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   HighSpeed: nagyobb kapacitás, nagytömörségű  
bálák, emelt dugattyú löketszámmal és 20%-al  
növelt VFS töltő-előtömörítő rendszerrel

   HighSpeed: teljesen integrált bálamérleg és 
 nedvességtartalom-mérés (opció)

   HighSpeed: jobb hozzáférhetőség az új műanyag 
 fedeleknek köszönhetően és szerszám nélkül nyitható 
zsinegszekrények 

   HighSpeed: új standard LED-világítás a gép optimális 
belső megvilágítására 

   HighSpeed: legmagasabb fokú kezelői kényelem az 
 érintőképernyős színes terminálnak köszönhetően

BiG Pack
Szögletes nagybálázók
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A KRONE BiG Pack nagybálázójával Ön 
mindig lépéselőnyben lesz. Legyen szó 
a 25%-kal nehezebb, rendkívüli tömör-
ségű, kemény BiG Pack HDP-bálákról 
vagy az akár kilenc kisbálát is nagy-
bálába kötő MultiBale rendszerről, a 
KRONE Önnek mindig olyan különleges 
megoldást kínál, amelyet máshol hiába 
is keres. 
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BiG Pack
Szögletes nagybálázók

  Bálacsatornák 130 cm-ig terjedő magassággal

  Vezérlőpálya nélküli EasyFlow rendfelszedő

  VFS – az adaptív előtömörítő rendszer

   A kazettás X-Cut szeletelő

  MultiBale-rendszer: akár kilenc kisbála egyetlen nagybálában

  HDP – nagytömörségű bálázás 
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KRONE BiG Pack: A sikersorozat
Ön egy KRONE szögletes nagybálázó tulajdonosaként birtokába jut a bálázógyártás terén 

szerzett minden tapasztalatnak és hozzáértésnek. KRONE ismeri a legkülönfélébb gyakorlati 

 követelményeket és komplett bálázósorozatot kínál minden igényt felölelő csatornaméretekkel.  

Az olyan, nemzetközileg elismert innovációk,  

mint az VFS előtömörítő rendszer, az  

egyedülálló MultiBale-felszerelés 

és a vezérlőpálya nélküli  

EasyFlow rendfelszedő  

alapozzák meg a  

KRONE BiG Pack sikerét.  

KRONE azt gyárt, amit a Vevő kíván. 
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A BiG Pack sorozat

BiG Pack 890

BiG Pack 890 X-Cut
80 x 90 cm

BiG Pack 1270

BiG Pack 1270 X-Cut
120 x 70 cm

BiG Pack 1270 MultiBale

BiG Pack 1270 X-Cut MultiBale

Akár 9 kisbála is egyetlen nagy,  

270 cm hosszúságú szögletes  bálában

BiG Pack 1290

BiG Pack 1290 X-Cut
120 x 90 cm

BiG Pack 1290 HDP

BiG Pack 1290 HDP X-Cut
120 x 90 cm

BiG Pack 4 x 4

BiG Pack 4 x 4 X-Cut
120 x 130 cm
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BiG Pack 890 (X-Cut): 
a BiG Pack bálázók legkisebbike. Négy darab dupla 
kötözőfejjel és 90 cm magas, 80 cm széles bálacsa-
tornájával ez a gép nemcsak szalmában, hanem nehéz 
szilázsban is kitűnően bevált. 

BiG Pack 1270 (X-Cut):
ez a gép 70 cm magasságú és 1,20 m széles csator-
namérete alapján sokoldalúan használható. Hat szimp-
la vagy dupla kötözőfej garantálja a formatartó bálákat 
szalmában, szénában és szilázsban. 

BiG Pack 1270 (X-Cut) MultiBale: 
ezzel a változattal Ön akár kilenc kisbálát is egyetlen 
nagybálába köthet. Az Ön előnye: a nagy bálák gyor-
san lehordhatók a tábláról, a kisbálák pedig később jól 
bonthatók, adagolhatók, akár kézi erővel is. 

A BiG Pack HighSpeed széria
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BiG Pack 1290 (X-Cut):
a 90 cm magas és 1,20 m széles tömör bálák világszer-
te kivívták a gazdák elismerését. Ez a gép nagy bála-
méretei alapján főként szalmában és szénában kerül al-
kalmazásra, de néhány országban sikerrel alkalmazzák 
szilázsbetakarításra is. 

BiG Pack 1290 (X-Cut) HDP: 
Betonkemény bálák. A HDP – High Density Press – a 
nagynyomású tömörítő rendszernek és a meghosszab-
bított préscsatornának köszönhetően a hagyományos 
megoldásokkal szemben akár 25%-kal is nagyobb 
 bálasúly érhető el. A nagy tömörségű bálák szállítása 
sokkal gazdaságosabb hosszú távon.

BiG Pack 4 x 4 (X-Cut):
1,30 m csatornamagassággal Ön hektáronként keve-
sebb bálát készít, időt és munkabér-költséget takarít 
meg, hiszen a táblát gyorsan letakarítja. Ezt a bálázót 
főként szalmában és szénában alkalmazzák, és felsze-
relhető az X-Cut szeletelővel is. 
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EasyFlow
Vezérlőpálya nélküli rendfelszedő

  Tökéletes felszedés – nagyobb teljesítmény

  Csendesebb működés

  Csekélyebb kopás – kevesebb karbantartás

KRONE tudja, mi a tulajdonos elvárása:
Az önbeálló fúvott abroncsozású tar-
lókerekek magassága szerszám nélkül 
állítható, így minden betakarítási körül-
ményhez könnyen, gyorsan igazítható. 
Minden talajegyenetlenséget követnek 
és a fordulóknál csökken a kopás az 
önbeálló kialakítás miatt. 

Termény nem maradhat el:
Az 1.950 mm vagy 2.350 mm (DIN 11220 szerint számított) munkaszé-
lességgel, öt sor bedobóujjal és az ujjak közötti 55 mm távolsággal a 
vezérlés nélküli EasyFlow rendfelszedő tiszta táblát hagy maga után. Az 
5,5 mm vastag ujjak derékszögben merülnek alá a különleges kialakítá-
sú lesodróban, így a terményt nem húzzák be a rendfelszedőbe. 
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Az előnyök kézenfekvők: 
az új EasyFlow rendfelszedő  egyszerű 
 felépítésének köszönhetően kevesebb moz-
gó alkatrésszel rendelkezik, és meggyőzően 
működik. Az ebből adódó kisebb kopás az ala-
csonyabb karbantartási- és javítási költségekben 
visszaköszön. Az EasyFlow a hagyományos rendsze-
rekhez képest akár 30 %-kal magasabb fordulatszámmal 
és nagyobb felszedési teljesítménnyel dolgozik úgy, hogy nem 
hagy hátra terményt.

EasyFlow: Vezérlés nélküli rendfelszedő 
szögletes nagybálázón
Az EasyFlow a KRONE által kínált olyan vezérlés nélküli rendfelszedő, amely 

 kényszerpályás vezérlés nélkül is kiválóan működik. A rendfelszedő titka a 

 horganyzott lesodrók különleges kialakítása. Ezek gondoskodnak az ujjak lefutásakor 

a  folyamatos terményáramról. Az EasyFlow magasabb fordulatszámmal, hatékonyabb 

felszedéssel és nagyobb teljesítménnyel dolgozik.

Kíméli a tarlót:
az önbeálló tarlókerekek ingázó felfüg-
gesztésűek, követnek minden kanyart 
és nem radíroznak. A jó utánfutásnak 
köszönhetően a tapogatókerekek tar-
tói kanyarban csekélyebb terhelésnek 
vannak kitéve. 

Itt minden rendben megy:
a görgős leszorító folyamatos termény-
áramot biztosít. A termény egyenet-
len vastagságú rendek esetében sem 
torlódik fel. Csúcsteljesítmény a lehe-
tő legnagyobb felszedési kapacitás 
 mellett.

Kényelmes: 
a kardántengelyen keresztül történő 
meghajtást nyomatékhatároló tengely-
kapcsoló védi. A rendfelszedő túlterhe-
lése esetén a tengelykapcsoló automa-
tikusan kiold. Nyírócsavar cseréjére itt 
nincs szükség. 
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KRONE X-Cut
Precíziós szeletelés

  16 kés 0,80 m, 26 kés 1,20 m csatorna szélességnél

  Széles, kopásálló Hardox betétes rotorlevelek 

   Hidraulikusan leengedhető fenéklemez kihúzható késkazettákkal 

   A kések csoportkapcsolása 

   MaxFlow Inside: optimalizált terményáram nagy áteresztőképességgel

Erősebb rotor, erőteljesebb vágás:
meggyőző a nagy, 550 mm átmérő. 
A szeletelő és továbbító rotor palást-
ján levő három-három V-formájú levél 
 erőtakarékosan húzza át a terményt a 
késeken.

Teljes erővel:
a szeletelő- és továbbító rotort a főhaj-
tómű közvetlenül hajtja meg. A szele-
telő rotort túlterheléstől egy beépített 
bütykös nyomatékhatároló tengelykap-
csoló védi.

Széles, kopásálló Hardox-betétes 
továbbító fogak: 
nagyobb áteresztőképesség, tiszta 
 ollózó vágás és fokozott kopásállóság. A  
20 mm széles Hardox acél betétekkel 
Ön igazi minőségi takarmányt takarít be. 
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Igazán minőségi szeletelés
A 16, ill. 26 késsel Ön 44 mm elméleti szecskahosszt ér el. Ha kések nélkül 

vagy csak a fele késkészlettel kíván dolgozni, a gyors és szerszám nélküli 

átállást a csoportkapcsoló könnyíti meg. A V-alakban elrendezett  továbbító 

levelek széles Hardox betétje garantálja a lehető 

legjobb vágási minőséget, a nagy  áteresztési 

teljesítményt és a hosszú élettartamot. A 

terményáramhoz igazodó késtartó a BiG Pack 

bálázót még ütőképesebbé teszi. 

Kés a fi ókban: 
az X-Cut szeletelő rendszer két késkazettában foglal 
helyet, amelyekben 8-8, vagy 13-13 kés van. A kések 
be- és kiszereléséhez a kazetták hidraulikusan leenged-
hetők. A késtartó kazetták, ill. a kétfelé osztott „késtartó 
fi ókok” oldalirányban kényelmesen kihúzhatók. 

Késbiztosítás :
egyedi rugós késbiztosítás teszi lehetővé a zavarmen-
tes üzemet idegen anyag bekerülése esetén. Az idegen 
anyag áthaladása után a kések magától értetődően au-
tomatikusan visszaállnak munkahelyzetbe.

Gyors és egyszerű:
a szeletelő kések központi csoportkapcsolása különbö-
ző szecskahosszakhoz. Teljes késkészlettel az elméleti 
szecskahossz 44 mm, a kések számának megfelezésé-
vel pedig 88 mm. 0-állásban nem kerül sor szeletelésre. 

BiG Pack HighSpeed   01/13 | 
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PreChop
Integrált szecskázó szalmához

   Előreszerelt szecskázóval is fennmarad az igen nagy  
áteresztőképesség

  Rövidre szecskázott termény, a legkisebb elméleti szecskahossz: 21 mm

  Állítható szecskahossz, kapcsolható ellenkés

  A szalmaszálak feltárásával jobb nedvszívó hatás érhető el

  Megfordítható kések hosszabb élettartammal

  Kapcsolható hajtómű és hidraulikus magasságállítás

Önmagáért beszél:
a finomra aprított, pormentes anyag számos célra 
hasznosítható. A felszecskázott szalma felhasználásra 
kerülhet alomként baromfi ólakban, tejelő tehenek pi-
henő helyein, almos sertéstartásban, de nyersrostban 
szegény takarmányba keverve, valamint gombater-
mesztéshez is. A feltárt szalma nedvszívó képessége 
nagyon jó, könnyű szétteríteni az istállóban, nem dugul 
el a trágyacsatorna. A KRONE PreChop szecskázóval 
Ön bármilyen követelménnyel szembenézhet.
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Moduláris felépítés:
szeretné Ön BiG Pack XC nagybálázóját PreChop szecská-
zóval ellátni? Nem probléma. A moduláris kialakításnak kö-
szönhetően ez bármikor lehetséges. A meghosszabbítható 
vonórúd elegendő szabad teret nyit a szecskázóegység 
és a traktorkerekek között. Kapcsolható hajtóművével 
a PreChop szecskázó bármikor be- és kiiktatható. Ha 
PreChop nélkül kíván bálázni, akkor a szecskázó kieme-
lésével nyert 52 cm szabad magassággal kényelmesen 
 közlekedhet a rendek felett. 

Mintaszerű szecskázás: 
a nagy, 525 mm átmérőjű szecskázó rotor 96 darab, spi-
rálvonalban elrendezett lengőkéssel van felszerelve. 3000 
min-1 feletti fordulatszámmal továbbítja és ütközteti a szá-
latakarmányt a két sorban elhelyezett, soronként 47 álló-
késre, mielőtt a terményt közvetlenül a BiG Pack rendfel-
szedőjébe dobná. Az alsó ellenkések öt, a felsők három 
lépcsőben állíthatók. Mindegyik kés kettős élű, átfordítható 
és ezért hosszabb ideig használható. 

Egyszerű leszerelés: 
ha hosszabb ideig nincs szüksége a PreChop szecskázó-
ra, akkor a csapszegekre felfüggesztett adapter könnyen 
leszerelhető. A csapszegek kioldása és a kardántengely 
eltávolítása után a szecskázóegység a szállítógörgőkön 
 oldalra kihúzható. 

Integrált, szalmaszecskázó
Az integrált szecskázó a KRONE BiG Pack 1270 XC, 

1290 XC és 1290 HDP XC sorozatú szögletes 

nagybálázóira építhető opció. A 96 forgó 

késsel és a két sor, egymáshoz képest 

eltoltan elhelyezett ellenkéssel  elérhető 

elméleti szecskahossz 21 mm. A 

PreChop azonban nemcsak szecskáz, 

hanem a szalmaszálat fel is tárja, ennek ellenére a bálák ilyen 

kis szecskahossznál is formatartók és jól rakodhatók.
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VFS
Az adaptív előtömörítő rendszer

  Nagy áteresztőképesség, 5 fázisú előtömörítés

   Előtömörítés a gyűjtő csatornában, mindig azonosan telítődő 
 bálacsatorna

  Formatartó bálák kisebb rendek esetében is

  Mindig azonos bálatömörség, nagyobb bálasúly

  Automatikus túlterhelés elleni védelem, nagyobb napi teljesítmény

BiG Pack HighSpeed – a kétsebességes bálázó:
Ön a KRONE BiG Pack HighSpeed nagybálázóval bár-
milyen betakarítási helyzetet meg tud oldani. Amikor 
a nagy, vastag rendekhez a teljes teljesítményre van 
szükség, akkor az Ön BiG Pack gépe 1.000 min-1 tel-
jesítményleadó-tengely fordulatszámmal és 45 1/min 
dugattyú-löketszámmal dolgozik. Könnyű betakarítási 
feltételek mellett Ön a teljesítményleadó tengely for-
dulatszámát 800 min-1 értékűre csökkentheti, és 36  
1/min dugattyú-löketszámmal, üzemanyagtakarékosan 
készíthet rendkívül kemény bálákat. 
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A körülményekhez igazodó töltő rend-
szerrel a KRONE ismét egy, a gyakorlati 
szakembereket lenyűgöző megoldást 
kínál. Mintapéldája ez annak az inno-
vációs erőnek, amely KRONE sajátos-
sága. Az adaptív előtömörítő rendszer 
kombinálja a folyamatos terménytováb-
bító rendszerek és a mennyiségtől füg-
gő rendszer előnyeit, és ezzel a KRONE 
teljesen új utat nyit a nagybálázó gépek 
gyártása terén. A VFS töltő-előtömörítő 
rendszernek köszönhetően Ön mindig 
tökéletes bálákat készíthet, a rendek 
formájától és térfogatától függetlenül. 

1. ábra:
A VFS töltő-előtömörítő rendszer négy 
gyűjtő és egy továbbító karral, valamint 
egy visszatartó csappantyúval dolgozik. 
A gyűjtőkarok működtetése egy közös 
vezérlőpályáról történik. A feladó kart 
egy második, billenhető pálya vezérli. 

2. ábra:
Amíg a feladó vezérlőpályája nem billen 
le, addig a karok folyamatosan gyűjtik 
és tömörítik a terményt az előtömörítő 
csatornában. A tömörítés alatt a ter-
ményt a bálacsatorna alatti csappan-
tyú tartja vissza.

3. ábra:
Amikor az előtömörítő csatorna meg-
telt, a visszatartó csappantyú automa-
tikusan hátra billen. Ezzel szabad utat 
biztosít a bálacsatorna felé és egyide-
jűleg kiold egy tengelykapcsolót is. 

4. ábra: 
Ez a tengelykapcsoló elbillenti a feladó 
teljes vezérlőpályáját, és a termény a 
bálacsatornába jut. Ezután a visszatar-
tó csappantyú és a feladó automatiku-
san visszaáll kiindulási helyzetébe.

Mindig kőkemény bálák!
A KRONE adaptív előtömörítő rendszere (VFS) 

a bálák kiemelkedő tömörségét és 

formatartását kisebb rendek és ala-

csonyabb munkasebesség esetén is garantálja. A rendszer 

alapelve: a gyűjtő és továbbító karok segítségével az előtömörítő addig gyűjti a terményt 

a szállítócsatornában, míg az eléri az előre beállított tömörséget. Csak ezután viszi tovább a feladó 

kar az előtömörített terményt a bálacsatornába.
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A préscsatorna
A lendkeréktől a bálacsúszdáig

  A nagytömegű lendkeréknek köszönhető nyugodt működés

  Közvetlen erőátvitel a kardántengelyeken és tengelykapcsolókon át 

   18%-kal nagyobb dugattyú löketszám (BP 1270 és 1290 / 1290 HDP) 
a nagyobb áteresztés 

   Tölcsérformájú préscsatorna a csatorna teljes hosszában azonos 
nyomással

A teljes hajtáslánc példás 
 biztosítása:
a BiG Pack indításakor tárcsás csú-
szó tengelykapcsoló gondoskodik a 
biztonságtól. A munkagép oldalán 
fellépő túlterhelés ellen automatikus 
ékbiztosítású tengelykapcsoló véd. 

Mindig azonos tömörségű bálák a 
bálacsatorna teljes szélességében: 
a dugattyú tényleges tömörítő ere-
jét jobb- és baloldalon két szenzor 
méri. Ezeket az értékeket egy sza-
bályzó rendszer hasonlítja össze 
az előválasztott tömörítő erővel, és 
a préscsatorna nyomását ennek 
megfelelően állítja be

Láncok nélkül:
Az előtömörítő hajtóművéhez és a 
kötözőfejekhez közvetlen kardán-
tengelyes erőátvitel vezet, mivel a 
láncok erősen kopnának és karban-
tartást igényelnének. Ezzel a hajtás-
technikával Ön kényelemre és meg-
bízhatóságra tesz szert. 

  | BiG Pack HighSpeed   01/13



17

Erőteljes és biztos: 
A KRONE a kötözőtűk védelmében 
szögletes nagybálázóit igen hosszú 
présdugattyúval látja el. A dugattyúk 
így nyugodtan járnak. A BiG Pack 890 
percenkénti löketszáma 50; 45 percen-
kénti löketszámú a BiG Pack 1270 és 
1290, valamint 38 1/min löketszámú a 
BiG Pack 4 x 4.

Erősen terhelhető:
a présdugattyút középen görgők veze-
tik meg. A bála alsó oldalának felszíni 
simasága a dugattyú magasságának 
állításával, a görgők excenterén keresz-
tül szabályozható. 

A tölcsérforma haszna: 
a lehető legnagyobb bálatömörség 
elérése érdekében a BiG Pack nagy-
bálázók préscsatornája hosszú, kú-
pos kialakítású, az első szakasznál 
rugóterheléssel, oldalirányú és felső 
visszatartó elemekkel. Az oldalsó 
tömörítő fedelek külső, lekerekített 
végeinek köszönhetően a bálák 
sima felszínűek

BiG Pack HighSpeed   01/13 | 

Nyugodt járás és kényelmes vezetés
Mindannyian ismerjük: a hintázás és a nyugtalan, rángatózó járás sok szögletes  nagybálázó 

sajátossága. Ez az egyik oka, hogy a KRONE miért alkalmaz a kezdetek óta nagyra 

 méretezett lendkereket. A dinamikus terheléscsúcsokat elsimítja, a bálázó  

egyenletesebben jár és lényegesen kevesebb a teljesítményigénye. 
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A préscsatorna
A lendkeréktől a bálacsúszdáig

   Elektronikus csillagkerekes szenzor a mindig egyforma 
 bálahosszúságért 

   Erőteljes tartókeret nagyra méretezett hidraulikus munkahengerekkel, 
a lehető legnagyobb bálatömörség érdekében  

   Elektronikus erőmérés – változó körülmények között is azonos 
 bálatömörség

  A bála nedvességtartalmának mérése a préscsatornában, (opció) 

  A bálacsúszdába épített bálamérleg (opció)
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Báláról bálára, mindig azonos 
 hosszúság:
a csillagkerék a préscsatorna közép-
ső részén helyezkedik el. A bála csak 
a csillagkerék felett haladhat át. Ez 
garantálja a bálák hosszának pontos 
mérését.

Saját fedélzeti hidraulika: 
a tömörítő erő szabályzására szolgáló 
hidraulikakört külön tartályból látja el a 
fő hajtómű által meghajtott nagynyo-
mású szivattyú. Ezzel Ön teljesen füg-
getlenné válik a traktor hidraulikájától. 

Teljes erővel a bálák tömörségéért:
az illető gép típusától függően akár hat 
munkahenger is biztosítja a préscsa-
torna felső- és oldallapjainak tömörítő 
nyomását. A külső keret erőteljes kiala-
kítású és a lehető legnagyobb tartós 
terhelésre tervezett. 
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A legjobb formában
BiG Pack az abszolút helyes döntés:

kőkemény bálák egységes tömörséggel, 

szép, sima élek. Ezen tulajdonságok szerez-

tek hírnevet a BiG Pack nagybálázóknak. A 

tömörítő erő automatikus szabályzását biz-

tosító fedélzeti hidraulika nedves termények 

és változó tulajdonságú szálastakarmányok 

esetén is mindig azonos alakú, határozott körvonalú bálákat  garantál. 

A visszatartó élekkel ellátott hosszú préscsatorna és  annak kúpos 

kialakítása a lehető legnagyobb tömörséget szavatolja. 

A nedvességtartalom mindig szem 
előtt:
a nedvességtartalmat mérő, opcionális 
berendezés az aktuális nedvességtar-
talmat közvetlenül a terminálon jelzi 
ki. A két szenzor a préscsatorna két 
 oldalán van beépítve.

Új hátsó gépkialakítás:
a BiG Pack HighSpeed szemmel lát-
hatóan erősebb vázának végén gyá-
ri alapfelszerelésként külön felfogató 
konzol van. Ennek segítségével a bá-
lagyűjtő kocsik sokkal egyszerűbben 
csatlakoztathatók.

Egyszerű és erőteljes:
a BiG Pack nagybálázók alapfelsze-
relésként hidraulikusan behajtható 
görgős bálacsúszdával vannak felsze-
relve. Ide építhető be az opcionálisan 
rendelhető bálamérleg is.
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KRONE kötözési rendszer
Egyszeres, vagy kettős csomózású, dupla kötözőfej

  Nagyfokú működési biztonság – jó zsinegvezetés

  Tisztítás nagynyomású levegővel alapkivitelben

  Központi kenés alapkivitelben

  Magas élettartam

egységen keresztül a tűn van átfűzve; ez a zsineg kör-
beöleli a bála alját és a két végét. A felső zsineg egy 
különálló feszítő rendszeren keresztül kezdi és zárja a 
bála felső oldalát. Így biztosítható az, hogy a gép min-
den terményben teljes tömörítő erővel dolgozhasson.

Így működik a kettős csomózású, dupla kötözőfej: 
a bála tömörítése közben egy alsó és egy felső zsineget 
vezetünk a bálához, melyek kezdéskor (1 kezdőcsomó) 
és a mindenkori bála végén (2 zárócsomó) egymással 
össze lesznek csomózva. Az alsó zsineg egy feszítő 

  | BiG Pack HighSpeed   01/13
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Mindig tökéletesen köt
A KRONE kötözési rendszere garantálja a nagy tömörségű és formatartó bálákat! Ez a 

 kötözési technika a hat darab (a BiG Pack 890 típusnál négy darab) kötözőfejjel  tökéletesen 

megbízható. Minden KRONE szögletes nagybálázó, melynek csatorna magassága 700 mm 

feletti, sorozatban kettős csomózású kötözőfejjel készül. A BiG Pack 1270 alapkivitele 

 egyszerű kötözőfejjel rendelkezik, 

kívánságra azonban 

kettős csomózású 

kötözőfejjel is 

felszerelhető.

A hosszú munkanap kényelméért: 
zsinegládánként 16 tekercs bálazsi-
neg mindkét oldalon! Összesen 32 
zsinegtekercs biztosítja Önnek azt, 
hogy utántöltés nélkül 900 bálánál 
is többet készíthessen naponta. 
Szervízmunkáknál a zsinegtároló 
 ládák felhajthatók.

Tisztítás nagynyomású levegővel: 
a levegő vezetékek olyan elrende-
zésűek, hogy a kötözőfejek környe-
zetét tisztán tarthassák. A nagy-
nyomású levegővel való tisztítás 
biztosítja a lehető legmegbízhatóbb 
kötözést – szélsőséges munkakö-
rülmények között is.

Fedélzeti kompresszor:
nem minden országban van a trak-
toroknak légfék-rendszere. Annak 
érdekében, hogy a kötözőfejek 
nagynyomású levegővel ekkor is 
tisztíthatók legyenek, a bálázók fe-
délzeti kompresszorral is felszerel-
hetők. 
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Kezelőegységek
Legyen minden áttekinthető

   Színes, nagyfelbontású érintőképernyő 

    Az ISOBUS-szabványnak köszönhetően a CCI terminal az 
 ISOBUS-rendszerű KRONE gépek mellett más gyártók azonos 
 csatlakozási lehetőséggel ellátott gépeihez is használható 

    CCI és iGreen: a gép kezelésén kívül a CCI terminálnak számos 
további alkalmazási lehetősége van

    ISOBUS-rendszerrel ellátott traktor esetén a KRONE BiG Pack 
 nagybálázó a traktor termináljáról is üzemeltethető

Delta terminál:
A KRONE a Delta terminállal az aktuálisan használt 
KRONE-gép vezérlésére és működésének ellenőrzésé-
re kényelmes kijelzőt kínál. A kontrasztgazdag, színes 
érintőképernyős monitoron minden információ, mindig 
a vezető látómezejében van. Megfelelő traktoroldali 
felszereltséggel ezen túlmenően a traktorról származó 
adatok is felhasználhatók a munkagép vezérlésére – így 
például a kormányzott tengely tolatáskor automatiku-
san reteszelődhet. 

  | BiG Pack HighSpeed   01/13
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Lépésről lépésre a digitális jövőbe
Az ISOBUS lehetőségével rendelkező BiG Pack nagybálázóval KRONE felkínálja Önnek a 

 lehetőséget, hogy már ma nagy lépést tegyen a digitális jövő felé. Önön múlik, milyen  mértékben 

akar követni bennünket. A KRONE Delta kezelőtermináljának rendkívül kényelmes, színes 

 érintőképernyője folyamatosan tájékoztatja Önt a 

gép minden fontos üzemi adatáról. Ha az 

ISOBUS-rendszerű CCI terminál mellett 

dönt, akkor további, szinte korlátlan 

távlatok nyílnak meg 

Ön előtt. 
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ISOBUS-rendszerű traktorterminál
Az ISOBUS-felszereltségű KRONE gépek közvetlenül is 
üzemeltethetők ISOBUS-rendszerű traktorok termináljairól. 
Ön csupán egyetlen kábelt köt be, és a megszokott kezelő-
felület megjelenik a vezetőfülkében levő traktormonitoron. 
Az olyan kiegészítő kezelőelemek, mint a WTK-joystick, a 
traktor felszereltségétől függően tovább egyszerűsíthetik a 
munkagép kezelését. 

CCI terminál:
az ISOBUS-rendszerű CCI terminállal a KRONE megnyitja az utat a digitális adatvilág 
felé. Példaként: a megrendelést az irodában levő számítógép közvetlenül a gép termi-
náljára küldi át. A navigációs rendszer biztosan átirányítja a gépet a megfelelő táblára. 
Miután a megrendelés teljesítésre kerül, a Task Manager rendszerben az adatokat rögzíti, 
majd pendrive adathordozóra vagy online kapcsolaton keresztül közvetlenül az irodába 
továbbítja. Ott a begyűjtött adatok a megfelelő „farm menedzsment” rendszer segít-

ségével feldolgozhatók. A nyomtató kiadja a számlát, és a szá-
mítógépen még az is megjeleníthető, hogy a bálák pontosan hol 
helyezkednek el a táblán – mindez a megfelelő kiépítettségű CCI 
terminállal megvalósítható. Erről a témáról többet is megtudhat 
külön iGreen-prospektusunkból!
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Futómű
Gyorsan célhoz ér

  60 km/h kivitelben is kapható 

   Rugózott tandemtengely, akár talajkormányzású hátsó kerekekkel 
tarlókímélő haladáshoz

  Széles gumiabroncsok a csekélyebb talajnyomás érdekében

  | BiG Pack HighSpeed   01/13

Biztos lábon: 
munka után a bálázó egy magassá-
gában állítható tartólábon áll. A hidra-
ulikus támasztóláb a BiG Pack 1290 
HDP és a 12130 kivitelnél gyári alap-
felszerelés, a többinél opcionális.

Minden traktorhoz illeszkedik:
a V-formájú vonórúd erőteljes kialakí-
tású, magasságában állítható és szűk 
fordulókat is lehetővé tesz. A kardán-
tengely osztott, köztes csapágyazá-
sú, indításkor is nyugodt járású. 

Alternatívák: 
alsó csatlakoztatás Hitch-kuplunggal 
és vonólappal. Opcióként K 80 gömb-
fej is kérhető. Így a KRONE BiG Pack  
szögletes nagybálázó minden traktor-
hoz illeszkedik.
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Az idő pénz
A gazdaságosságot és az ütőképességet állandóan javítani kell! Ez a feladat KRONE 

számára elsődleges fontosságú. A KRONE BiG Pack nagybálázóit gyakran  használják 

gépesítési szövetkezetek vagy bérvállalkozók, és így gyakran kell  tábláról  táblára 

 áttelepülni. A napi teljesítmény és az  ütőképesség 

 növelésében a bálázó futóműve és annak 

 megengedett maximális sebessége fontos 

tényező. Az idő pénz.
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Standard egytengelyes futómű 
számos modellnél alapfelszerelés:
40 km/h kivitel és széles abron-
csok. Modelltől függően az abron-
csok mérete 700/45-22.5/12 PR és 
800/40 R 26.5 között változik egy-
tengelyes kivitelben.

Boogie-tandem futómű négy 
parabell laprugóval: 
nagy kilengési úthosszt tesz lehe-
tővé és egyenletes teherelosztást 
biztosít az első és hátsó tengelyen, 
amely előnyt jelent süppedős tala-
jon.

Ön választ: 
a Boogie-tandem futómű két kivi-
telben kérhető. Merev vagy olyan 
talajkormányzású tengellyel, ahol 
hidraulikus munkahenger reteszeli 
középállásban a kormányzott ten-
gelyt. Mindkét kivitelű futóművel, 
abroncsozástól függően 60 km/h se-
bességgel is közlekedhet.

Gyors vonulás – egyenetlen úton: 
a BiG Pack Boogie-val kiegészített tandem futóművével 60 km/h sebes-
séggel is nyugodtan közlekedhet, kímélve a kezelőt és a gépet. A talajkor-
mányzású hátsó kerekek (opció) segítik a biztonságos kanyarvételt. Nem 
radíroznak, a tarló nem sérül. Tolatáskor a kormányzott tengely hidrauliku-
san középhelyzetbe rögzíthető. A rugózott Boogie futómű akár 22,5"-os 
köpenyekkel is szerelhető.
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BiG Pack 890, 1270, 1290
A sikercsapat

  EasyFlow, a vezérlőpálya nélküli rendfelszedő 

  VFS adaptív előtömörítő rendszer

  Kettős csomózású, dupla kötözőfejek 

  Kötözőfejek tisztítása nagynyomású levegővel

  Tölcsérformájú bálacsatorna a nagyobb tömörségért

BiG Pack 890 VFS (XC):
alapkivitelben négy darab dupla 
kötözőfej, hét rugózott visszatartó kar 
a bálacsatornában és három hidrau-
likus szorító munkahenger a csator-
nafalakhoz. A keskeny csatornaméret 
miatt az X-Cut szeletelő legfeljebb 16 
késes.

BiG Pack 1270 VFS (XC): 
a lehető legnagyobb tömörség érdeké-
ben a gépnek hét rugózott visszatartó 
karja van a préscsatornában és négy 
hidraulikus szorító munkahenger a 
csatornafalakhoz. 

BiG Pack 1290 VFS (XC):
ez a gép kilenc rugózott visszatartó 
karral rendelkezik a préscsatornában, 
és négy nagyméretű hidraulikus szo-
rító munkahenger a csatornafalakhoz. 
A hat darab kettős csomózású, dupla 
kötözőfej alapkivitel.

  | BiG Pack HighSpeed   01/13
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Bálázás kompromisszumok nélkül
A KRONE szögletes nagybálázói a bálatömörség, 

a teljesítmény és a kényelem mintapéldái. 

Eltérő csatornaméreteivel és számos, csak 

rá jellemző sajátossággal a BiG Pack 890 

(XC), 1270 (XC) és 1290 (XC) világszer-

te sikert arat szalmában, szénában és 

más szálastakarmányok esetében. Egy 

KRONE BiG Pack szögletes nagybálázó az 

Ön gépparkjának is méltó tagja: megbízható,  

nagyteljesítményű és sokoldalúan használható.  Megrendelői örülnek 

a formatartó báláknak, Ön pedig az elégedett ügyfeleknek. 
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Különleges felszerelések
1. Minden átlátható:
A KRONE nagybálázói hátramenet kamerával és színes monitorral 
is felszerelhetők. A monitor egy további kamera képének foga-
dására is képes. Alternatív módon a kamera a CCI terminálra is 
csatlakoztatható.

2. Jól felcímkézve:
a dokumentálás a mai időkben és főként exportügyleteknél egyre 
fontosabb szempont. Éppen ezért valamennyi KRONE nagybálázó 
címkézővel is ellátható, amely teljesen automatikusan egy minden 
fontos adatot tartalmazó RFID-chipet tűz a bálákra. Mindezek az 
információk scanner-rel tetszőleges gyakorisággal leolvashatók. 

3. Minőségi betakarítás:
az opciós nedvességtartalommérő Önt mindig tájékoztatja a beta-
karított termény aktuális nedvességtartalmáról. Ezeket az adato-
kat a traktor vezetőfülkéjében elhelyezett monitorról olvashatja le. 
Az előre beállított küszöbérték túllépése esetén Ön azonnal auto-
matikus figyelmeztetést kap.

4. A helyes súly:
szeretne mindig tudni arról, hogy ügyfelének bálatömegre vonat-
kozó elvárásai teljesülnek-e? Ha igen, akkor az opciós, beépített 
bálamérleggel ellátott bálacsúszdát éppen Önnek találták ki. Ter-
minálján nem csak minden bála tömege jelenik meg, hanem az 
összes elkészített bála teljes tömege is. 



28

Bis zu neun

Ballen in einem!

2,70 m

0,3 - 1,35 m

28

KRONE MultiBale
Kisbálákból nagybála

  Akár 9 kisbála kötözhető egyetlen nagybálába 

  Választható bálahossz: 0,30 m és 1,35 m között

  A kisbálák egyszerűbben kezelhetők

  Nagyobb rakodási teljesítmény

A táblán, bálázás előtt Ön már beállíthatja az egybe-
kötözni kívánt kisbálák darabszámát a kezelőpulton. 
A kisbálák hossza a terminálon 300 és 1.350 mm kö-
zött fokozatmentesen állítható be. Az egyedi kisbálák 
ezt követően mindig két zsineggel lesznek  átkötve, 

a csoportképző nagybála pedig négy zsineggel. Ön 
 természetesen hagyományos módon is  dolgozhat. 
 Ekkor a nagybálát – mint ahogy máskor is – hat 
 zsineggel kötheti át. 

Nagyból kicsi lesz

  | BiG Pack HighSpeed   01/13

Akár kilenc bála 
is egybeköthető!
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1. Kettő vagy hat csomó:
ez csak a kettős csomózású kötözőfejek dupla zsi-
negvezetőjével lehetséges. A kötözőfej ugyanis kizá-
rólag az odavezetett zsineggel tud működni. Ha a tűk 
egy részét üzemen kívül helyezzük, akkor a hozzájuk 
tartozó kötözőfejek nem kötnek. A zsinegek érintetle-
nül szaladnak át a kötözőfejek alatt. 

2. KRONE-MultiBale osztott tűtartó himbával:
a két tűtartó himba a vezérelt zár segítségével ösz-
sze-, vagy szétkapcsolódik. Magától értetődően ez 
a funkció is kényelmesen és gyorsan vezérelhető a 
traktor vezetőüléséből. 

3. Két zsineg a kisbálához: 
a kisbálákat mindig két tű és a hozzájuk tartozó dup-
la kötözőfej kötözi be. A két zsineg biztosan tartja a 
kisbálákat, míg a nagybála egybe lesz kötve.

4. Hat zsineg a nagybálához: 
a MultiBale felszereléssel akár 2,70 m hosszúságú 
nagybálák is készíthetők. Ebből a célból a két tűtar-
tó himbát össze kell kapcsolni. Ilyenkor mindegyik 
kötözőfej szinkronban dolgozik. 

Régóta várt megoldás… Teljesítve – KRONE:
ez a MultiBale rendszer, amely a KRONE 
BiG Pack 1270 VFS (XC) szögletes nagybá-
lázóban öltött testet, kiegészülve a dupla 
kötözőfejekkel és a „Komfort” fedélzeti elekt-
ronikával. A MultiBale rendszerű bálázó után 
a bálázott terület gyorsan lehordható és a 
kisbálákat magukba foglaló nagybálák ren-
deltetési helyükre szállíthatók. A nagybála tel-
jes hossza és a benne foglalt kisbálák száma 
kényelmesen és egyszerűen, a traktor veze-
tőfülkéjéből állítható be. A MultiBale rend-
szer gyorsan kedveltté vált a piacon, mivel a 
kisbálák a gyakran a szűkös terekben mint a 
lovászatok, vagy a borjúketrecek környéke, 
jobban mozgathatók és adagolhatók. 

MultiBale – kizárólag a KRONE-tól
Akár kilenc kisbála is lehet egyetlen nagybálában. A DLG díjas MultiBale-

rendszer leegyszerűsíti a bálakezelést. A kisbálák választható bálahosszúsága 

0,30 m és 1,35 m között lehet. Magától értetődik, hogy hagyományos 2,70 m 

hosszúságú nagybála is készíthető. A MultiBale rendszer új vevőkört biztosít Önnek, hiszen 

így a bálázót jobban ki tudja használni.

BiG Pack HighSpeed   01/13 | 
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BiG Pack 1290 HDP
(High-Density-Press) – nagy tömörségű bálázás

   A lehető legnagyobb tömörség – akár 25%-kal nagyobb  
tömegű bálák

  X-Cut szeletelő szerkezet opcióban

  Meghosszabbított bálacsatorna

  Erősített váz és hajtóművek

  6 dupla kötözőfej normál zsineghez

A megfelelő nyomaték:
a hatalmas kúpkerekes hajtómű a közel 600 kg súlyú 
lendkerékkel kombinálva mintegy 830 kW/1000 LE ki-
menő teljesítményével, hatékonyan faragja le a bálázás 
közben fellépő teljesítménycsúcsokat. A lendkerék előtt, 
csúszó tengelykapcsoló látja el a traktoroldali biztosítás 
feladatát, a lendkerék mögött pedig nyomatékhatároló 
tengelykapcsoló biztosítja a gépet a túlterhelés ellen.

Könnyű indíthatóság (opció):
KRONE a BiG Pack 1290 HDP és 4 x 4 nagybálázókhoz 
hidraulikus rásegítő indítást kínál. Hidromotor hozza a 
közel 600 kg tömegű lendkereket 300 min-1 fordulatra 
még az előtt, hogy a traktor teljesítményleadó tengelyét 
bekapcsolnánk. Magától értetődően ez is kényelme-
sen, a vezetőfülkében levő terminálról történik. 
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Brikettszerű bálák
HDP (High Density Press: nagy tömörségű  

bálázás) a KRONE új varázsigéje a nagy  

tömörségű nagybálák terén. A KRONE  

BiG Pack 1290 HDP 120 x 90 cm bála  

keresztmetszettel és megnövelt csatornahosszal új dimenzió a  bálatömörség vonatkozásában. 

A hagyományos nagybálázókkal összehasonlítva a  HDP-nagybála 25%-kal is nehezebb lehet.

Magas nyomások:
A túlméretezett, erős váz a legnagyobb terhelést is állja. 
Hat feszítő munkahenger fejti ki erejét cstornafalakra, 
rendkívüli keménységű bálákat garantálva. 

X-Cut: 
az aprított szalma iránti érdeklődés növekszik. Egy  okkal 
több arra, hogy Ön BiG Pack 1290 HDP XC szögletes 
nagybálázót rendeljen, a már bevált 26 késes  szeletelő 
berendezéssel. A felaprított terményből készült bála 
jobban bontható és könnyebben osztható ki. 

Meghosszabbított préscsatorna:
500 kg súlyú bála 2,35 m hosszúsággal. Ezt a BiG Pack 
1290 HDP nagybálázók szalmában már  sokszorosan 
bebizonyították. A megerősített és 80  centiméterrel 
meghosszabbított, tölcsérformájú  préscsatornának 
köszönhetően akár 25%-kal magasabb is lehet a 
 bálatömörség.

Praktikus és kényelmes: 
a BiG Pack 1290 HDP (XC) alapkivitelben görgős 
 bálacsúszdával van felszerelve. Az ide beépíthető 
 bálamérleg opció. 

BiG Pack HighSpeed   01/13 | 
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  Kevesebb bála hektáronként

  A tábla gyorsabban takarítható be

   Kevesebb szállítási költség

  Teherautónként 5 tonnával több hasznos teher

  Munkabér-költségek csökkentése

  Kisebb tárolótér

Kiszámítható: 
8,2 t/ha szalma mennyiségnél és 500 kg bálasúly-
lyal számolva Önnek egy hagyományos, 400 kg súlyú 
 bálát készitő nagybálázóval szemben négy darabbal 
kevesebb bálája lesz. A jó minőségű, 130 m/kg  fajlagos 

hosszúságú kötözőzsineg a bálák összefogásához most 
is elég. Ez a zsineg minden szakkereskedésben kapha-
tó. Megnövelt bálatömörségnél az egy tonna terményre 
jutó kötözőanyag költsége is csökken. 

BiG Pack 1290 HDP (XC) 
25 % - kal nagyobb súly bálánként

  | BiG Pack HighSpeed   01/13
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Gazdaságosság:
a szálastakarmányok betakarításának gazdaságossága 
és a szalmával való kereskedés nyeresége erősen függ 
a bálakészítés módjától, a szállítási- és raktározási költ-
ségektől. Ezt a területet fedi le a KRONE a HDP bálázási 
rendszere. A 25%-kal tömörebb bálákkal a fent említett 
költségek mindegyike csökken. A szalma professzio-
nális kereskedelme egyre érdekesebb terület. A HDP 
1290 (XC) az Ön sikerének garanciája. A szakértelem 
 kifizetődő.

Legnagyobb tömeg a legkisebb térben: 
a földrajzi elhelyezkedés, a helyszín és a 
tárolótér adottságai, valamint az ebből 
adódó költségek meghatározók a szalma 
professzionális kereskedelmének nyere-
ségére nézve. A BiG Pack 1290 HDP ál-
tal készített nagy tömörségű bálákkal Ön 
területet és tárolóteret takarít meg, csök-
kenti a raktározás költségeit. Az egyforma 
nagyságú szögletes bálák targoncával jól 
rakodhatók. A rendkívüli tömörséggel kép-
zett bálák ezen felül sokkal ellenállóbbak a 
nedvességgel szemben. 

Teljes raktér kihasználás:
a növekvő üzemanyag árak és útdíjak emelik a szállítási 
költséget. Ezért nagyon fontos, hogy a 40 tonna megen-
gedett össztömegű tehergépkocsik hasznos terhelhető-
sége ki legyen használva, hiszen a terhelhetőség részle-
ges kihasználása esetén is ugyanakkorák a költségek. A 
próbák alkalmával bebizonyosodott, hogy a HDP- bálák-
ból 5 tonnával többet lehet egy tehergépkocsira rakod-
ni. Nagyon egyszerűen számolva: a 15,5 tonna önsúlyú 
tehergépkocsit 500 kg súlyú HDP-bálákból 24,5 tonna 
hasznos terheléssel tudjuk megrakni. Ha a hagyományos, 
ugyanilyen méretű, 400 kg súlyú bálákból ugyanezt a da-
rabszámot rakjuk fel, a raksúly mindössze 19,5 tonna.BiG Pack HighSpeed   01/13 | 
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BiG Pack 4 x 4
A világ legnagyobb szögletes bálái

   A teljesen új rendszerű rendfelszedőnek és a növelt 
 áteresztőképességnek köszönhetően akár 50%-kal nagyobb is 
lehet a teljesítmény

  Kevesebb bála hektáronként

  Rövidebb rakodási idő

  Csekélyebb költség

  Kettős csomózású, dupla kötözőfej normál 130 m/kg zsineghez 

  X-Cut szeletelő igény szerint

BiG Pack 4 x 4 
A teljesítmény igazi mércéje:
a KRONE BiG Pack 4 x 4 nemcsak hatalmas, négyszer 
négy láb (120 x 130 cm) csatornaméretével imponál, 
hanem innovatív részletmegoldásokkal is gazdagon el 
van látva. A növelt méretű előtömörítőkamrával és a tel-
jesen új konstrukciójú EasyFlow rendfelszedővel, illetve 
annak aktív gyorsítóhengerével eddig soha nem sejtett 
áteresztőképesség érhető el. A gép a lendkerék nagy 
tömegének és a hatalmas fő hajtóműnek köszönhető-
en percenként 38 löketszámmal erőteljesen, mégis kí-
méletesen tömöríti a terményt, rendkívüli keménységű 
bálákká.

  | BiG Pack HighSpeed   01/13



35

Világméretekben is a legnagyobb szögletes bálák
A KRONE BiG Pack 4 x 4 bálázója ideális megoldás a tábla gyors letakarítására. A 4 x 4 láb (120 cm 

x 130 cm) csatorna keresztmetszet az akár 3,20 m bálahosszúsággal együtt, közel 5 m3 térfogatú, 

világméretekben is a legnagyobbnak számító bálát eredményez. Ez az óriásbála nem csak a mező-

gazdasági felhasználásban, hanem a szalma ipari feldolgozása során is egyre közkedveltebb.

A titok a részletekben rejtőzik:
Ön az új KRONE BiG Pack 4 x 4 HighSpeed nagybálázó-
val az elődökhöz képest lényegesen nagyobb áteresztő 
teljesítményt érhet el. Ennek oka a 36%-kal megnö-
velt előtömörítő kamra, a teljesen új konstrukciójú VFS 
(adaptív előtömörítő) rendszerrel. A négy gyűjtőkaron 
valamint a feladó karon a korábbinál több ujj van.

BiG Pack HighSpeed   01/13 | 

A jónak csak a legjobb lehet igazi ellenfele:
a már régóta bevált, vezérlőpálya nélküli EasyFlow 
rendfelszedőt a KRONE BiG Pack 4 x 4 nagybálázójá-
nál aktív, hajtott beetető henger egészíti ki. Így a BiG X 
járvaszecskázó rendfelszedőjéhez hasonlóan a  termény 
aktív módon kerül a gépbe. A nagyméretű görgős leszo-
rítót egészen magasan fogatták fel azért, hogy  többé 
nagyon széles rendek esetén se torlódhasson fel a 
 termény a rendfelszedő széleinél. 

A jó kenés fél karbantartás:
az ismert, alapfelszerelésként beépített központi kenés 
a BiG Pack 4 x 4 nagybálázónál tovább bővül,és most 
ellátja már a rendfelszedő láncait is olajjal. Magától érte-
tődően valamennyi más kenőhely folyamatos zsírzására 
továbbra is sor kerül. 
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„BiG Pack a VFS előtömörítő 
rendszerrel“
A BiG Pack 1290 bálázónál nekem a legjobban az 
előtömörítő rendszer tetszik, mert a terményt külö-
nösen kíméletesen dolgozza fel. A gép karbantartása 
is mintaszerű: a központi kenő berendezés minden 
szükséges kenőhelyet ellát, a kardántengelyek ki-
vételével. És még egy plusz-pont: a bálázó nagyon 
nyugodtan jár, ezáltal észrevehetően lassabb az 
 elhasználódása.

Szemelvény a PROFI folyóirat üzemeltetési 
 tapasztalataiból

KRONE BiG Pack 1290 HDP szögletes nagybálázó

kőkemény bálák
A HDP (High-Density-Press - nagynyomású bálázás): 
így hangzik KRONE új varázsigéje, ha a bálatömör-
ség kerül szóba. Azt, hogy az Emsland-i mérnökök 
milyen technikával jutottak el a bálatömörség ed-
dig ismeretlen dimenzióiba, megtudhatják az új BiG 
Pack 1290 HDP bálázóról írt exkluzív üzemeltetési 
jelentésünkből. (…) Nagyon tömören összefoglalva: 
mindenkit, aki szalma bálázással és szalmaszállí-
tással foglalkozik, komolyan érdekelhet a KRONE 
BiG Pack HDP bálázója. A kereken 25-30%-kal na-
gyobb bálatömörség (és az ugyanennyivel kevesebb 
bála!) már sokatmondó. Ezzel együtt jár a kb. 25%-
os felár a „normál” BiG Pack bálázókhoz képest és 
a nagyobb teljesítményigény, de mindet felülírja az 
az előny, hogy a kamionokat 5-6 tonnával nagyobb 
súllyal lehet megrakni a jelenlegi üzemanyagárak és 
útdíjak mellett.

Forrás: Profi  10/2005, 30f. oldal

Donald Shiermeier, Fairfi eld, Idaho (USA)
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Ton Verschoor, NL
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Tökéletes forma, méret és 
tömörség
„Mint szalmára- és annak szállításra szakosodott 
vállalkozás, mi már régóta a KRONE BiG Pack HDP 
bálázóval dolgozunk. Jelenleg tizenegy HDP gépünk 
van. Ebben a bálázóban az tetszik a legjobban, hogy 
minden egyes bála tömör és abszolút formatartó. 
A mi tapasztalatunk szerint a HDP bálák legalább 
30%-kal nehezebbek, mint a hagyományos KRONE 

1290 bálázóval készültek. Így mi az összes kamiont 
azok hasznos teherbírásának határáig tudjuk terhel-
ni az 52 bálával. Ez döntő érv, hiszen mi a bálákat 
Ausztriába, vagy Olaszországba, akár 600 km távol-
ságra is szállítjuk. A HDP a tárolásnál is kifizetődő, 
hisz így a kazlat 12 bála magasra rakhatjuk, ahol az 
alsó bálának el kell viselnie a felette lévő kereken 
5.500 kg súlyt. Ezeknek a HDP-báláknak azonban 
ez sem árt; egyforma kemények középen és a sar-
kokban is, nem morzsolódnak. Fontos az is, hogy a 
bálák tökéletesen azonos méretűek. Dél-Európában 
például a bálákat 40-lábas konténerekbe kell rakni, 
ekkor pedig nem lehet semmiféle eltérés a beállított 
bálamérettől, hiszen egyébként a tervezett berako-
dás nem oldható meg. A KRONE HDP-báláknál ilyen 
probléma nem léphet fel, az egyik bála pontosan 
olyan, mint a  másik.

Összefoglalnám: egy BiG Pack HDP megvásárlása, 
ha az ember bérvállalkozóként a szalma rakodását 
és elszállítását is magára veszi, gyorsan megtérül.”
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 Műszaki adatok
BiG Pack

BiG Pack 
HighSpeed  

890

BiG Pack  
HighSpeed 

890 XC

BiG Pack  
HighSpeed 

1270

BiG Pack  
HighSpeed 

1270 XC

BiG Pack  
HighSpeed 

1290

BiG Pack  
HighSpeed  

1290 XC

BiG Pack  
HighSpeed 
1290 HDP

BiG Pack  
HighSpeed 

1290 HDP XC

BiG Pack  
4 x 4

BiG Pack  
4 x 4 XC

Csatornaszélesség x magasság mm 800 x 900 800 x 900 1.200 x 700 1.200 x 700 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 1.300 1.200 x 1.300

Bálahosszúság  mm 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200

Teljesítményigény min. kW/LE 90 / 122 95 / 130 93 / 127 100 / 136 105 / 143 112 / 152 140 / 190 147 / 190 135 / 184 140 / 190

Rendfelszedő munkaszélessége DIN  mm 1.950 1.950 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

Hosszúság szállítási helyzetben mm 7.930 7.930 7.930 7.930 7.930 7.930 8.850 8.850 9.060 9.060

Hosszúság munkahelyzetben mm 9.180 9.180 9.180 9.180 9.180 9.180 9.940 9.940 10.850 10.850

Magasság mm 3.075 3.075 2.875 2.875 3.075 3.075 3.110 3.110 3.600 3.600

Szélesség mm 2.550 2.550 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995

Tömeg kb. kg 6.580 7.480 7.240 8.430 7.860 9.050 10.200 11.500 11.150 12.350

Egytengelyes kivitel abroncsozása 40 km/h 710/45-22.5 162 A8 – – – – – – – – –

Tandem tengelyek abroncsozása 50 km/h 
 

500/500-17 / 14 PR 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

500/500-17 / 14 PR 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 
– 

620/40 R22.5 148 D

– 
– 

620/40 R22.5 148 D

Fékek* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék*

Zsinegtároló tekercsek 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Szimpla kötözőfej – – sorozat sorozat – – – – – –

Dupla kötözőfej sorozat sorozat opció opció sorozat sorozat sorozat sorozat sorozat sorozat

Kések száma max – 16 – 26 – 26 – 26 – 26

Szeletelési hossz min. mm – 44 – 44 – 44 – 44 – 44

Lökethossz mm 750 750 750 750 750 750 750 750 800 800

Löketszám percenként 50 50 45 45 45 45 45 45 38 38

Kardántengely
nagy hajlásszögű, 
szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
 szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
 szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
 szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
 szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
 szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
 szabadonfutóval

A „SZERVIZ” a KRONE-nál nagybetűs szó: 
mindenki megélte már, de szívesen eltekintett volna tőle: a betakarító géplánc egyik tagjának meghibásodása miatt teljes 
a leállás. Ilyenkor minden perc számít. KRONE tudja ezt, és hozzáértő forgalmazó partnerein valamint jól ellátott regionális 
alkatrészraktárain keresztül azonnal segít. Mehet minden azonnal tovább!
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Az ábrák, méretek és súlyok nem feltétlenül felelnek meg a sorozatban gyártott kivitelnek és ezért nem kötelező érvényűek.

* Országtól függően hidraulikus fékkel is szállítható
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BiG Pack

BiG Pack 
HighSpeed  

890

BiG Pack  
HighSpeed 

890 XC

BiG Pack  
HighSpeed 

1270

BiG Pack  
HighSpeed 

1270 XC

BiG Pack  
HighSpeed 

1290

BiG Pack  
HighSpeed  

1290 XC

BiG Pack  
HighSpeed 
1290 HDP

BiG Pack  
HighSpeed 

1290 HDP XC

BiG Pack  
4 x 4

BiG Pack  
4 x 4 XC

Csatornaszélesség x magasság mm 800 x 900 800 x 900 1.200 x 700 1.200 x 700 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 1.300 1.200 x 1.300

Bálahosszúság  mm 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200

Teljesítményigény min. kW/LE 90 / 122 95 / 130 93 / 127 100 / 136 105 / 143 112 / 152 140 / 190 147 / 190 135 / 184 140 / 190

Rendfelszedő munkaszélessége DIN  mm 1.950 1.950 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

Hosszúság szállítási helyzetben mm 7.930 7.930 7.930 7.930 7.930 7.930 8.850 8.850 9.060 9.060

Hosszúság munkahelyzetben mm 9.180 9.180 9.180 9.180 9.180 9.180 9.940 9.940 10.850 10.850

Magasság mm 3.075 3.075 2.875 2.875 3.075 3.075 3.110 3.110 3.600 3.600

Szélesség mm 2.550 2.550 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995

Tömeg kb. kg 6.580 7.480 7.240 8.430 7.860 9.050 10.200 11.500 11.150 12.350

Egytengelyes kivitel abroncsozása 40 km/h 710/45-22.5 162 A8 – – – – – – – – –

Tandem tengelyek abroncsozása 50 km/h 
 

500/500-17 / 14 PR 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

500/500-17 / 14 PR 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 
550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 
– 

620/40 R22.5 148 D

– 
– 

620/40 R22.5 148 D

Fékek* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék* 2-körös légfék*

Zsinegtároló tekercsek 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Szimpla kötözőfej – – sorozat sorozat – – – – – –

Dupla kötözőfej sorozat sorozat opció opció sorozat sorozat sorozat sorozat sorozat sorozat

Kések száma max – 16 – 26 – 26 – 26 – 26

Szeletelési hossz min. mm – 44 – 44 – 44 – 44 – 44

Lökethossz mm 750 750 750 750 750 750 750 750 800 800

Löketszám percenként 50 50 45 45 45 45 45 45 38 38

Kardántengely
nagy hajlásszögű, 
szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
 szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
 szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
 szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
 szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
 szabadonfutóval

nagy hajlásszögű, 
 szabadonfutóval

Az eredeti alkatrészek értékesebbek, az ellenőrzött minőség gyorsan 
kifizetődik:
Ki ne próbálta volna már legalább egyszer? Tulajdonképp sarki alkatrész-
kereskedőtől származó és ugyanolyannak tűnő alkatrészt épített be, a gép 
mégsem üzemelt rendeltetésszerűen, vagy gyorsabban tönkrement. Sok 
teszt és a szaksajtó is igazolja, hogy a gyártó által ellenőrzött minőség tar-
tósságát, megbízhatóságát. Ön se tűrje a kompromisszumot. Használjon 
eredeti, KRONE-Original alkatrészeket.
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Az Ön KRONE márkakereskedője

Aktuális
Itt olvashatja a legfrissebb KRONE híreket. A termékbemutatóktól 
kezdve a szakkiállítás-összefoglalóig itt mindent megtalálhat. Le-
gyen Ön is naprakész!
 
Termékek
Széleskörű tájékoztatást olvashat a KRONE teljes termékkínálatá-
ról. Ezen menüpont alatt a videóktól kezdve a kezelési útmutatókig 
mindent megtalálhat.
 
Forgalmazás
Itt megtalálhatja az Ön KRONE márkakereskedőjét – legyen szó 
japán KRONE-importőrökről vagy az Önhöz közeli márkakereske-
dőről.
 
Médiatár
A KRONE „adatbankban“ több ezer dokumentumot, képeket, teszt-
eredményeket, stb. találhat. A KRONE médiatárban a KRONE ter-
mékekre vonatkozó részletes információk olvashatóak.

Naptár
Élőben is szeretne találkozni a KRONE-val? Itt minden olyan kiállí-
tás vagy szántóföldi bemutató időpontját megtalálja, amelyeken a 
KRONE termékeket közelebbről is megszemlélheti.

Szerviz
Felvilágosítás számos témakörben, a gyár kapcsolattartójától kezd-
ve az Ön KRONE gépének fi nanszírozásáig, illetve technikusok és 
felhasználók számára indított továbbképzéseinkről.

Letöltés
KRONE naptárat keres az asztalára vagy képeket egy prezentáció-
hoz? A KRONE Download menüpont alatt sok olyan hasznos dolgot 
találhat, amelyeket a legkülönbözőbb projektek megvalósításához 
használhat. 
 
Használt gépek
A KRONE kínálatában gyakran találhatóak bevezető vagy kiállítási 
modellek. Találja meg a megfelelő KRONE gépet, és helyi márkake-
reskedőjével tisztázza le az esetleges vásárlás részleteit.
 
Pótalkatrészek
A hét minden napján, napi 24 órában KRONE alkatrészek – vára-
kozás nélkül. A KRONE Agroparts portálon minden alkatrész cikk-
számmal és pontos leírással szerepel. E-mailen keresztül azonnal 
megrendelheti márkakereskedőjétől a szükséges alkatrészt.

Shop
Ajándékot keres vagy mezőgazdasági gépmodelleket gyűjt? Eb-
ben az esetben mindenképpen érdemes virtuális látogatást tennie 
a KRONE Shopba. Itt is van lehetőség online rendelésre, bármely 
napszakban.

Fedezze fel a KRONE világát a www.krone.de internetcímen. Oldalainkon 
számokat, tényeket és újdonságokat közlünk, illetve szervizszolgáltatá-
saink egész sora közül válogathat.

Online


