotorkerekek ill. a szállítókerekek „radírozását” a kanya-
rokban. Kíméli a gyepnemezt, és megkönnyíti a munkát az 
egyenetlen táblaszélek mentén.
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KRONE rotoros rendterítők





A szabadonfutó
Fékezhető teljesítményleadó tengely-
lyel rendelkező traktorok esetén a 
max. 6,70  m munkaszélességű gé-
pek áthajtó kardántengelye opcio-
nálisan szabadonfutóval is ellátható, 
ami teljes biztonságot nyújt a gép 
kikapcsolásakor.

A vezető rudazat meghosszabbítása
Az alsó és a felső függesztőkarok opci-
onális meghosszabbításával a függesz-
tett gépek még magasabbra emelhe-
tők. A traktor hátsó tengelyéhez képest 
nagyobb távolság lehetővé teszi a nagy-
méretű hátsó kerekekkel szerelt trakto-
rokhoz való optimális kapcsolódást.

A világítóberendezés
A hárompont függesztésű gépek-
hez opcionálisan világítóberende-
zés is kapható. Ezzel sötétben is  
biztonságos a közúti közlekedés.

Opciós felszereltségek

A pótkerekek
A 16x6.50-8 vagy 18x8.50-8  méretű 
pótkerekek opcionálisan kaphatók. A 
velük együtt szállított tartóból szer-
szám nélkül kivehetők.

Felcsavarodásgátló lemezek
Erősen tapadó terményben végzett 
munka esetén opcionálisan a kerék-
függesztésekre a termény felcsavaro-
dása ellen védőlemez is felszerelhető.

A gyakorlatban mindig felmerülnek olyan helyzetek, amikor az alapfelszereltség nem 

elegendő az optimális eredmény eléréséhez. A KRONE a rotoros rendterítőihez különböző 

kiegészítő berendezéseket kínál, amelyek rendkívüli alkalmazási feltételek esetén növelik a 

gépek teljesítőképességét és javítják a takarmány minőségét.
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Hajtómű az éjszakai rendek képzéséhez
Annak érdekében, hogy a termény éjszaka kevesebb nedvességet szívjon magába 
és gyorsabban száradjon, egyes gazdálkodók szénakészítéskor előnyben részesítik 
éjszakára a kisebb rendek képzését. Az opcionálisan felhelyezhető hajtómű csök-
kentett rotorfordulatszámot tesz lehetővé a kisebb éjszakai rendek képzéséhez.
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Munkánk során akkor érhetünk el optimális eredményt, ha a kasza által képzett rendet 

egyszerre két rotor kezeli úgy, hogy eközben nem kell a traktorral a rendet taposni.

Kaszák és rotoros rendterítők -
melyik munkaszélességek illenek össze?

Rotorok száma 4 6 8 10 12 14 18
Karok száma 
rotoronként 6 7 5 6 7 5 6 5 6 6 6 6

Típus

Szélesség méterben
K

W
 4.62/4

K
W

 5.52/4x7

K
W

 6.02/6

K
W

 6.72

K
W

 7.82/6x7
K

W
T 7.82/6x7

K
W

 7.92/8

K
W

 8.82/8  
K

W
T 8.82/8

K
W

 10.02/10 
K

W
T 10.02/10

K
W

 11.22/10 
K

W
T 11.22/10

K
W

T 1300

K
W

T 1600

K
W

T 2000

Front vagy hátsó kaszák

AM 243 S 
ActiveMow R 240 
AM 243 CV

2,4

ActiveMow R 280
EasyCut F 280 M
EasyCut F 280
EasyCut 28 CV
EasyCut R 280
EasyCut R 280 CV
EasyCut R 280 CR
EasyCut 2800 CRi

2,8

ActiveMow R 320
EasyCut F 320 M
EasyCut F 320
EasyCut F 320 CV
EasyCut F 320 CR
EasyCut R 320 CV
EasyCut R 320 CR
EasyCut 3200
EasyCut 3201 CV
EasyCut 3200 CRi
EasyCut 3210 CV
EasyCut 3210 CRi

3,2

Front vagy hátsó kaszák (2,40 m és 6,00 m között)
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Rotorok száma 4 6 8 10 12 14 18
Karok száma rotoron-
ként 6 7 5 6 7 5 6 5 6 6 6 6

Típus

Szélesség méterben
K

W
 4.62/4

K
W

 5.52/4x7

K
W

 6.02/6

K
W

 6.72

K
W

T 7.82/6x7

K
W

 7.92/8

K
W

 8.82/8  
K

W
T 8.82/8

K
W

 10.02/10  
K

W
T 10.02/10

K
W

 11.22/10  
K

W
T 11.22/10

K
W

T 1300

K
W

T 1600

K
W

T 2000

Front vagy hátsó kaszák

EasyCut F 360 M
EasyCut F 360
EasyCut F 360 CV
EasyCut F 360 CR

3,6

EasyCut R 360 3,6

EasyCut 400 4,0

EasyCut 6210 CV 6,0
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Rotorok száma 6 8 10 12 14 18
Karok száma roto-
ronként 6 7 5 6 7 5 6 5 6 6 6 6

Típus

Szélesség méterben

K
W

 4.62/4

K
W

 5.52/4x7

K
W

 6.02/6

K
W

 6.72

K
W

 7.82/6x7
K

W
T 7.82/6x7

K
W

 7.92/8

K
W

 8.82/8  
K

W
T 8.82/8

K
W

 10.02/10 
K

W
T 10.02/10

K
W

 11.22/10 
K

W
T 11.22/10

 K
W

T 1300

 K
W

T 1600

K
W

T 2000

Front és hátsó kaszakombinációk

2,8 / 2,8 5,0

2,8 / 3,2 5,6

3,2 / 3,2 6,0

3,2 / 3,6 6,5

3,6 / 3,6 7,0

Kaszák és rotoros rendterítők -
melyik munkaszélességek illenek össze?
Kaszakombinációk (5,00 m és 10,10 m között)
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Rotorok száma 4 6 8 10 12 14 18
Karok száma roto-
ronként 6 7 5 6 7 5 6 5 6 6 6 6

Típus

Szélesség méterben

K
W

 4.62/4

K
W

 5.52/4x7

K
W

 6.02/6

K
W

 6.72

K
W

T 7.82/6x7

K
W

 7.92/8

K
W

 8.82/8  
K

W
T 8.82/8

K
W

 10.02/10 
K

W
T 10.02/10

K
W

 11.22/10 
K

W
T 11.22/10

 K
W

T 1300

 K
W

T 1600

K
W

T 2000

Hármas kaszakombinációk

EasyCut B 750 
2,8/2,8/2,8 7,5

EasyCut B 870 CV 
EasyCut B 890  
3,2 / 3,2 / 3,2

8,7

EasyCut B 970 
EasyCut B 1000 
CV 
3,6 / 3,2 / 3,6

9,6

EasyCut B 970 
EasyCut B 1000 
CV 
3,6 / 3,6 / 3,6

10,1
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Hárompontos függesztésű rotoros rendterítők

KW 4.62 /4 KW 5.52 /4x7 KW 6.02 /6

Munkaszélesség DIN 11220  m 4,60 5,50 6,00

Területi teljesítmény kb. ha/h 4,6 5,5 6

Szállítási szélesség m 2,69 2,98 2,69

Tárolási magasság m 2,40 2,68 3,12

Teljesítményigény min. kW/LE 25/34 37/50 37/50

Tömeg kb. kg 570 680 750

Rotorok száma 4 4 6

Ujjtartó karok rotoronként 6 7 5

Rotorátmérő m 1,53 1,80 1,34

Gumiabroncsok a rotorokon 
 

16x6.50-8 
–

16x6.50-8 
–

16x6.50-8 
–

Határszórás szabályozás széria 
opció

mechanikus 
hidraulikus

mechanikus 
hidraulikus

mechanikus 
hidraulikus

Függesztőszerkezet kategóriája I/II kat. II kat. II kat.

Hidraulikacsatlakozók 1 x egyszeres működésű 1 x egyszeres működésű 1 x egyszeres működésű

Terítési szög 13° - 19° 13° - 19° 13° - 19°

Műszaki adatok
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KW 6.72 /6 KW 7.82 /6x7 KW 7.92 /8 KW 8.82 /8 KW 10.02/10 KW 11.22 /10

6,70 7,80 7,90 8,80 10,00 11,00

6,7 7,8 7,9 8,8 10 11

2,85 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98

3,40 3,58 3,15 3,45 3,40 3,75

44/60 48/65 48/65 55/75 60/80 66/90

860 980 1 090 1 180 1 350 1 550

6 6 8 8 10 10

6 7 5 6 5 6

1,53 1,70 1,34 1,53 1,34 1,53

16x6.50-8 
–

16x6.50-8 
–

16x6.50-8 
–

16x6.50-8 
18x8.50-8 (középen)

16x6.50-8 
18x8.50-8 (középen)

16x6.50-8 
18x8.50-8 (középen)

mechanikus 
hidraulikus

mechanikus 
hidraulikus

mechanikus 
hidraulikus

mechanikus 
hidraulikus

hidraulikus hidraulikus 

II kat. II kat. II kat. II kat. II kat. II kat.

1 x egyszeres működésű 1 x egyszeres működésű 1 x egyszeres működésű 1 x kétkörös 2 x kétkörös 2 x kétkörös

13° - 19° 13° - 19° 13° - 19° 13° - 19° 13° - 19° 13° - 19°

Az ábrák, méretek és tömegek eltérhetnek a szériakiviteltől, csak tájékoztató jellegűek; a műszaki változtatás 
jogát fenntartjuk.
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KW 5.52/4x7 T KW 7.82/6x7 T KWT 7.82/6x7 KWT 8.82/8

Munkaszélesség DIN 11220  m 5,50 7,80 7,80 8,80

Területi teljesítmény kb. ha/h 5,5 7,8 7,8 8,8

Szállítási szélesség m 2,98 2,98 2,98 2,98

Tárolási magasság m 2,68 3,13 3,64 3,53

Teljesítményigény min. kW/LE 18/25 37/50 37/50 37/50

Tömeg kb. kg 680 1 030 1 280 1 480

Rotorok száma 4 6 6 8

Ujjtartó karok rotoronként 7 7 7 6

Rotorátmérő m 1,80 1,70 1,70 1,53

Gumiabroncsok a rotorokon 
 

18x8.50-8 
– 

18x8.50-8 
– 

16x6.50-8 
18x8.50-8 (középen)

16x6.50-8 
18x8.50-8 (középen)

Futómű gumiabroncsai – – 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 

Vontatott Vonóinga Vonóinga Alsó függesztőkarok Alsó függesztőkarok  
(Vonóinga)*

Határszórás szabályozás mechanikus mechanikus hidraulikus hidraulikus

Függesztőszerkezet kategóriája – – I / II kat. I / II kat.

Hidraulikacsatlakozók 1 x egyszeres működésű 1 x egyszeres működésű 1 x egyszeres működésű 1 x egyszeres működésű

Terítési szög 13° - 19° 13° - 19° 13° - 19° 13° - 19°

Fékrendszer  légfék 
hidraulikus

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

* nem minden országban elérhető

Műszaki adatok
Vontatott rotoros rendterítők

4242   | KW/KWT



KWT 10.02/10 KWT 11.22/10 KWT 1300 KWT 1600 KWT 2000

10,00 11,00 13,10 15,30 19,60

10 11 13 15 18 -20

2,98 2,98 2,98 2,98 2,98

3,50 3,70 2,45 2,77 2,77

40/55 40/55 51/70 60/80 80/110

1 710 1 510 2 750 3 490 4 860

10 10 12 14 18

5 6 6 6 6

1,34 1,53 1,53 1,53 1,53

16x6.50-8 
18x8.50-8 (középen)

16x6.50-8 
18x8.50-8 (középen)

16x6.50-8
(18x8.50-8, középen)

16x6.50-8
18x8.50-8 (középen)

16x6.50-8
18x8.50-8 (középen)

10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 11.5/80-15.3
(15.0/55-17)

19.0/45-17 10 PR
(500/50-17 10 PR)

500/50-17 149 A8
(550/45-22.5)

Alsó függesztőkarok Alsó függesztőkarok Vonófej (széria)
Gömbfejes vonószerkezet 
Hárompontos függesztés

Hárompontos függesztés Hárompontos függesztés

hidraulikus hidraulikus Oldalponyva Oldalponyva Oldalponyva

I / II kat. I / II kat. II kat. II kat. II kat.

2 x kétkörös 2 x kétkörös 1 x egyszeres / 1 x kétkörös 1 x egyszeres / 1 x kétkörös 1 x egyszeres / 1 x kétkörös

13° - 19° 13° - 19° 13° - 19° 13° - 19° 13° - 19°

– 
–

– 
–

– 
–

opció 
opció

széria 
opció

Az ábrák, méretek és tömegek eltérhetnek a szériakiviteltől, csak tájékoztató jellegűek; 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
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