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Fortima



 � Fixkamrával vagy változó bálakamrával

 � Fixkamra 1,25 m vagy 1,55 m bálaátmérővel

 � Változó bálakamra 1,00 m és 1,80 m közötti bálaátmérővel

 � Vezérlőpálya nélküli EasyFlow rendfelszedő

 � Továbbító és szeletelő rotorral

 � Egymásba illeszkedő elemekkel rendelkező, jól bevált rúd
láncos elevátor
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A bála formája gyorsabban kialakul. A bálamag tömörebb 
lesz. A bálák nagyobb tömörséget érnek el, így a tömegük is 
nagyobb lesz – ezek a minőségi szenázs készítése és a ké
sőbbi szállítási költségek csökkentése mellett szóló érvek.

A KRONE fixkamrás bálázóinak alapelve
A rúdláncos elevátor a bálakamrában rétegről rétegre halad
va alakítja szilárd, formatartó bálákká a rendfelszedő által 
felvett terményt. A rúdláncos elevátor nagy előnye a kiváló 
továbbítási képessége. A bálakamrába kerülő termény ko
rábban kezd forogni.

A fixkamrás Fortima F

A zárt bálakamra
A KRONE teljesen zárt bálakamrát és rúdláncos elevátort al
kalmazó koncepciója több évtizede a legkülönbözőbb üze
mi feltételek között világszerte nagyszerűen bevált.

Használja ki a szeletelő szerkezet nélküli vagy MultiCut szeletelő szerkezettel rendelkező 

Fortima F 1250 és F 1600 fixkamrás körbálázók előnyeit. A vezérlés nélküli rendfelszedő, 

a rendkívül erős láncokkal működő, nagy bálatömörséget biztosító rúdláncos elevátor, az 

áttekinthető felépítés, a hosszú élettartam és a könnyű karbantartás mind a bálázók mellett 

szóló érvek, melyek garantálják a befektetés gyors megtérülését.

 � Körbálázó változatban – Fortima F 1250 és F 1600

 � Körbálázó változatban szeletelő szerkezettel – Fortima F 1250 MC és F 1600 MC

 � 1,25 m vagy 1,55 m bálaátmérő
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A feszítő szerkezet
Az utánfeszítési intervallum és az élet
tartam meghosszabbítása érdekében 
a rúdláncos elevátor előfeszítését egy 
beállítható feszítő szerkezet állandó ér
téken tartja.

A hajtások
A KRONE Fortima fixkamrás bálázója 
egyszerű felépítésű, és csupán néhány 
lánchajtással dolgozik. Ez csökkenti a 
teljesítményigényt, megkönnyíti a szer
vizelést, valamint a karbantartási mun
kákat és javítja a megbízhatóságot.

A bálakidobó
A bálakidobó a bálákat nemcsak a hát
fal billentési tartományából távolítja el, 
hanem gyűjtővályúként is szolgál. Ez 
azért hasznos Önnek, mert már a hátfal 
záródása közben is tovább dolgozhat.
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Kicsi bálák
A kisebb körbálák képzésére főként fűszenázs betakarí
tásakor van szükség. Könnyebben bonthatók és mozgat
hatók, gyorsabban etethetők. Az 1,00 m és 1,30 m közötti 
bálaátmérővel kiválóan összehangolhatók a kereskedelmi 
forgalomban kapható legtöbb fóliás bálacsomagolóval.

A változó bálakamrás Fortima V

Nagy bálák
A nagyobb bálák elsősorban szalma és széna betakarítása
kor kedveltek. A kisebb bálákhoz képest a nagyobb bálaát
mérővel növekszik a hatékonyság, kötözőanyag takarítható 
meg, és csökken a rakodási, ill. a tárolási költség.

 � Körbálázó változatban – Fortima V 1500 és V 1800

 � Körbálázó változatban szeletelő szerkezettel – Fortima V 1500 MC és V 1800 MC

 � Fokozatmentesen változtatható bálaátmérő 1,00 m és 1,50 m vagy 1,00 m és 1,80 m között

A Fortima V 1500 és V 1800 változó kamrás körbálázók minden igényt kielégítenek. Egyetlen 

géppel készíthet 1,00 m és 1,50 m, illetve 1,00 m és 1,80 m közötti bálaátmérővel rendelkező 

bálákat. A kisebb bálák fűszenázsnál, a nagyobbak széna és szalma betakarításakor 

előnyösek.
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A rúdláncos elevátorok
A Fortima bálázó két rúdláncos elevá
torral rendelkezik. Az elülső és a hátsó 
rúdláncos elevátor közötti munkameg
osztás nagy bálatömörséget és töké
letesen formázott bálákat eredményez.

A változó bálakamra
A két rúdláncos elevátor a rendfelszedő által felvett terményből rétegről rétegre haladva kezdettől fogva tömör és formatartó 
bálákat hoz létre. A rudak kiváló továbbító képessége garantálja a bálák mozgatását minden fázisban. Az állítható bálázási 
nyomás az elülső és a hátsó feszítő karon keresztül hidraulikusan előre megadható. Amikor a bála eléri a beállított átmérőt, a 
gép elvégzi a hálós vagy zsineges csomagolást. Végül felnyílik a hátfal, és a bála elhagyja a bálakamrát.
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A változó bálakamrás Fortima V

Garantált bálakidobás
A változó bálakamrás Fortima esetében az opcionális bá
lakidobó vonórudakkal kapcsolódik a hátsó falhoz. A hátfal 
felemelésekor a kidobó kibillen. A bála kigördül a hátfal bil
lenési tartományából. A kötözési folyamat után felesleges a 
hátrafelé mozdítás.

 � Fokozatmentesen szabályozható tömörítési nyomás

 � Gyors és biztonságos bálaindítás egy kiegészítő spirálhengerrel

 � Opcionális bálakidobó, aktív bálakidobás vonórudakkal

Biztos bálaindítás
A Fortima nemcsak lécbetétes indítóhengerrel rendelkezik, 
hanem egy lesodróval ellátott spirálhengerrel is. Ez bizto
sítja a bálaképzés gyors elkezdését és a bálázási folyamat 
optimalizálását.

A bála tömörségének beállítása
Változó bálakamránál a kívánt bálatömörség két hidraulikus 
munkahengerrel fokozatmentesen állítható. A kívánt bálá
zási nyomás egy manométerrel ellátott szabályzó szeleppel 
állítható.

Mivel a KRONE ismeri a gyakorlati követelményeket A KRONE bálázók a nagyfokú 

bálatömörség mellett rendkívül erőteljesek és áttekinthető felépítésűek, tökéletes 

felszereltséget kínálnak, és kezelési kényelmükkel is kitűnnek.

Tömör és formatartó bálák
A változó bálakamrás Fortima esetében a hátfal jobb – és 
baloldalán két hidraulikus munkahenger gondoskodik a tel
jes tömörítési nyomásról a bálakamra hátsó részében is.

További részletek
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Tökéletes megoldás
A Fortima körbálázókban csak néhány lánc
hajtás dolgozik – ez csökkenti a teljesítmé
nyigényt és fokozza a gépek megbízhatóságát.

Teljes teljesítmény
A főhajtómű (540  min1) középen helyezke
dik el. A két oldalról leágazó hajtások rövid 
átviteli úton biztosítanak optimális teljesítmé
nyelosztást a rendfelszedőhöz, a továbbító 
és a szeletelő rotorhoz, valamint a rúdláncos 
elevátorhoz.
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 � Kiegyenlíti a talajegyenetlenségeket

 � Magasszintű vezetési kényelem

 � Nyugodt nyomkövetés

A támasztóláb
A támasztóláb magassága menetes orsó segítségével 
állítható. A láb alsó része teleszkóposan betolható, így 
még a vastag rendek esetén is elegendő szabad tér áll 
rendelkezésre.

Függesztésváltozatok és járószerkezetek

A függesztés
Mindegy, hogy vonófej, alsó húzó, hitch húzó vagy gömb
fejes vonószerkezet: a 40 mmes vonószemmel felső von
tatáshoz, a 40/50 mmes vonószemmel alsó vontatáshoz, 
gömb vonószemmel és az állítható magasságú vonórúd
dal a Fortima bálázók mindig tökéletesen illeszkednek a 
traktorhoz.

A speciális munkakörülmények megfelelő felszereltséget igényelnek. A KRONE a Fortima 

körbálázókhoz ezért különböző járószerkezet-változatokat kínál. Választható standard vagy 

tandemtengely, fékezett vagy fék nélküli változat, a fékrendszer lehet légfékes, vagy exportra 

szánt gépek esetén hidraulikus fék: Öné a döntés.
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A gumiabroncs választék
A Fortima körbálázó standard tengelye 11.5/80 – 15.3 10 PR 
és 500/50 – 17 10 PR közötti gumiabroncs méretekkel sze
relhető fel. A széles gumiabroncsok kímélik a talajt, és alig 
hagynak hátra nyomot.

A tandemtengely
Az opcionális tandemtengely nemcsak a talajt kíméli, hanem 
nyugodt és biztonságos járású is. A tandemtengely 11.5/80 
– 15.3 10 PR és 19.0/45 – 17 10 PR közötti gumiabroncs mé
retekkel szerelhető fel.

A légfékberendezés
A Fortima V 1500 körbálázó esetében a légfékrendszer op
cionális. Export kivitelben a Fortima bálázók hidraulikus fék
rendszerrel is felszerelhetők.
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A KRONE EasyFlow rendfelszedő

EasyFlow
A KRONE EasyFlow rendfelszedője 2,05 m munkaszélességű (DIN 11220 szabvány szerint). Ezzel sarkoknál és kanyarokban 
is maradéktalanul begyűjthető a termény.

A fésűlemezek
A rendfelszedő sikerének titka a horganyzott 
fésűlemezek különleges kialakításában rejlik. 
Ezek gondoskodnak az ujjak lefutásakor a fo
lyamatos terményáramlásról. Az ujjak vezérlő
pályás megvezetésére nincs szükség.

 � Nagyobb teljesítmény a tiszta felszedés miatt

 � Nyugodt járás

 � Minimális kopás – kevesebb karbantartás

Az EasyFlow rendszerrel a KRONE olyan vezérlés nélküli rendfelszedőt kínál, amely 

vezérlőpálya nélkül is jól működik. Az előnyök kézenfekvők: az EasyFlow a vezérlőpályás 

rendszerekkel szemben egyszerűbb felépítésű, kevesebb mozgó alkatrésszel rendelkezik, és 

nagyon nyugodt járású.

Az ebből adódó csekélyebb kopás az alacsonyabb karbantartási és javítási költségekben is 

visszaköszön. Az EasyFlow nagy teljesítményű, és nem hagy hátra terményt.
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A görgős rendleszorító
A görgős rendleszorító megakadályoz
za a termény feltorlódását egyenlőtlen 
vastagságú rendek esetén. A lehető leg
nagyobb felszedési kapacitás mellett ál
landó nagy teljesítményt, és a terményá
ramlás folyamatosságát biztosítja.

A szállítócsigák
Az oldalt felvett terményt középre szál
lítják, és gondoskodnak a zavartalan ter
ményáramlásról a szélesebb rendfelsze
dőtől a keskenyebb bálakamra felé.

Az ujjak közötti távolság
Az öt sorban elrendezett, egymástól csu
pán 55  mm távolságra elhelyezkedő uj
jakkal az EasyFlow a rövidszálú terményt 
is biztosan szedi fel. A horganyzott lesod
ró lemezek hosszú élettartamúak.
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A továbbító rotor
Szeletelő szerkezet nélkül a Fortima bálázó alapkivitelben 
egy nagyteljesítményű továbbító rotorral van felszerelve.

Idegen testekkel szembeni védelem
A rendfelszedőt automatikus feszítésű lánc hajtja meg. A 
túlterhelés ellen a nyírócsapszeges tengelykapcsoló nyújt 
védelmet.

Nagyteljesítményű továbbító és szeletelő rotor
A továbbító vagy szeletelő rotorral ellátott EasyFlow rend
felszedő egyetlen kompakt egységet képez. A megnövelt 
behordónyílás és a közvetlenül a rendfelszedő mögé szerelt 
továbbító ill. szeletelő rotor növeli a felszedési teljesítményt 
és rövidszálú termény esetén is folyamatos terményáramlást 
garantál.

A KRONE EasyFlow rendfelszedő
Műszaki részletek
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A magasság állítása
Az EasyFlow felszedési magassága gyorsan és egyszerűen 
állítható a támkerekek furatsorai mentén. A légfúvott gumi
abroncsnak köszönhetően a rendfelszedő járása nagyon 
nyugodt.

Támkerekek nélküli munka
A rendfelszedő magassága könnyen rögzíthető. Erre a be
állításra különösen szalmabetakarításkor lehet szükség, 
mély keréknyomok és szélsőségesen egyenetlen talajfelszín 
esetén.
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A szeletelő rotor
A 415 mm átmérőjű szeletelő és továbbító 
rotor különösen nagy mennyiségek moz
gatására képes. A Valakban elrendezett 
kettős ujjak folyamatosan húzzák át a ter
ményt a kések között. A terheléscsúcsok 
csökkennek, mivel a vágásra egymást kö
vetően kerül sor.

A KRONE MultiCut maximum 17 késes rotoros szeletelő rendszerével rövidre vágott 

takarmányt készíthet, ami a befektetés gyors megtérülését eredményezi. Növekszik a bála 

tömörsége, javul a szenázs minősége, és a takarmány kiosztásakor a bálák könnyebben 

és gyorsabban bonthatók. A rövidre aprított szalma jobban magába szívja a nedvességet, 

könnyebben szétteríthető és eltávolítható.

 � Csúcsminőségű vágás kényszervágással

 � 64 mm szeletelési hossz maximum 17 kés esetén

 � A szeletelési hossz gyors beállítása a kések központi kapcsolásával

A KRONE MultiCut szeletelő szerkezet

A hajtás
A szeletelő és továbbító rotor hajtása bő
ségesen méretezett homlokfogaskereke
ken keresztül történik, így a legnagyobb 
terhelést is bírják. A hajtás egyenletes és 
egyenetlenül kialakított rendek esetén is 
megbízhatóan dolgozik.
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A késkazetta
A maximálisan használható 17 késsel és a kések közötti 64 mm minimális távolsággal bálázva a bálák könnyen felbonthatók 
és szétteríthetők. A kések egy sorban helyezkednek el. Ez kiváló vágási minőséget eredményez.
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A szeletelő és továbbító 
szerkezet
A 17 késes komplett szeletelő és 
továbbító rotor, a kések kapcso
lótengelyen keresztül történő köz
ponti kapcsolása 171570 késsel, 
a kések terménytorlódás megszün
tetésére használt hidraulikus nulla 
állása és a nagyteljesítményű hom
lokfogaskerekek mind részletesen 
átgondolt megoldások.

A KRONE MultiCut szeletelő szerkezet
Műszaki részletek

A késcsoportkapcsolás
A KRONE késcsoportkapcsolás biztosítja a 171570 késsel 
történő szeletelést. A kapcsolótengely segítségével gyorsan 
és könnyen behajtható a kívánt darabszámú kés a szállí
tócsatornába. A kések távolságának változtatásával akár 
64 mm elméleti szecskahossz is elérhető.

A kényszervágás
A rotor kettős fogai a terményt folyamatosan húzzák át a 
késsoron. Mivel a kések és a kettős fogak közötti távolság 
rendkívül kicsi, a termény nem tud kitérni. A vágás tiszta és 
pontos.
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A forgásirányt váltó berendezés
A szeletelő és a továbbító rotor szükség esetén kézzel, op
cionálisan hidraulikusan is visszaforgatható.

A kések cseréje
Élezéshez és cseréhez a kireteszelt kések felfelé kihúzha
tók. Ehhez nincs szükség szerszámra.

A Fortima kések
A Fortima kései teljes hosszúság
ban vágnak. A húzó mozgással 
végzett vágás csökkenti a teljesít
ményigényt. A hullámosra köszö
rült késpenge hosszabb ideig éles 
marad.

Az idegen testek elleni biztosítás
Az automatikus "NonStop" idegen testek elleni biztosítás 
és a kések hidraulikus nulla helyzetbe kapcsolása gyári 
alapfelszerelés. A szállítócsatornában a termény feltorlódá
sát szüntetik meg.

A központi késreteszelés
A kések kiszereléséhez a tengelyen biztosított kések rete
szelését fel lehet oldani. A tengely 90°ban elfordítható. A 
késeket gyorsan és kényelmesen felfelé lehet kivenni.
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A rúdláncok
A sok lánctagon egyenletesebben megoszló terhelésnek, 
valamint a kisebb szöget bezáró, nagyobb méretű terelő 
és meghajtó kerekeknek köszönhetően a rúdláncos elevát
or kevésbé kopik, sokkal jobban terhelhető, és rendkívül 
nyugodt járású. A lánctagok szükség esetén egyszerűen 
kicserélhetők.

A körbálázókat világszerte sokoldalúan használják, ezért meg kell felelniük a szalma, a széna 

vagy a fonnyasztott takarmány bálázásakor felmerülő különböző feltételeknek. A KRONE 

rúdláncos elevátora minden körülmények között megbízhatóan működik és megfelel a 

gyakorlat által támasztott követelményeknek.

A KRONE rúdláncos elevátor
 � Nagy bálatömörség

 � Biztonságos bálaforgatás

 � Kevesebb a töredezésből adódó veszteség

 � Alacsony teljesítményigény
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Az egymáshoz nyomódó elemek hatása
A KRONE rúdláncos elevátor kíméletesen kezeli a terményt, 
a bála, valamint a keresztrudak egymáshoz nyomódásának 
hatására a bálázó biztonságos hajtásáról és a lehető legna
gyobb bálatömörségről gondoskodik.
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Az alkalmazott fedélzeti elektronikától függően (Medium vagy Komfort) a Fortima bálázók 

felszerelhetők kettős vagy az időtakarékos négyszeres zsineges kötözéssel. Mindkét változat 

esetében formatartó bálákat eredményeznek a bála felszínén bőséges átfedéssel haladó 

zsinegek, és a szélek többszörös átkötése.

A KRONE zsineges kötözés

Formatartó bálák
A bálákon a négy zsineg ( 1  – 4  ) többszörösen körbefordul. 
A beállítástól függően a bála szélén több vagy kevesebb át

kötés történhet. A négyszeres kötözés stabil bálákat eredmé
nyez. Több átrakodást követően is megtartják az alakjukat.

A zsinegek vezetése négyszeres kötözésnél
A lépcsős tárcsa szabja meg a zsinegek körbecsévélésének 
számát. Két vezetőszán gondoskodik a négy zsineg egyenle
tes keresztirányú elosztásáról a kamra teljes szélességében. 

A kötözési folyamat megkezdésekor a gumi – és a nyomó
görgő a bálakamrába továbbítja a zsinegeket, ahol azokat a 
forgó bála magával sodorja.

 � Kettős vagy négyszeres zsineges kötözés választható

 � Rövid kötözési idők

 � Nagy óránkénti teljesítmény
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A tárolószekrény
Összesen 11 zsinegtekercs helyezhető el a nagy tároló
szekrényben. Oldalsó tartóelemek támasztják meg a zsi
negtekercseket, és biztosítják a zsinegek zavarmentes 
lecsévélését.

A kötözés kezdete
A kötözést egy villanymotor indítja el. A motor megfeszíti a 
meghajtó szíjat, ami működésbe hozza a zsineget behúzó 
gumigörgőt.
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A hálótekercsek száma
A hálótekercsek számát egy fogazott tárcsa segítsé
gével egy szenzor érzékeli, és az adatot a fedélzeti 
számítógépnek továbbítja. Az előre meghatározott 
menetszám elérésekor a berendezés automatikusan 
elvágja a hálót.

A Fortima hálós kötözőberendezése a felépítését és a működését tekintve is meggyőző.  

A hálós kötözés előnye a zsineges kötözéssel szemben a rövidebb kötözési idő, ami növeli a 

bálázási teljesítményt. A hálós kötözőberendezés akár 3600 m hosszúságú hálótekerccsel is 

felszerelhető.

A KRONE hálós kötözés
 � Rövid csomagolási idő – több bála óránként

 � A bálák az istállóban gyorsan és könnyen bonthatók

 � A háló biztonságos felvétele és adagolása

A tárolószekrény
A nagy befogadóképességű és víztől védett tároló
szekrényben 3 hálótekercs helyezhető el. A 3600 m 
hosszúságot is elérhető hálótekercseket egy tartó
szerkezet rögzíti.

A kötözőanyag behelyezése
A kötözőanyag behelyezésekor Ön kényelmesen a 
gép előtt állhat. A hálótekercset a kifordított tartóten
gelyre kell rátolni. Ezután a hálót a csomagoló beren
dezéshez kell vezetni.
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A hálós kötözés indítása
A hálós kötözés a bálázási folyamat befejezésekor 
automatikusan elkezdődik vagy egy villanymotor se
gítségével manuálisan indítható el.

A kötözőanyag fékezése
A kötözőanyagot fékező szerkezet beállításával a bá
lák szorosan becsomagolhatók, és a szállítást köve
tően is megőrzik formájukat.
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Az automatikus lánckenés
A nagy tartállyal és excenteres szivattyúval ellátott központi lánckenés csökkenti a karbantartás szükségletét, és a Fortima 
bálázót még gazdaságosabbá teszi. A kenőolajat egy állítható excenteres szivattyú juttatja el a meghajtó láncokhoz.

A Fortima koncepciója nemcsak kiváló bálázási teljesítményével és bálatömörségével, hanem 

az áttekinthető felépítésével és a géprészek jó hozzáférhetőségével is kiemelkedő.  

A kenőlécek és az automatikus lánckenés a karbantartási igényt minimálisra csökkenti.

A KRONE gépek könnyű szervizelése
 � Könnyű karbantartás jól hozzáférhető gépelemekkel

 � A meghajtó láncok automatikus kenése  
A fixkamrás Fortima bálázónál opcionális

 � Automatikus láncfeszítés

Az olajszűrő
Az elszennyeződött olaj miatt előforduló üzemzavarok el
kerülése érdekében a változó bálakamrás Fortima hidrau
likarendszere elé egy optikai szennyeződéskijelzővel ellá
tott olajszűrőt helyeztek el. Ez optimális üzembiztonságról 
gondoskodik.
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A kenőlécek
Minden rejtett kenési pont kenőlécek segítségével 
áttekinthetően és jól hozzáférhetően csoportosí
tott. Ez csökkenti a karbantartás idejét és növeli a 
kényelmet.

A láncfeszítő
Egy rugós, automatikus láncfeszítő csökkenti a kar
bantartási igényt, és növeli a láncok élettartamát.
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 � Kényelmes, grafikus felhasználói felület

 � Áttekinthető felépítés

 � Egyszerű használat

A gépkezelő tehermentesítésére az elektronikus vezérlő – és kezelőrendszerek különböző 

változatai állnak rendelkezésre. Az egyes kezelő terminálok letisztult felépítésű kijelzői 

tájékoztatják a Fortima üzemállapotáról a gépkezelőt, aki szükség szerint be is avatkozhat.

A kezelőegység
Alapkivitelben a Fortima F 
kezelőegysége jelzi a végső 
bálázási nyomást, hálós kö
tözésről zsineges kötözésre 
kapcsol át, aktiválja a kés
csoportkapcsolást és a rend
felszedő kezelését.

A fedélzeti elektronika változatai
Alapkivitelben az összes Fortima bálázót "Medium" elektro
nikával szerelik fel. Ebben az esetben a gép elején két oldalt 
két mutató található, melyek a bálakamra bal és jobb oldalán 
mérhető aktuális nyomást jelzik.
A szenzoroktól érkező impulzusok automatikus feldolgozásá
ra és a kezelőegységek vezérlésére a bálázók opcionálisan 
felszerelhetők "Komfort" fedélzeti elektronikával.

A Beta II kezelő terminál
A Beta II kezelő terminál 4,3" méretű színes 
kijelzőjével és 8 gombot tartalmazó fóliabil
lentyűzetével áttekinthető felépítésű és na
gyon egyszerűen kezelhető. A bálázási nyo
más, a bálaátmérő és a kötözés kezdetének 
kijelzése mellett a bálák száma is leolvasható 
a terminálról. Emellett lekérdezhetők a szele
pek és a szenzorok funkciói is.

A KRONE kezelő terminálok és
a fedélzeti elektronika változatai

A Delta kezelő terminál
A Delta kezelő terminál 5,5" méretű 
érintőképernyővel, 12 funkciógom
bot tartalmazó fóliabillentyűzettel és 
egy forgatható szabályozó gombbal 
rendelkezik. A terminál segítségével 
lehívhatók a szelep, a szenzor – és 
a diagnosztikai funkciók, valamint 
hozamadatok.
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A DS 500 kezelő terminál
A DS 500 kezelő terminál 5,7" méretű színes érintőképer
nyős kijelzőjével vagy 12 funkciógombot tartalmazó fólia
billentyűzetével valamint forgatható szabályozó gombjával 
nagyon egyszerűen kezelhető. A bálázási nyomás, a bála
átmérő és a kötözés kezdetének kijelzése mellett a bálák 
száma is leolvasható a terminálról. Emellett lekérdezhetők a 
szelepek és a szenzorok funkciói is.

A CCI 1200 kezelőterminál
A CCI 1200 kezelő terminál nagy, 12" méretű, érintőfunk
ciókkal ellátott, színes kijelzővel rendelkezik. A képernyőn 
egymás mellett megjeleníthető a gép kezelése és a kame
rakép. A CCI 1200 terminál ISOBUS kompatibilis, így más 
gépekkel történő használatra is előkészített.

A kamerarendszer
Egy kamera segítségével a gép működése és a környezete 
egyaránt optimálisan figyelhető. Ez javítja a kezelés kényel
mét és a közlekedés biztonságát.
A kamerakép megjeleníthető külön képernyőn vagy a 
CCIterminálon.
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Műszaki adatok

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

 � 4 fixkamrás sorozat

 � 4 változó bálakamrás sorozat

A KRONE csomagoló hálók és kötözőzsinegek

Fortima fix bálakamrával

F 1250 F 1250 MC F 1600 F 1600 MC

Bálaszélesség m 1,20 1,20 1,20 1,20

Bálaátmérő m 1,25 1,25 1,55 1,55

A gép hossza m 4,20 4,20 4,36 4,36

A gép magassága m 2,49 2,49 2,62 2,62

A gép szélessége* m 2,57 2,57 2,57 2,57

Vezérlés nélküli rendfelszedő
munkaszélessége (DIN 11220)

 
m

 
2,05

 
2,05

 
2,05

 
2,05

A rendfelszedő fogak sorainak száma 5 5 5 5

Továbbító rotor széria – széria –

Szeletelő rotor – széria – széria

Kések maximális száma – 17 – 17

Minimális késtávolság mm – 64 – 64

Gumiabroncs változatok 
 
 

11.5/80-15.3 10 PR 
15.0/55-17 10 PR 
19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

11.5/80-15.3 10 PR
15.0/55-17 10 PR 
19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

11.5/80-15.3 10 PR
15.0/55-17 10 PR 
19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

11.5/80-15.3 10 PR
15.0/55-17 10 PR 
19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

Teljesítményigény legalább kb. kW /LE 36 / 50 36 / 50 36 / 50 36 / 50

Áramellátás 12 V 12 V 12 V 12 V

Meghajtó fordulatszám min-1 540 540 540 540

Hidraulika csatlakozók 2 x egyszeres működésű 2 x egyszeres működésű 2 x egyszeres működésű 2 x egyszeres működésű

KRONE excellent StrongEdge
A legnagyobb erőt képviselő KRONE háló. Mivel itt két 
láncfonalat eggyé fűztek össze, a háló rendkívüli szakító
szilárdságú, nagyobb szemekkel rendelkezik, és nagyon 
erősen UVálló. A fenti tulajdonságai alapján használata 
különösen a nagy tömegű, erős struktúrájú termények be
takarítására, és a sok napsütésnek intenzíven kitett régi
ókban ajánlott.

KRONE excellent Edge X-tra
Két jól bevált KRONE háló az egyben: A KRONE excellent 
Edge Xtra a sok éve jól bevált Edge és RoundEdge hálók 
tulajdonságait egyesíti egy univerzális, kiváló minőségű 
KRONE hálóban. Az Edge Xtra bármilyen terményhez és 
minden körbálázóhoz kiválóan alkalmas, a bálákat a szélek
kel együtt egy darabban fedi be. Ezek a tökéletes szélessé
get biztosító tulajdonságok védik az Ön értékes terményét, 
és optimális eredményt biztosítanak.

30   | Fortima



Fortima változó bálakamrával

V 1500 V 1500 MC V 1800 V 1800 MC

Bálaszélesség m 1,20 1,20 1,20 1,20

Bálaátmérő m 1,00 – 1,50 1,00 – 1,50 1,00 – 1,80 1,00 – 1,80

A gép hossza m 4,52 4,52 4,86 4,86

A gép magassága m 2,70 2,70 2,85 2,85

A gép szélessége* m 2,57 2,57 2,57 2,57

Vezérlés nélküli rendfelszedő
munkaszélessége (DIN 11220)

 
m

 
2,05

 
2,05

 
2,05

 
2,05

A rendfelszedő fogak sorainak száma 5 5 5 5

Továbbító rotor széria – széria –

Szeletelő rotor – széria – széria

Kések maximális száma – 17 – 17

Minimális késtávolság mm – 64 – 64

Gumiabroncs változatok 
 
 

11.5/80-15.3 10 PR 
15.0/55-17 10 PR 
19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

–
15.0/55-17 10 PR 
19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

11.5/80-15.3 10 PR 
15.0/55-17 10 PR 
19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

–
15.0/55-17 10 PR 
19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

Teljesítményigény legalább kb. kW /LE 36 / 50 36 / 50 40 / 55 40 / 55

Áramellátás 12 V 12 V 12 V 12 V

Meghajtó fordulatszám min-1 540 540 540 540

Hidraulika csatlakozók 2 x egyszeres működésű 
szabad visszaáramlás

2 x egyszeres működésű 
szabad visszaáramlás

2 x egyszeres működésű 
szabad visszaáramlás

2 x egyszeres működésű 
szabad visszaáramlás

A KRONE excellent Round Baler Twine kötözőzsineg
A KRONE a zsineges kötözéssel készülő körbálákhoz 
is kínál erős és kiváló minőségű kötözőzsineget – ez a 
KRONE excellent Round Baler Twine.

* a gumiabroncsok méretétől és a tengelyek számától függően előfordulhatnak eltérések
** csak egytengelyes változatban lehetséges

KRONE excellent SmartEdge
Az excellent Edge Xtra HighEnd bálakötöző hálónk "okos" 
változatát is elkészítettük, hogy nagyon jó alternatív lehetősé
get tudjunk kínálni az egyszerűbb termékeket kereső ügyfele
inknek – ez a KRONE excellent SmartEdge. Ez egy jó árérték 
arányú bálakötöző háló, mivel kedvező áron kapható, a mi
nőségi alapkövetelményeket messze túlszárnyalja, és minden 
körülmények között a legjobb betakarítási eredményt adja.
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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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