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BiG M 450 nagyteljesítményű szársértős kasza
 � Nagyteljesítményű, 12 l hengerűrtartalmú, 

449 lóerős 6 hengeres Liebherr motor

 � Maximális hatékonyságot biztosító 9,95 m 
munkaszélesség

 � Tiszta vágást biztosító DuoGrip felfüg-
gesztés a kaszák egyenletes felfekvési 
nyomásával

 � Az összes kaszaegység felfekvési nyomá-
sának és vágásmagasságának teljesen 
hidraulikus beállítása

 � Optimális súlyeloszlás a fűfelületet kímélő 
munkavégzés érdekében

 � A termény intenzív feltárását teljes munkaszé-
lességben biztosító V-acélujjas szársértő

 � A takarmány rugalmas és kevés szennyeződés-
sel járó lehelyezése a védőburkolatba épített 
adagolócsigák segítségével

 � Rugózott SilentSpace nagy belső terű vezető-
fülke 360°-os körpanorámával

 � A kerékmotorokkal hajtott, hidropneumatikus 
rugózású tengelyek magasfokú vezetési kényel-
met biztosítanak

 � Nagyobb hasmagasságot biztosító hidrauliku-
san állítható járószerkezet

V-acélujjas szársértő
A 64 cm átmérővel nagyon nagynak számító szársér-
tő egy állítható magasságú bordázott lemez mentén 
juttatja tovább a terményt, miközben a növények vé-
delmet nyújtó viaszrétegét ledörzsöli. Az edzett, elő-
re, munkairányba fordított acélujjak a kaszagerendely 
teljes munkaszélességében maximális intenzitással 
dolgoznak, és rendkívül hatékonyan továbbítják a 
terményt.

DuoGrip felfüggesztés
A BiG M 450 modell esetében az oldalkaszákat golyós 
rögzítőszemmel ellátott súlyponti függesztés tartja. 
Két párhuzamos vezető kar fogja fel az oldalirányú erő-
ket. Nagy kilengési tartományuk egyenletes és tiszta 
vágást tesz lehetővé lejtős területen, valamint árkoknál 
és töltéseknél.

Kényelmes beállítás
A felfekvési nyomás és a vágási magasság a frontka-
szánál és az oldalra kinyúló kaszáknál a vezetőfülkéből 
teljesen hidraulikusan állítható. Ezen túlmenően a vá-
gási magasság és a felfekvési nyomás két-két értéke 
elmenthető, és a joystick ségítségével szükség szerint 
lehívható.
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BiG M 450 CV

Szétterítés vagy rendre rakás
Nyitott rendkezelő lemezekkel végzett munka esetén a kaszák 
a forgó csigák felett dobják át a levágott terményt, és teljes 
munkaszélességben szétterítik, ami gyors száradást biztosít. 
Zárt rendkezelő lemezekkel végzett munka esetén a levágott 
terményt a csigák közvetlenül a frontkasza által kialakított 
rendre rakják.

Műszaki adatok

BiG M 450 CV

A motor névleges teljesítménye  kW/LE 330 / 449

Hengerűrtartalom l 12

Szársértő típusa V-acélujjas

Munkaszélesség  m 9,95

Tiszta kipufogógáz
A BiG M 450 kaszába épített Liebherr motor 
eleget tesz a 4. fokozatú kipufogógáz-tisztasá-
gi követelményeknek. A tiszta égéstermékekről 
a szelektív katalitikus redukciós SCR (Selective 
Catalytic Reduction) technológia gondoskodik.
Ennek segítségével a kipufogógázt elveze-
tő rendszerbe a katalizátor előtt karbamidot 
fecskendeznek, ami a motorban az égés során 
keletkezett nitrogénoxidokat ártalmatlan nitro-
génné és vízzé alakítja át.

A vezetőfülke
Az opcionális Activo Premium Komfort vezetőülés szellőz-
tethető és fűthető. Innen valamennyi kezelő elem jól elérhe-
tő. A 10" nagyságú kezelő terminál az összes fontos üzemi 
adatot gyűjti, amelyek a nagy felbontású színes kijelzőn jól 
áttekinthető formában megjeleníthetők. Igény szerint moni-
toros tolatókamera is kapható, így a vezető a teljes gépet 
optimálisan átláthatja.
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Belső csúszótalp nélkül
A kaszatest a hajtását egy szöghajtóművön keresztül 
közvetlenül a belső kaszadob mögött kapja. A kaszapen-
gék pályáinak optimális átfedése csíkmentes kaszálást 
biztosít.

Pengecsere egy pillanat alatt
A gyors-záras pengecsere sok gyakorlati szakember 
számára elengedhetetlenül fontos. A pengék a munka-
végzés helyszínén gyorsan és könnyen cserélhetők.

SafeCut
A kaszatesten minden kaszatárcsa külön-külön biztosí-
tott. Idegentesttel való ütközéskor a feszítőcsap eltörik. 
Ezután a kaszatárcsa a hajtótengely menetein keresztül 
felfelé fordul. Ez megakadályozza az ütközést a szom-
szédos tárcsákkal.

 � Oldalfüggesztett kaszatest óriási kitérési 
tartománnyal

 � Optimális felfekvési nyomás szerszám nélkül 
állítható húzórugókkal, a tiszta vágás és a 
fűfelület kímélése érdekében

 � Különösen hosszú élettartamú, robusztus 
kivitelű, teljesen körbehegesztett kaszatest

 � Zavartalan kaszálást biztosító belső csúszó-
talp nélküli kaszatest

 � Nyugodt járású és a lehető legjobb erőátvi-
telű hajtás nagy homlokfogaskerekekkel

 � A kaszapengék kényelmes cseréjét biztosító 
gyors-záras pengecsere közvetlenül a mun-
kavégzés helyszínén

 � SmartCut: Csíkmentes kaszálás a ka-
szapengék pályáinak optimális átfedésével

 � SafeCut: maximális védelmet nyújtó egyen-
ként biztosított kaszatárcsák

ActiveMow tárcsás kaszák

6   | Program



Domboldalon is használható
A felfelé és lefelé nagy kitérési tartománnyal rendelke-
ző ActiveMow tárcsás kaszák kitűnően alkalmazhatók 
domboldalak kaszálására erősen hullámos és egyenet-
len talajon.

A felfekvési nyomás szabályozása
Modelltől függően az egyenletes vágáskép biztosításá-
hoz szükséges felfekvési nyomás 1-3 szerszám nélkül 
állítható tehermentesítő rugóval állítható be.

ActiveMow R 200 R 240 R 280 R 320 R 360

Munkaszélesség m 2,05 2,44 2,83 3,22 3,61

Kaszatárcsák/kaszadobok száma 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2

Teljesítményigény  kb. min. kW/LE 27 / 37 30 / 41 40 / 55 50 / 68 55 / 75

ActiveMow R 280

Műszaki adatok
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EasyCut F frontkaszák
 � Frontkaszák 2,71 - 4,04 m 

munkaszélességben

 � SafeCut kaszatest biztosítás az egyen-
ként biztosított kaszatárcsákhoz

 � SmartCut a csíkmentes kaszálás érde-
kében optimális átfedésben elhelyezkedő 
kaszatárcsák

 � Tolt (Push) vagy vontatott (Pull) felfogatá-
sú kaszatest

Beállítható felfekvési nyomás
A felfekvési nyomás a tolt modellek esetében húzórugók 
segítségével egyszerűen állítható. Az optimális felfekvési 
nyomás egyenletes vágásképet és nagy területi teljesít-
ményt biztosít. A jobb talajkövetés érdekében érdemes 
teleszkópos felső függesztőkart használni.

Tolt frontkaszák
A tolt felfogatású (Push) EasyCut F kaszák kompakt és 
áttekinthető felépítésűek. Alacsony saját tömegük és 
tiszta vágásképük nagyon meggyőző. Közvetlenül a trak-
torhoz csatlakoztathatók. Függesztő háromszögre már 
nincsen szükség.

Tökéletes a domboldalakon: Az M-modellek
A rendkívül kompakt kialakításuk és alacsony tömegük 
miatt az M-modellek különösen jól használhatók lejtős 
terepen. Az új EasyCut F 320 M és F 360 M kasza alapki-
vitelben tolt felfogatással rendelkezik, opcionálisan von-
tatott változat is rendelkezésre áll.

Választható tolt vagy vontatott kivitel
Az EasyCut F 320/360 a tolt felfogatás (Push) mellett 
opcionálisan vontatott (Pull) függesztéssel is választha-
tó. Ez a vontatott változat hátrafelé, ill. felfelé szélesen ki 
tud térni, és idegentestekkel történő ütközéskor további 
védelmet nyújt. A vágásmagasság eközben változatlan 
marad.

 � Robusztus, tömített és teljes élettartamra kenés-
sel ellátott körbehegesztett kaszatest

 � Kaszák szársértővel vagy szársértő nélkül

 � Kapható aktív hajtású rendterelő dobokkal vagy 
kompakt M modellként – ideális lejtős terepen

 � EasyCut F 400 CV Fold: Az első frontkasza össze-
csukható kaszagerendellyel
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EasyCut frontkaszák F 280 M F 320 M F 360 M F 280 F 320 F 320 CV F 320 CR F 360 CV F 360 CR F 400 CV Fold

Munkaszélesség kb. m 2,73 3,16 3,60 2,71 3,14 3,16 3,16 3,60 3,60 4,04

Szállítási szélesség kb. m 2,56 3,00 3,45 2,56 3,00 3,00 3,00 3,45 3,45 3,00

Tolt kaszagerendely széria széria* széria* széria széria* széria* széria* széria* – széria

Vontatott kaszagerendely – opció** opció** – opció** opció** opció** opció** széria** –

Acélujjas CV-szársértő – – – – – széria – széria – széria

Gumihengeres CR szársértő – – – – – – széria – széria –

Hengeres CR szársértő M-profi lú hengerekkel – – – – – – opció – opció –

Teljesítményigény kb. kW / LE 40 / 55 48 / 65 51 / 70 44 / 60 51 / 70 59 / 80 59 / 80 66 / 90 66 / 90 74 / 100

ÚJ

M-modellek: könnyű, kompakt felépítés, szársértő: CV = V-acélujjas, CR = hengeres szársértő*Tolt változat  **Vontatott változat

Műszaki adatok

Összecsukható kaszagerendely
Az EasyCut F 400 CV Fold kaszával a KRONE most első 
alkalommal kínál összecsukható gerendellyel rendelkező 
frontkaszát. Egy hidraulikus lengő hajtás lehetővé teszi a 
kaszagerendely összecsukását a hajtáslánc szétkapcso-
lása nélkül. Ez 3,00 m alatti szállítási szélességet biztosít.

Optimális feltárás
Az EasyCut F 320/360 CV/CR kaszák választhatók hengeres 
szársértővel (gumihenger vagy M-hengerek) illetve acélujjas 
szársértővel. Mindkét szársértő homogén száradási folyamatot 
és rövid fonnyasztási időt biztosít, takarmányveszteség nélkül.
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EasyCut R hátsó függesztésű kaszák
 � Hátsó függesztésű 2,73 - 4,04 m mun-

kaszélességű kaszák

 � SafeCut kaszatest biztosítás az egyen-
ként biztosított kaszatárcsákhoz

 � Robusztus, tömített és teljes élettar-
tamra kenéssel ellátott körbehegesztett 
kaszatest

Optimálisan kiegyensúlyozott
A KRONE DuoGrip függesztéssel a kasza nemcsak a súly-
pontjában függesztett, hanem a vezető karok további olda-
lirányú tartást is biztosítanak. Eközben a felfekvési nyomás 
a teljes munkaszélességben azonos marad, ami egyenletes 
vágásképet biztosít a lehető legkönnyebb vontatás és a leg-
jobb oldaltartás mellett.

Kényelmes beállítás
A rugók előfeszítésének opcionális hidraulikus beállítása a 
felfekvési nyomás szükség szerinti gyors változtatását teszi 
lehetővé menet közben. A kasza lekapcsolásakor a rugók a 
vezetőülésből tehermentesíthetők.

Megfelelő feltárás
A szársértők segítségével a termény száradási folyama-
ta, és ezzel a fonnyasztási idő lerövidíthető. Ehhez V-ala-
kú, a munkavégzés irányába előre fordított acélujjak (CV), 
vagy profilozott gumihengerek, ill. M-hengerek (CR) állnak 
rendelkezésre.

Szársértő: CV = V-acélujjas szársértő, CR = hengeres szársértő

EasyCut hátsó kaszák R 280 R 320 R 360 R 400 R 280 CV R 280 CR R 320 CV R 320 CR

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

Szállítási szélesség  kb. m 3,50 3,90 4,00 1,50 3,10 3,10 3,50 3,50

Szállítási helyzet felfelé 110° 110° 124° – 124° 124° 124° 124°

Acélujjas CV-szársértő – – – – széria – széria –

Váltómű a CV szársértőhöz – – – – széria – széria –

Gumihengeres CR szársértő – – – – – széria – széria

Hengeres CR szársértő M-profilú hengerekkel – – – – – opció – opció

Teljesítményigény kb. kW / LE 40 / 55 50 / 68 55 / 75 66/90 51 / 70 51 / 70 59 / 80 59 / 80

Műszaki adatok

 � DuoGrip: súlyponti felfogatás és vezető karokkal 
történő irányítás

 � Opcionálisan hidraulikusan állítható felfekvési 
nyomás

 � Mechanikus ütközésvédelem az ütközések okozta 
károk elkerülése érdekében

 � Kaszák szársértővel vagy szársértő nélkül
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Kiváló megközelíthetőség
A pengék cseréjéhez és a kasza tisztításához a védőponyva 
első fele felhajtható. Így a kaszagerendely minden része jól 
megközelíthető.

Teljeskörűen biztosított
Az ütközésvédelem biztonságot ad, ha a kasza akadályba 
ütközik. Az ütközésvédelem aktiválódásakor a kasza hátra-
felé 1,20 m távolságig, felfelé 40 cm távolságig tud kitérni. 
Ezt követően automatikusan munkahelyzetbe tér vissza.

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

Kompakt
Az opcionális kitámasztó lá-
bakkal a kasza nemcsak 
munkahelyzetben, hanem 
szállítási helyzetben fel-
hajtott kaszagerendely-
lyel is helytakarékosan 
tárolható.

11Program | 



EasyCut vontatott tárcsás kaszák

Változtatható felfekvési nyomás
A húzórugók gyors és optimális alkalmazkodást tesznek 
lehetővé bármilyen körülményekhez. Jó benyomást kelt a 
széles beállítási tartomány és a könnyű kezelhetőség.

 � Oldalsó és középső vonórúdkormányzás

 � Robusztus kivitelű, teljesen körbehe-
gesztett kaszatest, nagy, tartós kenésű 
fogaskerekekkel

 � SmartCut: csíkmentes kaszálás a kaszapen-
gék pályáinak különösen jó átfedésével

 � SafeCut: egyenként biztosított kaszatárcsák

 � Alapkivitelben gyors-záras pengecsere

 � DuoGrip: súlyponti felfogatás kettős 
megvezetéssel

 � Optimális felfekvési nyomás állítható 
húzórugókkal

 � A termény gyors és egyenletes száradását 
 biztosító acélujjas vagy hengeres szársértők

 � Változtatható rendrakást biztosító  keresztirányú 
szállítószalag

Lengő hajtás
A speciálisan kialakított lengő hajtásnak köszönhetően 
a táblavégi fordulónál keskeny ívű fordulási manőverek is 
végrehajthatók. A teljes hajtás kardántengelyeken és haj-
tóműveken keresztül valósul meg.

Teljes szélességben hatékony
Az edzett, előre, munkairányba fordított V-alakú acélujjak a 
teljes munkaszélességében maximális intenzitással dolgoz-
nak. Akadályba ütközéskor az ujjak hátrafelé ki tudnak térni. 
Az előre korlátozott mértékű kitérési út növeli a csapszegek 
élettartamát.

Takarmánykímélő feltárás
A teljes szélességben dolgozó CR-szársértők hengerei 
egyenletes feltárást biztosítanak a teljes munkaszélesség-
ben. A különböző takarmányfélékhez és mennyiségekhez 
való alkalmazkodás érdekében a hengerek közötti távolság 
és a nyomóerő beállítható.

EasyCut, vontatott 2801 CV 2800 CRi 3201 CV 3200 CRi 3210 CV 3210 CRi 6210 CV

Vonórúdkormányzás oldalsó oldalsó oldalsó oldalsó középső középső középső

Munkaszélesség kb. m 2,73 2,71 3,16 3,14 3,16 3,14 6,20

Szársértő V-alakú acélujjak* hengerek** V-alakú acélujjak* hengerek** V-alakú acélujjak* hengerek** V-alakú acélujjak*

Teljesítményigény kb. kW/LE 51/70 51/70 59/80 59/80 59/80 59/80 112/150

Műszaki adatok

*V-alakú acélujjas szársértő (CV), **hengeres szársértő (CR/CRi)
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Oldalsó vonórúdkormányzás
Az oldalsó vonórúdkormányzással és lengő hajtással rendel-
kező EasyCut tárcsás kasza lehetővé teszi a terület körbeka-
szálását kiemelés, hátramenet és köztes megállások nélkül. A 
rövid vonórúdnak köszönhetően ezek a tárcsás kaszák nagyon 
kompakt felépítésűek, könnyen vezethetők, és nagyon megy-
győzőek kiváló követő mozgásukkal.

Középső vonórúdkormányzás
Az EasyCut TC modellek lehetővé teszik a kaszálást a traktortól 
jobbra ill. balra. Fordulási helyzetben a vonórúd iránya változ-
tatható, így a kaszával az ellentétes nyomvonalon folytatható a 
munka. A traktor nem a kaszálandó növényállományban halad. 
Ez a megoldás tiszta és veszteségmentes kaszálást biztosít. A 
kaszálás a teljes teljesítmény kihasználásával végezhető, front-
kaszával kombinálva maximális munkaszélességben történhet 
a kaszálás. Lejtős terep kaszálásakor a traktor folyamatosan a 
hegy felőli oldalon haladhat.

Változtatható rendképzés
A keresztirányú behordószalaggal rendelkező vontatott tár-
csás kaszák a terményt egy korábban létrehozott rendre is le 
tudják helyezni. Az így létrehozott kettős rend kiválóan segíti 
később a betakarítógépek adapterének munkáját. Klasszikus 
széles leterítés esetén a behordószalag felfelé fordítható, így 
nem végez munkát. Frontkaszával kialakított kombinációk is 
használhatók.

EasyCut, vontatott TS 320 TS 320 CV TS 320 CR TC 320 CV TC 320 CR TS 360 CV TS 360 CR

Vonórúdkormányzás oldalsó oldalsó oldalsó középső középső oldalsó oldalsó

Munkaszélesség kb. m 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,60 3,60

Szársértő – V-alakú acélujjak* hengerek** V-alakú acélujjak* hengerek** V-alakú acélujjak* hengerek**

Keresztirányú szállítószalag – opció opció opció opció opció opció

Teljesítményigény kb. kW/LE 59/80 59/80 59/80 59/80 59/80 66/90 66/90

Műszaki adatok

Ú
J

TS = oldalsó vonórúdkormányzás, TC = középső vonórúdkormányzás, *V-alakú acélujjas szársértő (CV), **hengeres szársértő (CR) gumi/M-hengerek 13Program | 



ÁLLANDÓ FELFEK-
VÉSI NYOMÁS

EasyCut B kaszakombinációk
� EasyCut B Collect modellek rendképző 

szállítószalaggal

� EasyCut B 950 Collect modell keresztirányú 
rendképző behordócsigával

� Változtatható munkaszélességben is kapható

� CombiFloat az EasyCut B 1000 CV/CR model-
lekhez: traktorba integrált hidropneumatikus 
kasza-tehermentesítés

� CV acélujjas vagy CR hengeres (M-hengerek vagy 
gumihenger) szársértő modellek kínálata

� Könnyen kezelhető, programozási lehetőségeket 
biztosító terminálok, vagy kényelmesebb opcioná-
lis CCI kezelő terminálok

Veszteség nélküli kaszálás
Az oldalkaszák teleszkóposan kinyújtható karja az Easy-
Cut B 890 és B 970 modelleknél mindig megfelelő átfe-
dést tesz lehetővé a frontkaszával. A tökéletes vágásképű 
kaszakombinációk meggyőző munkát végeznek.

Keresztirányú rendképző behordócsiga
Az EasyCut B 950 Collect modell esetében a terményt 
két stabil keresztirányú rendképző behordócsiga szállítja 
biztonságosan és folyamatosan középre, így egyenletes 
formájú rend képződik.

CombiFloat – az intelligens megoldás
A 10,10 méteres óriási munkaszélessége és a nagyteljesítményű 
CV vagy CR szársértője mellett szembeszökő az EasyCut B 1000 
CV/CR kasza CombiFloat automatikus felfekvési nyomásszabá-
lyozása. Ez a rendszer munkavégzés közben állandó szinten tart-
ja a felfekvési nyomást, így kíméli a fűfelületet.

EasyCut Butterfl y B 750 B 890 B 970
B 950

Collect
B 870 CV B 870 CR B 1000 CV B 1000 CR

Collect Collect Collect Collect

Munkaszélesség kb. m 7,46 8,60 - 8,90 9,40 - 9,70 9,45 8,70 8,70 9,30 - 10,10 9,30- 10,10

Szársértő – – – – V-acélujjas Gumihenger/M-hengerek V-acélujjas Gumihenger/M-hengerek

Keresztirányú behordócsigák – – – széria – – – – – – – –

Keresztirányú behordószalagok – – – – – széria – széria – széria – széria

Teljesítményigény kW / LE 74/100 88/120 95 / 130 118/160 110 / 150 125 / 170 110 / 150 125 / 170 130 / 180 145 / 200 130/180 145/200

Műszaki adatok
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Opcionális szársértők
A gyakorlati igények teljes kielégítése érdekében az 
EC B 870 és B 1000 modellek tetszés szerint felsze-
relhetők acélujjas szársértővel (CV) vagy hengeres 
szársértővel (CR).

Szakaszolt rendképzés az EasyCut B 950 Collect 
vagy az EasyCut B 870 / B 1000 CV/CR (Collect) 
modellekkel
Három rendből készíthető 1, 2 vagy 3: a termény 
teljes területen történő szétterítésétől egyészen az 
egyetlen közös, nagy rendre történő kaszálásig – a 
Collect rendszerrel ezek a kaszakombinációk sokol-
dalúan használhatók. A nagyteljesítményű keresztirá-
nyú behordócsigák és behordószalagok nagytömegű 
állományokban is meggyőző munkát végeznek.

Kényelmes használat
Az EasyCut B 1000 CV/CR (Collect) kaszák külön-
böző kezelő terminálokkal szerelhetők fel joystickkal 
vagy anélkül. A színes érintőképernyő jól áttekinthető 
és könnyen kezelhető. Egyszerű és könnyű kezelhető-
séget kínál a szársértővel ellátott kaszakombinációk 
előválasztást biztosító kezelőrendszere.
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� Rotoros rendterítők széles választéka hárompont függesztésű és vontatott változatban

� Karbantartásmentes folyékony zsírban futó hajtóművek

� Nagyméretű profi lcsövekből kialakított vázelemek

� OctoLink karbantartást nem igénylő, stabil, erőzáras 8-körmös tengelykapcsolók

� Tiszta takarmányt biztosító erős, kopásálló, eltérő szárhosszúságú Super-C fogak

� Alapfelszereltséghez tartozó központi határszóró berendezés

� Szerszám nélküli szórási szög állítás

KW/KWT rotoros rendterítők

Robusztus és karbantartásmentes
A folyékony zsírban futó hajtóművek a váz alatt stabilan fel-
csavarozva helyezkednek el. A hajtómű nem képezi a keret 
tartóelemét. Ez maximális stabilitást biztosít a gépnek.

Tiszta takarmány, homogén eloszlás
A 9,5 mm átmérőjű fogak eltérő hosszúságú szárai a fésű-
hatás következtében rendkívül tiszta takarmányt biztosíta-
nak. Az öt rugótekercses, rugóacélból készült fogak rugal-
masak és nagy mértékben terhelhetők. A fogtartók végeit 
lezáró sapkák megakadályozzák a rugós fogak elvesztését.

OctoLink körmös tengelykapcsoló
A karbantartásmentes 8-körmös tengelykapcsolókkal 
minden helyzetben garantált a teljes erőátvitel – ebben 
megbízhat.

A KWT szállítószerkezet
A szállítószerkezetnek köszönhetően ezek a rotoros rend-
terítők a nagy munkaszélességük ellenére ideálisak cseké-
lyebb emelési kapacitással rendelkező kisebb traktorokhoz 
is.
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KWT 11.22

KW 6.72/6

Rotoros rendterítők KW/KWT
KW  

4.62/4
KW  

5.52/4x7
KW  

5.52/4x7 T
KW  

6.02/6
KW  

6.72/6
KW  

7.82/6x7
KWT 

7.82/6x7
KW  

7.92/8

Munkaszélesség  m 4,60 5,50 5,50 6,00 6,70 7,80 7,80 7,90

Rotorok  száma 4 4 4 6 6 6 6 8

Rotoronkénti fogkarok  száma 6 7 7 5 6 7 7 5

Csatlakozás hárompont 
függesztés

hárompont 
függesztés

vontatott hárompont 
függesztés

hárompont 
függesztés

hárompont 
függesztés

vontatott hárompont 
függesztés

Teljesítményigény  min. kb. kW/LE 25/34 37/50 18/25 37/50 44/60 48/65 37/50 48/65

Rotoros rendterítők KW/KWT
KW  

8.82/8
KWT  

8.82/8
KW 

10.02/10
KWT  

10.02/10
KW  

11.22/10
KWT  

11.22/10
KWT  
1300

KWT  
1600

KWT  
2000

Munkaszélesség  m 8,80 8,80 10,00 10,00 11,00 11,00 13,10 15,30 19,60

Rotorok  száma 8 8 10 10 10 10 12 14 18

Rotoronkénti fogkarok  száma 6 6 5 5 6 6 6 6 6

Csatlakozás hárompont 
függesztés

vontatott hárompont 
függesztés

vontatott hárompont 
függesztés

vontatott vontatott vontatott vontatott

Teljesítményigény  min. kb. kW/LE 55/75 37/50 60/80 40/55 66/90 40/55 51/70 60/80 80/110

Műszaki adatok
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KWT 1300 · KWT 1600 · KWT 2000

 � 13,10 m, 15,27 m vagy 19,60 m munkaszélesség

 � Kiváló szóráskép a kisméretű 1,53 m rotorátmérőnek köszönhetően

 � Maximális stabilitást biztosító, különlegesen erős tartókeret

 � Karbantartásmentes OctoLink rotorhajtómű

 � Intelligens kormányzás a KWT 1600 és KWT 2000 modelleknél

Hatékonyság és munkaminőség
A KWT 1300, 1600 és 2000 rotoros rendképzők nemcsak haté-
kony munkavégzésükkel, hanem kiváló munkaminőségükkel is jó 
benyomást keltenek.
A 12, 14 vagy 18 rotor rendkívül egyenletesen teríti el a ta-
karmányt. A mozgatható gerendelyelemek egyenetlen ta-
lajon is tökéletes takarmánykezelést biztosítanak a teljes 
munkaszélességben.
A teljes élettartamú kenéssel rendelkező rotor hajtómű-
vek, a robusztus csőprofilú fogtartók, az állítható, egy-
másba nyúló stabil vázelemek és a nagyméretű gumi-
abroncsokkal rendelkező, széles szállítószerkezet a 
legnagyobb mértékben terhelhetők, és többéves 
használat után is kimagasló munkát végeznek.

A minőségi takarmányelőállítás nemcsak hatékony kaszák, hanem velük összhangban 

dolgozó rotoros rendterítők használatát is megköveteli. A KWT 1300, 1600 vagy 2000 

modellekkel elérhető a hatékony kaszakombinációk területi teljesítménye, emellett eltolva 

használhatók, és egyenletesen száraz takarmány betakarítását teszik lehetővé.

KWT 1600

Vontatott, 12, 14 vagy 18 rotorral
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A szállítószerkezet
A nagy, széles kerekek süppedő talajon alig hagynak nyo-
mot, kímélik a fűfelületet, és kevés talajtömörödést okoz-
nak. A megfelelő alapkivitelű gumiabroncsok mellett ehhez 
a három rotoros rendterítőhöz széles kerekek is rendelke-
zésre állnak.

Stabil keret
A rendkívül erős vázelemek hatalmas munkaszélességekre 
méretezettek. A zárt védőkeret a ferdén lefutó keresztirányú 
merevítők hatására rendkívül formatartó. Nemcsak a biz-
tonsági előírásoknak felel meg, hanem a tartókarokat és a 
csuklókat is tehermentesíti.

A terheléskiegyenlítés
A terheléskiegyenlítés előfeszített rugója a rotor kiemelése-
kor a vonórudat lefelé nyomja, így a traktor alsó függesztő 
karjai változatlan pozícióban maradnak. A KWT 1300 eseté-
ben a hárompont függesztés opcionális lehetőség.

KWT 2000
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Swadro 46 egyrotoros rendképző Swadro 46 T egyrotoros rendképző

20  | Program

Swadro 1, 2 vagy 3 rotoros oldalrendképző

A rotorok
A három éves garanciával rendelkező DuraMax vezérlőpálya, 
a nagyméretű vezérlő görgők, a különlegesen erős és vas-
tagfalú fogtartó karok és alumíniumházas csapágyaik a leg-
komolyabb igénybevételnek is ellenállnak. A fogtartó karok 
golyós csapágyazásúak és karbantartásmentesek.

Műszaki adatok 
Swadro egyrotoros rendképző 35 38 38 T 42 42 T 46 46 T
Munkaszélesség  kb. m 3,50 3,80 3,80 4,20 4,20 4,60 4,60

Fogtartó karok  száma 10 10 10 13 13 13 13
Függesztett
Vontatott

X
-

X
-

-
X

X
-

-
X

X
-

-
X

Teljesítményigény  min. kb. kW/LE 22/31 22/31 19/25 37/50 19/25 37/50 22/31

Műszaki adatok
Swadro két-és háromrotoros 
oldalrendképzők 710/26 T TS 970

Munkaszélesség  kb. m
3,40 - 6,20 
(2 x 3,40)

9,70

Rotorok  száma 2 3

Fogtartó karok  száma 2 x 13 1 x 10/2 x 13

Teljesítményigény  min. kb. kW/LE 37/50 59/80

� Karbantartást nem igénylő rotorok és 
fogtartó karok kenési pont nélkül

� Karbantartásmentes folyékony zsírban 
futó rotor hajtóművek

� DuraMax, a kopásálló vezérlőpálya 
három év garanciával

� A teljes munkaszélességben optimá-
lis talajkövetést és azonos felfekvési 
nyomást biztosító középső lengő 
rotorfüggesztés

� Jobb takarmányminőséget, a takarmány-
veszteség minimálisra csökkentését és gyors 
rendrakást biztosító KRONE Lift-fogak

� Nagy has alatti szabad magasság fordulási 
helyzetben

� 4 m alatti szállítási magasság leszállás nélkül

ÚJ



Swadro 710/26T kétrotoros rendképző Swadro TS 970 háromrotoros rendképző
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KRONE Lift-fogak 
optimalizált, egyedülálló fogkialakítással
Minden Swadro rotoros rendképző alapkivitelben új, kétsze-
resen hajlított KRONE Lift-fogakkal van felszerelve.

Előnyei:
  Nagyobb teljesítmény a nagyobb munkasebesség 

következtében
  A termény jobb felvétele és a takarmányveszteség mini-

málisra csökkentése
  Egyenletesebb rendképzés
  Jobb minőségű, szennyeződésektől mentes takarmány
  A gyepnemez kímélése

Műszaki adatok
Swadro kétrotoros 
oldalrendképzők

 TS 620  TS 620 Twin TS 680 TS 680 Twin TS 740 TS 740 Twin

Munkaszélesség
Egyszeres rendképzés  kb. m
Kettős rend képzése  kb. m

6,20 6,20
2 x 3,46

6,80 6,80
2 x 3,80

7,40 7,40
2 x 4,10

Fogtartó karok  száma 10/13 10/13 2 x 13 2 x 13 2 x 13 2 x 13

Teljesítményigény  kb. kW/LE 37/50 37/50 37/50 37/50 44/60 44/60

Swadro TS kétrotoros oldalrendképzők
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Swadro TC kétrotoros középrendképző
 � Rugalmasan alakítható munkaszé-

lesség 6,40 m és 10,00 m között, 
bármilyen munkavégzési feltétellel 
összehangolható

 � Variálható járószerkezet változtat-
ható nyomtávval és nagyméretű 
gumiabroncsokkal

 � A nagy keretmagasságnak és a rotorok 
nagyívű kiemelésének köszönhetően a 
forduláskor könnyű manőverezni

 � Karbantartást nem igénylő rotorok és 
fogtartó karok kenési pont nélkül

A munkaszélesség hidraulikus állítása
A Swadro TC 760 Plus modelltől kezdődően a munkaszé-
lesség hidraulikus állítása szériafelszereltség. A kiválasz-
tott munkaszélesség értéke a traktor vezetőüléséből egy 
nagyméretű skálán leolvasható.

A rotorok egyenkénti kiemelése
Opcionálisan a rotorok egyenként is kiemelhetők. Ez elő-
nyös lehetőség az ék alakban kifutó táblákon, a táblák 
és rétek szélein, valamint csekély hozamú takarmányból 
képzett rendeknél.

A minimális szállítási magasság
Már a tartókarok felhajtásával 4 m alá csökken a Swadro 
TC és TC Plus magassága szállítási helyzetben. Ezzel idő 
takarítható meg, mivel a biztonságos közúti közlekedés-
hez sem a fogtartó karokat, sem pedig a védőponyvákat 
nem kell leszerelni.

Nagy has alatti szabad magasság
A magas kialakítású váznak és a rotorok nagy ívű kieme-
lésének köszönhetően forduláskor a terjedelmes rendek 
felett is gond nélkül át lehet hajtani.

 � Karbantartásmentes folyékony zsírban futó rotor 
hajtóművek

 � DuraMax, a kopásálló vezérlőpálya három év 
garanciával

 � A teljes munkaszélességben optimális talajkövetést 
és azonos felfekvési nyomást biztosító középső 
lengő rotorfüggesztés

 � Jobb takarmányminőséget, a takarmányveszte-
ség minimálisra csökkentését és gyors rendrakást 
biztosító KRONE Lift-fogak

 � 4 m alatti szállítási magasság leszállás nélkül



Swadro TC 640

Swadro TC 1000
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Műszaki adatok  
Kétrotoros
középrendképzők Swadro TC

TC 640 TC 680 TC 760 TC 880 TC 930 TC 1000

Munkaszélesség  kb. m 5,70-6,40 6,80 6,80-7,60 7,60-8,80 8,10-9,30 8,90-10,00
Fogtartó karok  száma 2 x 10 2 x 10 2 x 13 2 x 13 2 x 15 2 x 15

Teljesítményigény  kb. kW/LE 22/35 26/35 37/50 37/50 51/70 51/70

KRONE Lift-fogak optimalizált, egyedülálló fogkialakítással
Minden Swadro rotoros rendképző alapkivitelben új, kétszeresen hajlított 
KRONE Lift-fogakkal van felszerelve.

Előnyei:
  Nagyobb teljesítmény a nagyobb munkasebesség következtében
  A termény jobb felvétele és a takarmányveszteség minimálisra 

csökkentése
  Egyenletesebb rendképzés
  Jobb minőségű, szennyeződésektől mentes takarmány
  A gyepnemez kímélése
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Hidraulikusan állítható 4 m alatti magasság
A hidraulikusan állítható magasságú tengelyével a Swadro 
TC 1370 és 1400 Plus rendképző új területre vonuláskor 
egyszerűen és gyorsan leengedhető. A fogtartó karokat 
nem kell leszerelni, így nem kell leszállni a vezetőülésből.

Rugalmas tengelycsonk-kormányzással
A Swadro 2000 szállítószerkezetén található tengely-
csonk-kormányzás passzív módon, a kormányösszekötő 
rudazaton keresztül, ezen felül pedig aktívan, hidraulikusan 
is vezérelhető. Mindez kiváló nyomkövetést és a legszűkebb 
térben is kimagasló manőverezhetőséget eredményez.

Változtatható munkaszélességgel
A betakarítógépek kapacitásához igazodva a munkaszé-
lesség a lengőkarokkal hidraulikusan változtatható. A két 
lengőkar összehangolásáról tolószán gondoskodik.

A KRONE ötlete csomósodás ellen
Az elöl lévő rotorok gyorsabban forognak. Ez megkönnyíti a 
hátsó rotorok munkáját. Elkerülhetővé válik a rend összecsa-
varodása, csomósodása. Később a betakarítógép teljesítmé-
nyét ez nagymértékben növeli.

Swadro négy- és hatrotoros rendképzők
 � Rugalmasan alakítható munkaszéles-

ségek 13,70 méterig és 19,00 méterig

 � Meredeken futó vezérlőpálya a fogak 
gyors kiemeléséhez a rendből

 � Karbantartást nem igénylő rotorok és 
fogtartó karok kenési pont nélkül

 � Karbantartásmentes folyékony zsírban 
futó rotor hajtóművek

 � DuraMax, a kopásálló vezérlőpálya három év 
garanciával

 � A teljes munkaszélességben optimális talajkövetést 
és azonos felfekvési nyomást biztosító középső 
lengő rotorfüggesztés

 � Jobb takarmányminőséget, a takarmányveszteség 
minimálisra csökkentését és gyors rendrakást bizto-
sító KRONE Lift-fogak



Swadro 2000

Swadro 1400 Swadro TC 1370
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Műszaki adatok

Swadro négy- és hatrotoros rendképzők TC 1370 1400 1400 (Plus) 2000

Munkaszélesség  kb. m 10,80 - 13,70 11,00 - 13,50 11,00 - 13,50 10,00 - 19,00

Rotorok  száma 4 4 4 6

Fogtartó karok  száma 4 x 13 4 x 13 4 x 13 4 x 13/2 x 15

Teljesítményigény  min. kb. kW/LE 59/80 59/80 59/80 59/80

KRONE Lift-fogak optimalizált, egyedülálló fogkialakítással
Minden Swadro rotoros rendképző alapkivitelben új, kétszeresen 
hajlított KRONE Lift-fogakkal van felszerelve.

Előnyei:
  Nagyobb teljesítmény a nagyobb munkasebesség 

következtében
  A termény jobb felvétele és a takarmányveszteség minimálisra 

csökkentése
  Egyenletesebb rendképzés
  Jobb minőségű, szennyeződésektől mentes takarmány
  A gyepnemez kímélése

ÚJ



 � Igény szerint választható lehajtható rácsos, zárt 
acél és szecskagyűjtő felépítmény, 25 - 31 m³ 
befogadóképességgel

 � Kisebb teljesítményigényű, előrefelé lejtő kapa-
róléces lehordó padozat rövid anyagtovábbító 
csatornával

 � A termény egyenletes elosztását biztosító vezér-
lés nélküli rendfelszedő W alakban elrendezett 
ujjakkal

 � Nagyfokú raktérkihasználást biztosító nagy rotor

AX rendfelszedő és szecskaszállító kocsik

Szecskagyűjtő felépítmény (HL, HD)
A szecskagyűjtő felépítménnyel ellátott AX kocsi hom-
lokfalának felső része lehajtható. Önjáró silózó kísérő 
kocsijaként a felső rész egyszerűen 90 fokkal előrehajt-
ható, így a kocsi gond nélkül elölről is rakodható, pl. a 
silózás megkezdésekor. Ez teszi az AX modellt teljes 
értékű, kettős hasznosítású kocsivá.

Zárt acél felépítmény (GL, GD)
A jól bevált, zárt acél felépítmény különösen stabil, és a 
kettős hasznosítás során is ellenáll minden terhelésnek. 
Az oldalfalak tűzihorganyzottak, és porszórással illetve 
műanyag réteggel bevont felületűek.

Lehajtható rácsos felépítmény (FL, FD)
A hidraulikusan lehajtható rácsos felépítménnyel ala-
csony épületekben és kapukon keresztül is probléma-
mentesen közlekedhet.

 � Maximum 32, csoportonként kapcsolható kés 
45 mm szecskahosszig

 � Rakodó automatika a raktér lehetséges legjobb 
kihasználása érdekében

 � A kirakodáskor egyenletes eloszlást biztosító adago-
ló hengerek V alakban elrendezett ujjakkal

 � Opcionális keresztirányú szállítószalag zöldtakar-
mány etetéséhez

 � Talajkormányzott összekötő vagy tandem járószer-
kezet a lehető legnagyobb talajkímélés érdekében
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Süllyesztett lehordó padozat
Az előrefelé lejtő lehordó padozat 
többféle előnyt biztosít: A terményt 
továbbító szállítócsatorna lerövidül. 
A termény hamarabb visszanyerheti 
eredeti struktúráját. Mindez kíméli a 
takarmány struktúráját, és a teljesít-
ményigény is kisebb lesz.

Szeletelő rotor
A 76 cm átmérőjének és 151 cm szé-
lességének, valamint a hat sorban, 
spirál alakban elrendezett fogaknak 
köszönhetően a szeletelő rotor rendkí-
vül nagy teljesítményű. A termény szál-
lítását segítő különösen széles élekkel 
ellátott fogak kímélik a takarmányt, ja-
vítják a szeletelés minőségét és csök-
kentik a teljesítményigényt.

Késtartó gerendely
32 késből álló komplett késkészlet 
esetén 45 mm-es elméleti vágáshossz 
érhető el. A központi csoportkapcso-
lás segítségével különböző késcso-
portok (32 / 16 / 16 / 0) használhatók.

AX 310 GD

AX 250 280 310

Befogadóképesség
(DIN 11741 szerint)  m³

25 25 28 28 31 31

Felépítményváltozatok
FL 
GL

FD 
GD

FL 
GL 
HL

GD 
HD

GL 
HL

GD 
HD

Adagolóhengerek - 2/3 - 2/3 - 2/3

Rendfelszedő munkaszélessége  m 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

Kések száma max. 32 32 32 32 32 32

Teljesítményigény  min kb. kW / LE 59/80 59/80 66/90 66/90 74/100 74/100

Műszaki adatok

L = rendfelszedő kocsi adagolóhenger nélkül, D = rendfelszedő kocsi adagolóhengerrel,  
F =lehajtható rácsos felépítmény , G = zárt acél felépítmény, H = szecskagyűjtő felépítmény
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 � Zárt acél felépítmény 33, 37 vagy 40 m³ 
befogadóképességgel

 � 41 késes rotor, 37 mm-es elméleti 
szecskahosszhoz

 � Vezérlés nélküli rendfelszedő, optimális ter-
ményáramot biztosító, W alakban elrendezett 
fogakkal

 � SpeedSharp: Optimális késköszörű, amely a 
kések kényelmes élezését biztosítja a helyszínen

MX rendfelszedő és szecskaszállító kocsik

Optimális teljesítmény és minőség
Az MX szeletelő és szállítószerkezete meggyőzően 
nagy áteresztőképességgel és rendkívül jó vágási 
minőséggel dolgozik. Nyolc spirális sorban elren-
dezett és Hardox keményfém éllel ellátott fogak 
húzzák rá a terményt az egy síkban elhelyezke-
dő 41 késre, mely 37 mm elméleti szecskahosszt 
eredményez.

Alsó felfüggesztés
Minden MX rendfelszedő kocsi alapfelszereltsége a 
K80 gömbfejes vonószerkezet, mely 4 t megengedett 
támasztó terhelésre méretezett. Ez csekély kopás 
mellett nagy fordulékonyságot biztosít.
A gyárilag beépített vonórúd-rugózás nagy sebesség 
mellett is kiváló komfortot biztosít.

Adagolóhengerekkel
Az MX GD változatok alapkivitelben három (opcioná-
lisan kettő) adagolóhengerrel rendelkeznek, amelyek 
a takarmányréteg egyenletes lehelyezését biztosítják. 
Biztosításukról a központi kardántengely tengelykap-
csolója gondoskodik. A takarmány így gyorsan és len-
dületesen kirakható.

 � Alapkivitelben a csatlakozás gömbfejes vonószer-
kezettel történik, amely magas támasztó terhelést 
és alacsony kopást biztosít

 � Alapkivitelben rugózott csuklós vonórúd gondos-
kodik a nagyobb vezetési komfortról

 � Alapkivitelben három (opcionálisan kettő) adagoló-
henger biztosít egyenletes eloszlást a kirakodáskor

 � Opcionális keresztirányú szállítószalag friss zöldta-
karmány etetéséhez

 � A raktér opcionális lefedése a termény veszteség-
mentes szállítása érdekében
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MX 370 GD

Szecskaszállító kocsik
A stabil zárt acél felépítményének, valamint a nagynak számító, 
18 tonnás tengelyterhelésnek köszönhetően minden MX modell 
rendkívül stabil, megbízható és gazdaságos, önjáró silózók mel-
letti használatkor is.

MX 330 GL 330 GD 370 GL 370 GD 400 GL

Befogadóképesség*
(DIN 11741 szerint)  m³ 33 33 37 37 40

Rendfelszedő munkaszélessége
(DIN 11220 szerint) m 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

Szeletelő szerkezet
Szecskahossz 21/41 késsel mm 74/37 74/37 74/37 74/37 74/37

Adagolóhengerek
Széria/opció Darabszám - 3/2 - 3/2 -

Teljesítményigény kb. kW/LE 88/120 88/120 103/140 103/140 103/140

*kialakítástól függően eltérő lehet

Műszaki adatok

Keresztirányú szállítószalag
Az opcionálisan kapható 90 cm széles keresztirányú 
szállítószalag ideális friss zöldtakarmányok etetésekor. A 
takarmány így mindkét oldalon a takarmányasztalra rak-
ható. További átalakítás nélkül igénybe vehető lehetőség 
az adagolóhengerekkel történő rakodás.
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 � Nagy hatékonysággal dolgozó rendfelsze-
dő és szecskaszállító kocsik 36 - 43 m³ 
befogadóképességgel

 � Optimális terményáramot biztosító vezérlés 
nélküli rendfelszedő W alakban elrendezett 
fogakkal

 � 46 késes szeletelő szerkezet, 37 mm-es 
elméleti szecskahosszig

 � SpeedSharp: Opcionális késköszörű, 
amely a kések kényelmes élezését biztosítja 
a helyszínen

RX rendfelszedő és szecskaszállító kocsik

Raktér fedél
A raktér opcionális fedele rakodó helyzetből hidrauliku-
san szállítási helyzetbe kapcsolható a traktor vezetőü-
léséből. A két stabil keretre feszített szövet a rakomány 
kontúrjához illeszkedik. A fedél így gyors közúti hala-
dáskor is a kocsin tartja a terményt.

Használata szecskaszállító kocsiként
36 és 43 m³ közötti raktérfogatukkal és nagy megenge-
dett össztömegükkel az RX kocsik a silózó gépegyüt-
tesekben bármilyen termény ideális szállítóeszközei. 
A kettős hasznosítás lehetősége a KRONE RX kocsik 
alkalmazását különösen gazdaságossá teszi.

EasyFlow rendfelszedő és szeletelő rotor
A W alakban elrendezett fogakkal rendelkező 2,01 m 
széles rendfelszedő a terményt a rotor teljes szélessé-
gében egyenletesen osztja szét. A 88 cm átmérőjű és 
1,78 m széles nagyméretű szeletelő rotornak nemcsak 
az áteresztőképessége rendkívüli, hanem a vágásminő-
sége is tökéletes. Meghajtása egy nagy, olajfürdőben 
futó hajtóművön keresztül történik. Főbb jellemzői a ro-
busztus kialakítás, a nagy áteresztési teljesítmény és a 
pontos vágás.

 � Optimalizált raktérkihasználás a mozgatható 
homlokfal segítségével (RX 400/430)

 � Opcionális keresztirányú szállítószalag zöldta-
karmány etetéséhez

 � A raktér opcionális lefedése a veszteségmentes 
szállítás érdekében

 � Alapkivitelben nagy támasztó terhelést és fordu-
lékonyságot biztosító gömbfejes vonószerkezet-
tel történő csatlakozás

 � Alapkivitelben hidraulikusan kiegyenlített, ké-
nyelmes vezetést biztosító tandem járószerkezet
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Lehajtható felső homlokfali lemez
Az RX 360 egyenes homlokfallal rendelkezik. Ha a 
kocsit silózáskor elölről töltik, akkor a traktor veze-
tőüléséből a homlokfal felső része előrefelé lehajt-
ható. Rendfelszedéskor a homlokfali lemez a rak-
térbe fordítható.

Billenthető homlokfal
Az RX 400 és 430 típusok teljes egészében lebil-
lenthető homlokfallal vannak ellátva. Szecskaszál-
lító kocsiként használva a homlokfal előrehajtható 
(A). Ez lehetővé teszi a kocsi kényelmes megtöl-
tését az önjáró silózóval. Rendfelszedő üzemben 
közel egyenes, merőleges állású a fal (B). Amikor 
a kocsi teljesen megtelt, a homlokfal egészen elő-
rehajlik (A), és további rakteret tesz szabaddá.

RX 400 GD

A B

Műszaki adatok

RX 360 GL 360 GD 400 GL 400 GD 430 GL

Befogadóképesség
(DIN 11741 szerint) m³ 36 36 40 40 43

Rendfelszedő munkaszélessége
(DIN 11220 szerint) kb. m 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01

Szeletelő szerkezet
Szecskahossz 23 / 46 késsel  mm 74 / 37 74 / 37 74 / 37 74 / 37 74 / 37

Adagolóhengerek
Széria/opció Darabszám - 3/2 - 3/2 -

Teljesítményigény min. kb. kW/LE 110 / 150 110 / 150 125 / 170 125 / 170 125 / 170
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 � A világ legerősebb rendfelszedő és 
szecskaszállító kocsijai: akár 400 LE TLT 
teljesítmény átvitelére is képesek

 � Hidraulikusan meghajtott, vezérlés 
nélküli rendfelszedő elektrohidraulikus 
tehermentesítéssel

 � A szeletelő és továbbító dob egyedülálló 
Powerbelt hajtáskoncepciója

 � Nagyobb befogadóképességet biztosító, 
billenthető homlokfal kompakt kialakítás 
mellett

ZX rendfelszedő és szecskaszállító kocsik

Powerbelt hajtás
Az egyedülálló KRONE Powerbelt hajtáskoncepció a 
dobban található bolygókerekes hajtóművön keresztül 
csökkenti a fő hajtómű fordulatszámát a szeletelő és 
továbbító dob fordulatszámára. Ez a rendszer lehetővé 
teszi 2800 Nm forgatónyomaték, ill. a traktor teljesít-
mény-leadó tengelyén mért mintegy 400 LE teljesítmény 
átvitelét. Túlterhelés elleni védelemként egy tengelykap-
csoló szolgál a központi kardántengelyen.

EasyFlow – tiszta betakarítás teljes szélességben
A DIN 11220 szabvány szerinti 2,12 méteres munkaszé-
lességű vezérlés nélküli, széles rendfelszedő a spirál 
alakban elrendezett fogaival, valamint a szeletelő és to-
vábbító rotortól független hajtásával akkor is meggyőző 
munkát végez, ha több teljesítményre van szükség. A 
rendfelszedő a traktor vezetőfülkéjéből menet közben, 
kényelmesen, elektrohidraulikusan tehermentesíthető, 
és még jobb talajkímélésről gondoskodik.

Nagyobb teljesítmény, jobb vágás
A nagy, 88 cm átmérőjű, és hatalmas 1,91 m továbbítási 
szélességű, összekötő ékszíjakkal hajtott, spirál alakban 
elrendezett fogakkal rendelkező továbbító rotor rendkí-
vül nagy teljesítményű. A különlegesen edzett (Hardox) 
acélból készült rendkívül széles élek ellenállók a kopás-
sal szemben, kímélik a takarmányt, javítják a szeletelés 
minőségét és csökkentik a teljesítményigényt.

 � Oldalra kihajtható késtartó gerendely 48 egyen-
ként biztosított késsel

 � A ZX GD modellek esetében a központi kardán-
tengelyen keresztül biztosított három adagolóhen-
ger alapfelszereltség

 � Opcionális SpeedSharp késköszörű

 � Hidraulikus kiegyenlítéssel rendelkező 
tengelyegységek

 � Jobb talajkímélést biztosító, opcionális, 30,5" 
méretű gumiabroncsok

 � PowerLoad töltésvezérlő a kaparóléces lehordó 
padozat automatikus szabályozásával
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ZX 470 GL

Késélezés SpeedSharp késköszörűvel
Az opcionális SpeedSharp késköszörűvel mind a 48 kés 
megélezhető a helyszínen mindössze négy perc alatt. Az élező 
korongokat egyesével kúpos rugók nyomják a késpengékhez. 
A rendszer különböző szinten kopott kések esetén is azonos 
élességet garantál.

Talajkormányzott tengelyek
A tandemtengelyes ZX 430 és ZX 470 esetében a talaj-
kormányzás alapfelszereltség. Opcionálisan kényszerkor-
mányzott tengely is rendelkezésre áll. Előnyként említhető 
a kisebb gumiabroncskopás, a gyepnemez kímélése és a 
könnyű vontatás a kanyarokban. Nagyobb mértékű gyep-
nemez- és talajkímélést kínál az opcionálisan kapható 
30,5" méretű gumiabroncs.

ZX 430 GL 430 GD 470 GL 470 GD 560 GL 560 GD

Befogadóképesség (DIN 11741 szerint)  m³ 43 43 47 47 56 56

A vonórúd támasztó terhelése t 4 4 4 4 4 4

Megengedett össztömeg  
tandemtengellyel t 24 24 24 24 – –

Megengedett össztömeg 
tridem tengellyel t – – 31 31 34 34

Rendfelszedő munkaszélessége (DIN 11220 szerint) m 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12

Elméleti szecskahossz  
24 késsel 
48 késsel

 
mm 
mm

 
74
37

 
74
37

 
74
37

 
74
37

 
74
37

 
74
37

Adagolóhengerek Darabszám – 3 (2) – 3 (2) – 3 (2)

Műszaki adatok
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 � Maximális hatékonyságot biztosító befo-
gadóképesség 56 m³-ig

 � Egyvázas kialakítás csekély saját tömeg-
gel és nagy hasznos terhelhetőséggel

 � A kocsi könnyű megtöltését biztosító, 
felfelé megnövelt raktérnyílás

 � Hidraulikusan működő csuklós vonórúd: 
Ideális megoldás a silózási munka meg-
kezdésekor lehajtott homlokfali lemezzel 
dolgozó kocsihoz

TX szecskaszállító kocsi
 � Gyors és tökéletes leürítést biztosító, ürítést segítő 

berendezés

 � A raktér opcionális lefedése a termény veszteség-
mentes szállítása érdekében

 � Választható adagolóhengerekkel vagy adagoló-
hengerek nélkül az egyenletes elosztás biztosítása 
érdekében leürítéskor

 � A gyepnemez és a gumiabroncsok kímélését 
biztosító kormányzott tengelyekkel rendelkező 
tandem vagy tridem futómű

Ürítést segítő berendezés
A kifejezetten a KRONE szecskaszállító kocsikhoz kifej-
lesztett, opcionális, ürítést segítő berendezés még gyor-
sabb és maradványmennyiség nélküli tiszta ürítést biz-
tosít. A hátfal kinyitásakor az ürítést segítő berendezés 
hátrafelé billen, a takarmány falának nyomódik, és segíti a 
bekapcsolt kaparóléces lehordó padozat munkáját.

Kúpos felépítés
A kúpos felépítés meggyőző képet nyújt. Az oldalfalak kö-
zött hátrafelé növekvő távolság és az acél padozat meg-
könnyíti a kocsi kiürítését. Nincsenek kiálló szélek, így a 
termény nem akad el.

Adagolóhengerek
A TX 460 D és 560 D modellek alapkivitelben két nyitott 
adagolóhengerrel rendelkeznek. A nagy, 450 mm-es át-
mérő és a célnak megfelelő kialakítású kések spirális el-
rendezése nagy teljesítményű, egyenletes takarmányel-
osztást biztosít teljes szélességben.
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TX 460

Hidraulikusan működő csuklós vonórúd
Az előrefelé billentett kocsi és a csuklós vonórúd nemcsak 
a silózási munka megkezdésekor előnyös, hanem lehető-
séget ad arra is, hogy a mély nyomokban nagyobb has 
alatti szabad magassággal lehessen közlekedni. A gömb-
fejes vonószerkezettel ellátott keskeny vonórúd rugózott, 
így a lehető legnagyobb vezetési komfortot nyújtja.

Kiemelhető tengellyel
A tridem egységgel ellátott kocsik esetében az első ten-
gely hidraulikusan kiemelhető. A berendezés használata 
üresjáratban kíméli az elöl lévő gumiabroncsokat, és költ-
ségeket takarít meg.

TX 460 460 D 560 560 D

Befogadóképesség m³ 46 46 56 56

Megengedett össztömeg
Tandem tengellyel
Tridem tengellyel

 
t 
t

 
24 
31

 
24 
31

 
– 

34

 
– 

34

A vonórúd megengedett támasztó terhelése t 4 4 4 4

Megengedett tengelyterhelés 
  Tandem tengellyel 
  Tridem tengellyel

 
t 
t

 
20 
27

 
20 
27

 
– 

30

 
– 
30

Adagolóhengerek – 2 – 2

Műszaki adatok
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� Robusztus fi x kamrás bálázó szilázs, széna és szalmabálák készítéséhez

� A pergési veszteséget minimálisra csökkentő zárt bálakamra

� Kompakt, formatartó körbálákat biztosító, végtelenítve körbefutó KRONE rúdláncos elevátor

� Egyszerű, kevés karbantartást igénylő felépítés a hosszú élettartam jegyében

� Alacsony saját tömeg, kicsi teljesítményigény

Bellima körbálázók

Mindent megfog
A széles rendfelszedővel és a középre hordó csigával ren-
delkező KRONE körbálázók nagyteljesítményű továbbító 
rotorral rendelkeznek. A rendfelszedő fogai által felvett 
terményt a rotor folyamatosan továbbítja a bálakamrába.

Nagyon „kapós”
A KRONE láncos elevátorának keresztrúdjai belekapasz-
kodnak a terménybe és azt nem engedik el. A pl. szalmá-
ból készülő bála folyamatosan mozgásban van, leállás a 
Bellimánál nem fordulhat elő! És még valami: Az automa-
tikus láncfeszítés természetesen alapfelszereltség!

KRONE MiniStop – több bála óránként
Kizárólag a KRONE kínálatában: A bálakidobó és a fel-
fogó teknő egy egységet képez! Miközben a hátsó fal 
a bála kilökését követően még visszazár, a bálázó már 
tovább dolgozhat. Így Ön akár hat bálával is többet ké-
szíthet óránként!

Egyszerű és jó
Itt nincs mit titkolni! Nincs nagyszámú meghajtó lánc és 
lánckerék! Az egyszerű és áttekinthető felépítés megnö-
veli a gép élettartamát, és megkönnyíti a karbantartást.
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Bellima Bellima F 125 Bellima F 130

Bálakamra fix fix

Bálaátmérő x bálaszélesség  m 1,20 x 1,20 1,20 x 1,20

Rendfelszedő munkaszélessége (DIN 11220) m 1,40 1,80

Teljesítményigény  min. kb. kW/LE 25/34 25/34

Bellima F 125

Bellima F 130

Műszaki adatok
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� Számos alkalmazási lehetőséget biztosító fi xkamrás vagy változó kamrás bálázók

� F modellek 1,25 vagy 1,55 m bálaátmérővel

� V modellek 1,00 - 1,50 m vagy 1,80 m bálaátmérővel

� Nagyobb teljesítményű, és kevésbé kopó, vezérlőpálya nélküli EasyFlow rendfelszedő

� Kiváló vágási minőséget biztosító kényszervágással rendelkező MultiCut szeletelő szerkezettel vagy anélkül

� Kompakt, stabil formájú bálákat biztosító, végtelenítve körbefutó KRONE rúdláncos elevátor

� Minden gyakorlati igényt kielégítő négy szálas zsineges vagy hálós kötözés

Fortima körbálázók

EasyFlow rendfelszedő
Az EasyFlow rendfelszedőnek nincs szüksége kényszer-
pályás vezérlésre. A rendfelszedő a vezérlőpályás rend-
szerekhez képest egyszerűbb felépítésű, kevesebb moz-
gó alkatrészt tartalmaz, és nagyon nyugodt járású. Az 
ebből adódó csekélyebb kopás az alacsonyabb karban-
tartási és javítási költségekben is visszaköszön. Az Easy-
Flow nagy teljesítményű, és nem hagy hátra terményt.

Erős rotor, erőteljes vágás
A nagy átmérőjű szeletelő és továbbító rotor különösen 
nagy „étvágyú”. A V-alakban elrendezett kettős ujjak fo-
lyamatosan húzzák át a terményt a kések között. A folya-
matos vágás miatt nem alakulnak ki terhelési csúcsok.

Fortima V 1500 MC
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Változó bálakamra (V)
A két, végtelenítve körbefutó rúdlán-
cos elevátor nagytömörségű bálákat 
képez.

Biztonságosabb KRONE rúdláncos 
elevátor
A körbefutó rúdláncos elevátor külö-
nösen kíméletesen bánik a termény-
nyel, és az egymásba illeszkedő ele-
mek hatására a bálázás biztonságos 
hajtásáról gondoskodik, azonos bála-
tömörség mellett.

Fortima F 1250 (MC) F 1600 (MC) V 1500 (MC) V 1800 (MC)
Bálakamra fi x fi x változó változó

Bálaátmérő x bálaszélesség m 1,25 x 1,20 1,55 x 1,20 1,0 - 1,5 x 1,20 1,0 - 1,8 x 1,20

Rendfelszedő munkaszélessége (DIN 11220)  m 2,05 2,05 2,05 2,05

Kések  száma max. 17 17 17 17

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

Fix bálakamra (F)
A végtelenítve körbefutó rúdláncos 
elevátorral rendelkező teljesen zárt 
bálakamra a lehető legcsekélyebb tö-
redezésből adódó veszteséggel készít 
nagytömörségű bálákat.

Fortima F 1250 MC

Műszaki adatok
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� Tartós professzionális használatra tervezett stabil körbálázók és bálázó-csomagoló kombinációk

� Sokféle használati lehetőség fi xkamrával, változtatható bálaméretű fi xkamrával és változó kamrával

� A nagy teljesítmény, és a minimális kopás érdekében W-alakban elhelyezett ujjakkal rendelkező ve-
zérlőpálya nélküli EasyFlow rendfelszedő

� Opcionálisan a legjobb vágási minőséget biztosító XCut szeletelő szerkezettel

� A lehető legnagyobb bálatömörséget és nyugodt járást biztosító NovoGrip rúd-hevederes elevátor

Comprima körbálázók és 
bálázó-csomagoló kombinációk

Az EasyFlow rendfelszedő
A 2,15 m munkaszélességű (DIN 11220 szabvány szerin-
ti) EasyFlow rendfelszedő nagyon jól felszedi a terményt a 
rendről, és különösen egyenletesen adagolja. Ezenkívül a 
nagy munkaszélességnek köszönhetően a bálázás során 
elkerülhető a nagyon kicsi íven történő haladás. A rugós te-
hermentesítéssel és lengő függesztéssel rendelkező Easy-
Flow rendfelszedő a nagyobb talajegyenetlenségeket is a 
lehető legjobban tudja követni.

A NovoGrip rúd-hevederes elevátor
A NovoGrip robusztus végtelenített gumiszövetes heve-
derekből áll fém keresztrudakkal. Kíméli a terményt, és 
a bála valamint a keresztrudak egymáshoz nyomódásá-
nak hatására a lehető legnagyobb bálatömörségről és 
a bálázó biztonságos hajtásáról gondoskodik. Ez egy-
aránt vonatkozik a szalmára és a szénára, valamint a 
fonnyasztott takarmányra és a nedves szilázsra is.

Köpenyfóliás csomagolás
A szilázs minőségének növeléséhez a hálós és a zsineges 
kötözés mellett opcionálisan köpenyfóliás csomagolás is 
kapható. A hálós kötözéshez képest a bála külső rétegei 
tömörebbek, kevesebb a bálában lévő levegőmennyiség, 
és egyszerűbb a bála felbontása.

Az XCut szeletelő rotor
Az 53 cm átmérővel, három sorban W-alakban elrendezett 
max. 26 késsel az XCut rotor rendkívül nagy teljesítményű. 
A kettős ujjak a kések előtt nagyon közel haladnak el. Ez 
a kényszervezetés biztosítja minden szál pontos vágását.
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Comprima CF 155 XC

Comprima F 125 XC Comprima F 155 XC

Comprima V180 XC Comprima 150 CV

Műszaki adatok
Körbálázók

Bálázó-csomagoló 
kombinációk

Comprima F 125 (XC)  F 155 (XC) V 150 (XC) V 180 (XC) V 210 XC CF 155 XC CV 150 XC
Bálakamra fix részben 

változtatható
változó változó változó részben 

változtatható
változó

Bálaátmérő m 1,25 1,25 – 1,50 1,00 – 1,50 1,00 – 1,80 1,00 – 2,05 1,25 – 1,50 1,00 – 1,50

Rendfelszedő munkaszélessége (DIN 11220) m 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

Kések (XC) száma 17/26 17/26 17/26 17/26 17/26 17/26 17/26

Teljesítményigény  min. kb. kW/LE 48/65 51/70 51/70 59/80 81/110 74/100 74/100
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� Rendkívül erős kialakítású bálázó-csomagoló kombinációk

� Szélsőséges körülmények között történő használatra és hosszútávú profi  munkavégzésre

� A legkülönbözőbb alkalmazási feltételekkel összehangolható, részben változtatható vagy  változó 
bálakamra

� Nagy teljesítményű és minimális kopással működő, vezérlőpálya nélküli EasyFlow rendfelszedő

� A legjobb vágási minőséget biztosító XCut szeletelő szerkezet.

� A lehető legnagyobb bálatömörséget és nyugodt járást biztosító NovoGrip rúd-hevederes elevátor

Comprima X-treme
Bálázó-csomagoló kombinációk

Az EasyFlow rendfelszedő és az XCut szeletelő rotor
Az X-treme sorozat megerősített EasyFlow rendfelszedőjét 
extrém körülmények közötti használatra tervezték. A KRONE 
EasyFlow rendefelszedő a vágórotorral kompakt egységet 
képez. A nagy adagoló áteresz és a közvetlenül a rendfel-
szedő mögötti szeletelő rotor növeli az elnyelőképességet, és 
folyamatos terményáramlást garantál nedves szilázs, szalma 
és rövidre szecskázott termény esetében is.

A NovoGrip rúd-hevederes elevátor
A NovoGrip végtelenítetten körbefutó, keresztrudakkal ösz-
szekötött gumiszövetes hevederekkel mozgatja és alakítja 
kemény, formatartó bálává a terményt. A Comprima X-treme 
sorozat bálázói rendkívül széles és erős szövetbetétes he-
vederei igen hosszú élettartamúak, erősen terhelhetők, és a 
legnehezebb szilázsnál is megállják a helyüket.

Erőteljes hajtások
A különösen erős hajtóláncok a legkeményebb terheléseknek 
is ellenállnak. A rugós kitámasztású láncfeszítők csökkentik 
a karbantartási igényt, és növelik a láncok élettartamát.

3 év 

garancia*
*max. 30 000 bála
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Comprima CV 150 X-treme

Comprima CF 155 X-treme

Köpenyfóliás csomagolás
A hálós kötözés mellett opcionálisan köpeny-
fóliás csomagolás is kapható. A bálák egyik 
oldalon öntapadó 1,28 m széles rugalmas 
fóliával történő csomagolása növeli a szilázs 
minőségét. A hálós kötözéshez képest a bála 
külső rétegei tömörebbek, kevesebb a bálá-
ban lévő levegőmennyiség, és egyszerűbb a 
bála felbontása.

Bálázó-csomagoló kombinációk
Comprima X-treme CF 155 XC X-treme CV 150 XC X-treme
Bálakamra részben változtatható változó

Bálaátmérő m 1,25 – 1,50 1,00 – 1,50

Rendfelszedő munkaszélessége (DIN 11220)  m 2,15 2,15

Kések  száma 17/26 17/26

Teljesítményigény  min. kb. kW/LE 74/100 74/100

Műszaki adatok
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Comprima Plus
Körbálázók és bálázó-csomagoló kombinációk

 � Tartós profi használatra tervezett rendkívül erős kivitelű gépek

 � A legkülönbözőbb alkalmazási feltételekkel összehangolható, részben változtatható vagy változó 
bálakamra

 � A tömörítési nyomás elektromos állítása a vezetőfülkéből a terminálon keresztül történik

 � Nagy teljesítményű és minimális kopással működő, vezérlőpálya nélküli EasyFlow rendfelszedő

 � A legjobb vágási minőséget biztosító XCut szeletelő szerkezet.

 � A lehető legnagyobb bálatömörséget és nyugodt járást biztosító NovoGrip rúd-hevederes elevátor

A hajtás
Az erős 1½ coll méretű hajtóláncok a legkeményebb terhe-
léseknek is ellenállnak. A rugós kitámasztású láncfeszítők 
növelik a láncok élettartamát, és a központi olaj- illetve zsír-
kenéssel együtt csökkentik a karbantartási igényt.

A szeletelő rotor
A három sorban spirál alakban elrendezett késekkel és a 
nagyátmérővel (53 cm) az XCut rotor rendkívül nagy teljesít-
ményű. Nemcsak folyamatosan és pontosan szállít ill. szele-
tel, hanem a terményt egyenletesen osztja el a teljes csator-
naszélességben, egészen a szélekig.

A kétkaros bálacsomagoló
A bálázó és kötöző egység nagy áteresztőképességének 
megfelelően a csomagolás feladatát egy nagyteljesítményű 
kétkaros csomagoló egység végzi. Az akár 36 fordulat/perc 
forgási sebességet is elérő csomagolás a lehető legrövidebb 
idő alatt lezajlik, így kiváló teljesítményt nyújt.

Tömörítési nyomás összehangolása
A tömörítési nyomás minden változó kamrájú bálázónál 
elektromosan állítható a vezetőfülkéből a kezelőterminálon 
keresztül. A bála tömörsége ezzel egyszerűen és könnyen 
összehangolható a mindenkori betakarítási feltételekkel.
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Comprima CV 150 XC Plus

Ú
J

Körbálázók Bálázó-csomagoló kombinációk
Comprima Plus F 155 XC V 150 XC CF 155 XC CV 150 XC
Bálakamra részben változtatható változó részben változtatható változó

Bálaátmérő m 1,25 – 1,50 1,00 – 1,50 1,25 – 1,50 1,00 – 1,50

Rendfelszedő munkaszélessége (DIN 11220)  m 2,15 2,15 2,15 2,15

Kések  száma 17/26 17/26 17/26 17/26

Teljesítményigény  min. kb. kW/LE 51/70 51/70 74/100 74/100

Műszaki adatok

Comprima V 150 XC Plus

Comprima CF 155 XC Plus

Comprima F 155 XC Plus
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 � Nagy teljesítményű speciális gépek száraz terményekhez

 � Maximális szállítási mennyiséget biztosító Integral rotor

 � Alapkivitelben 26 késes szeletelő szerkezet

 � A kényszerpálya nélküli W-elrendezésű EasyFlow rendfelszedő kevés mozgó 
alkatrésszel rendelkezik.

 � A hálótekercs kényelmes behelyezését biztosító alapkivitelű hálócsúszda

VariPack Plus körbálázók

A W-elrendezésű rendfelszedő
A kényszerpálya nélküli W-elrendezésű rendfelszedő gon-
doskodik a termény tiszta felvételéről. Ugyanakkor a kevés 
mozgó alkatrésznek köszönhetően karbantartásmentes és 
rendkívül kosszú élettartamú.

Nagyon „kapós”
A VariPack bálakamrája négy végtelenítve körbefutó he-
vederből áll. A hevederek a bálák megbízható forgatását 
eredményező tapadó felületet ötvözik a hosszú élettarta-
mot biztosító stabil szövetbetéttel.

A tekercsek egyszerű cseréje
Annak érdekében, hogy a hálótekercsek cseréje a lehető 
legkényelmesebben megoldható legyen, az új tekercs tar-
tója oldalt lehajtható. A hálótekercset ezen egyszerűen fel 
lehet tolni. A tekercs nagy energiát igénylő felnyújtására 
már nincsen szükség.

Az Integral rotor
A VariPack Integral rotorja esetén az oldalsó adagoló 
hengerek a rotorba vannak integrálva. Ennek az egysze-
rű felépítésnek köszönhetően csak egy hajtótengelyre van 
szükség. A termény ezen az úton megbízhatóan jut el az 
alapkivitelben 26 késes szeletelő szerkezetre.
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Ú
J

VariPack V 165 XC Plus V 190 XC Plus

Bálakamra változó változó

Bálaátmérő x bálaszélesség  m 0,8 - 1,65 x 1,20 0,8 - 1,90 x 1,20

Rendfelszedő munkaszélessége (DIN 11220) m 2,15 2,15

Teljesítményigény  min. kb. kW/LE 74 / 100 74 / 100

Műszaki adatok

VariPack V 190 XC Plus
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BiG Pack nagybálázók
� HighSpeed: 20 %-kal nagyobb teljesítőképesség azonos bálatömörség mellett

�  HDP: Nagyobb bálatömörség – akár 25 %-kal több bálatömeg, mint a standard BiG Pack 1290 esetében

� Csatornaméret: 80 x 70 cm és 120 x 130 cm között

� Egyenletesen tömörített bálákat biztosító változtatható töltőrendszer és elektronikus tömörítő erő szabályozás

� Optimális vágáshosszt biztosító XCut és VariCut szeletelő szerkezetek, valamint PreChop előre szerelt 
szecskázó

� Nagy tömörségű és formatartó bálákat biztosító, jól bevált KRONE kötözőrendszer

� MultiBale rendszer, amely akár kilenc különálló, könnyen kezelhető kisbálát is tartalmazhat egyetlen 
nagybálában

� BaleCollect: Hatékony és talajkímélő bálagyűjtést biztosító, közvetlenül a bálázó végéhez csatlakoztatott bála-
gyűjtő kocsi

A MultiBale eljárás
A MultiBale rendszerrel a BiG Pack 870 és 1270 bálázó akár 
9 különálló kisbálát is össze tud kötni egyetlen nagybálába. 
Ezek a különálló kisbálák ideálisak, ha a terményt szűk tér-
ben kell mozgatni és kiadagolni.

Nagyobb felszedési teljesítmény hajtott beetető hengerrel
KRONE „Active Pick-up” – ez a neve annak az ezerszeresen 
bevált, vezérlőpálya nélküli EasyFlow rendfelszedőnek, mely 
minden BiG Pack bálázóban alapfelszereltség, és egy aktívan 
hajtott beetető hengerrel is kiegészül. A rendfelszedő 30 %-kal 
magasabb fordulatszámon dolgozhat. A kevesebb mozgó al-
katrész nyugodt járást és akár 60 %-kal kevesebb kopást tesz 
lehetővé.

Mindig kőkemény bálák
A változtatható töltőrendszer (VFS) kisebb rendek és ala-
csony haladási sebesség mellett is tömör és formatartó 
bálákat biztosít. A terményt gyűjtő és továbbító karok elő-
ször az előtömörítő csatornába juttatják a terményt, ahol 
felgyűl, és megtörténik az előtömörítése. Amikor az előtö-
mörítő csatorna teljesen megtelik, akkor kerül át a termény 
a bálacsatornába.

VariCut: rövid és gyors
  Sokkéses szeletelő rendszer rövidre vágott szalmához
  51 késig változtatható késcsoport kapcsolás
  Nagy szállítási teljesítményt eredményező szíjhajtás és 

négyágú csillagrotor
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BiG Pack 870 HDP XC MultiBale

BiG Pack 1290 HDP VC

XCut és VariCut szeletelő szerkezetek
Az XCut segítségével akár 44 mm elmé-
leti szecskahossz is elérhető. Az XCut 
két hidraulikusan leengedhető késka-
zettával rendelkezik, amelyek kényel-
mesen kihúzhatók a gép jobb- és bal-
oldalán. A VariCut sokkéses szeletelő 
rendszer minimálisan 22 mm elméleti 
szecskahosszt tesz lehetővé. Kiváló-
an alkalmas arra, hogy rostot vigyen 
a takarmányba, de almozáshoz is jól 
használható.

Műszaki adatok

BiG Pack
870 HDP

HighSpeed
870 HDP XC
HighSpeed

890
HighSpeed

890 XC
HighSpeed

1270
HighSpeed

1270 XC
HighSpeed

1270 VC
HighSpeed

Csatornaszélesség x csatornamagasság cm 80x 70 80 x 70 80 x 90 80 x 90 120 x 70 120 x 70 120 x 70

Bálahossz  m 0,5 - 2.7 0,5- 2,7 1,0 - 2,7 1,0 - 2,7 1,0 - 2,7 1,0 - 2,7 1,0 - 2,7

Teljesítményigény min. kW/LE 105  / 143 120  / 163 80  / 109 95  / 129 85  / 116 100  / 136 135  / 184

Rendfelszedő munkaszélessége (DIN 11220) m 1,95  / 2,35 1,95  / 2,35 1,95  / 2,35 1,95  / 2,35 2,35 2,35 2,35

MultiBale széria széria – – opció opció opció

Kések  száma max. – 16 – 16 – 26 51

min. vágáshossz mm – 44 – 44 – 44 22

BiG Pack
1290

HighSpeed
1290 XC

HighSpeed
1290 HDP

HighSpeed
1290 HDP XC
HighSpeed

1290 HDP VC
HighSpeed

4 x 4
HighSpeed

4 x 4 XC
HighSpeed

Csatornaszélesség x csatornamagasság cm 120 x 90 120 x 90 120 x 90 120 x 90 120 x 90 120 x 130 120 x 130

Bálahossz  m 1,0- 2,7 1,0 - 2,7 1,0 - 3,2 1,0 - 3,2 1,0 - 3,2 1,0 - 3,2 1,0 - 3,2

Teljesítményigény min. kW/LE 90  / 122 105  / 143 130  / 177 145  / 197 180  / 245 130  / 177 145  / 197

Rendfelszedő munkaszélessége (DIN 11220) m 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

MultiBale – – – – – – –

Kések  száma max. – 26 – 26 51 – 26

min. vágáshossz mm – 44 – 44 22 – 44
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BiG Pack HDP II
High Density nagybálázók

 �  Akár 70 százalékkal nagyobb áteresztőképesség a BiG Pack 1290 HDP bálázóhoz képest

 �  Akár 10 százalékkal tömörebb bálák a BiG Pack HDP bálázóhoz képest

 �  A lehető legnagyobb bálatömörséget biztosító, szabadalmaztatott 8 dupla kötözőfejes rendszer

 �  A karbantartást és a feltöltést egyszerűen lehetővé tevő, hidraulikusan leengedhető zsinegszekrény

 � A bálacsatorna rugalmas ürítését biztosító, megosztható, maradék bálát kilökő rendszer

 � A kíméletes gépindítást elősegítő hidraulikus indítóberendezés

Nagy rotor még nagyobb áteresztőképességgel
Az öt sorban elhelyezkedő fogakkal rendelkező, 30 szá-
zalékkal nagyobb szeletelő rotor a lehető legnagyobb át-
eresztőképességet teszi lehetővé. A V-alakban elrendezett 
kettős ujjak energiatakarékosan húzzák át a terményt a ké-
sek között, és gondoskodnak a bálacsatorna oldalsó része-
inek jó megtöltéséről.

Egyszerű indítás
A kíméletes gépindítás érdekében minden BiG Pack HDP II 
bálázót hidraulikus indítóberendezéssel szereltek fel. Két 
hidraulikus motor gyorsítja fel a lendkereket a traktor TLT 
bekapcsolása előtt. A vonórúdban elhelyezett köztes haj-
tómű nemcsak a kardántengely egyenletes és a kopást 
minimálisra csökkentő működéséről gondoskodik, hanem 
a fordulatszámot is növeli. Ezzel a lendkerék tömege még 
hatékonyabban kihasználható.

Külön kapcsolható hajtás
Az XCut szeletelő szerkezettel rendelkező BiG Pack HDP II 
bálázó rendfelszedőjét és vágórotorját egy külön kapcsol-
ható 4 bordás összekötő ékszíj hajtja meg – a gép eltömő-
dése esetén az egység automatikusan kikapcsol. A gép 
elindításakor az egységek bekapcsolása energiatakaréko-
san, a bálázó elindulása után történik.
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BiG Pack 1290 HDP II XC

54 tekercs zsineg a fedélzeten
27 tekercs zsineg zsinegszekrényenként – ez a mennyiség 
hosszú munkanapokra is elegendő. A zsinegszekrény egy-
szerű feltöltéséhez, vagy a karbantartási munkákhoz a zsi-
negszekrények a vezetőfülkéből hidraulikusan kényelmesen 
leengedhetők. LED világítással felszerelve éjszaka is jól át-
tekinthető ez a terület.

A kötöző
Az erősen tömörített formatartó bálákhoz nagyon erős zsi-
negre és kötözőszerkezetre van szükség. A KRONE ezért 
a BiG Pack 1290 HDP II bálázóhoz egy teljesen új, nyolc 
keskeny, dupla kötözőfejből álló rendszert fejlesztett. Az 
egy-egy kötözőzsinegre ható húzóerő minimálisra csök-
kent, így még a korábbinál tömörebb bálák is biztonsággal 
kötözhetők.

Műszaki adatok

BiG Pack 1290 HDP II 1290 HDP II XC

Csatornaszélesség x csatornamagasság cm 120 x 90 120 x 90

Bálahossz  m 1,0 - 3,2 1,0 - 3,2

Teljesítményigény min. kW/LE 170  / 231 190  / 258

MultiBale – –

Kések száma max. – 26

min. vágáshossz mm – 44
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A KRONE BaleCollect bálagyűjtő kocsija
 � Idő- és költségmegtakarítás a nagybálák gyűjtésekor

 �  Optimális nyomkövetés közúti haladáskor a teleszkópos vonórúdnak köszönhetően

 �  A sorban következő munkafolyamatokhoz igazodó, különféle lehelyezési módok

 �  Gyárilag beépített súlymérő berendezés

 �  Hatékony és talajkímélő

Működési mód
A BaleCollect rakfelületén 120 cm csatornaszélesség esetén 
legfeljebb három, 80 cm csatornaszélesség esetén pedig leg-
feljebb öt bála fér el. A bálacsatornát elhagyó bálákat a ke-
resztirányban dolgozó tolattyú jobbra vagy balra nyomja, így 
szabaddá válik az út a következő bála előtt. Amikor a beállított 
lehelyezési módnak megfelelő számú bála elkészült, a bálákat 
az ürítő szerkezet automatikusan letolja a rakfelületről.

Testreszabott bálalehelyezés
A bálalehelyezés utáni betakarítási művelet többféle lehelyezési változatot tehet szükségessé. A BaleCollect bálagyűjtő kocsival 
öt különféle lehelyezési mód között választhatunk. Ha valamennyi bálának a forgóhoz vagy annak közrelébe kell kerülnie, akkor 
a „3 bála” ill. a „3+1 bála” változatot érdemes használni. Amennyiben azonban szilázsbálák csomagolására kerül sor, akkor a  
„2 bála együtt” vagy a „2 bála külön-külön” a jó választás. Ez attól függ, hogy a bálákat kettesével csomagoljuk be, vagy a 
csomagológépnek magának kell a bálákat felvennie. A bálák természetesen egyetlen gombnyomással manuálisan is letolhatók.

5 különböző lehelyezési mód 120 cm csatornaszélesség mellett

3 + 1 bála 3 bála 2 bála
(együtt)

2 bála
(külön-külön)

1 bála
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Okos megoldás útközben
A bálagyűjtő kocsikat közvetlenül a bálázó hátsó részéhez kapcsolják azért, hogy a táblán átvehessék a bálacsatornából 
érkező bálákat. A biztonságos közúti közlekedés érdekében a KRONE innovatív megoldásként teleszkópos vonórúddal látta 
el a kocsikat.

Biztonságosan a közúton
Közúti közlekedésnél a rakfelület há-
rom méter alatti szállítási szélességűre 
csukható össze, a vonórúd meghosz-
szabbítható, és a talajkormányzott ke-
rekek ill. tengelyek rögzíthetők. Ekkor 
a BaleCollect pontosan követi a von-
tató erőgép nyomvonalát – nagy, akár 
50  km/h sebességnél vagy a táblák 
szűk átereszeiben is.

A KRONE újdonsága Hagyományos konstrukció
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Csak az eredetiben bízzon!

A KRONE excellent a jólismert KRONE minőséget biztosítja. Ezek révén jelentősen 

csökkenthető az egy bálára jutó költség, és a kiváló KRONE szerviz további előnyöket jelent.

A bálacsomagoló anyagaink tartósan védik az Ön értékes terményeit, javítják a takarmány 

minőségét, és optimális betakarítási eredményt érnek el.

KRONE excellent bálacsomagoló anyagok

� Nagy szakítószilárdság és KRONE-garancia a háló szemeinek felszakadásával szemben

� Kiváló legördülés és garantált hosszúság

� A körbálát az egyik szélétől a másikig fedi be (Edge-to-Edge technológia)

� A bal/jobb oldal jelölésének köszönhetően egyszerű a behelyezése; az utolsó 70 méteren jelzőcsík

� Magas szintű UV stabilitás, időjárással szembeni védelem, nagyfokú üzembiztonság és kifogástalan munkavégzés

� Kifejezetten a KRONE körbálázóihoz fejlesztették ki, így optimálisan illeszkedik ezek rendszeréhez

KRONE excellent csomagoló háló

� Kiváló csomagolási képesség, különösen nagy szakító- és átszakadás elleni szilárdsággal

� A fólia akár 70 %-ig is gond nélkül garantáltan előnyújtható, így egy-egy tekerccsel több bála 
csomagolható be

� Nagyon jó tapadási erő bármilyen hőmérsékleten

� Magas UV stabilitás, a közvetlen napsugárzás sem hatol keresztül rajta

� A termény legalább egy éven keresztül minden időjárási behatás ellen védett, a takarmány sza-
badban tárolva sem veszít minőségéből

� Nasgyfokú üzembiztonság és kifogástalan munkavégzés

� Kifejezetten a KRONE bálázó-csomagoló kombinációihoz fejlesztették ki, így optimálisan illeszkedik ezek rendszeréhez

KRONE excellent szilázsfólia

� Fejlesztése során különös fi gyelmet kaptak a KRONE BiG Pack nagybálázó 
műszaki igényei; optimálisan igazodik ehhez a rendszerhez

� Maximális csomózási szilárdság, hiszen minden más, 220 kgf átlagos szakí-
tószilárdságú, szokványos kötözőzsinórt maga mögé utasít

� Igen nagy szakítószilárdság – az excellent Twine még szélsőséges körülmé-
nyek között is rendelkezik tartalékokkal

� Optimális szálösszetételének köszönhető nagyfokú csomózási szilárdság

KRONE excellent kötözőzsineg
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Csomagoló háló Edge X-tra StrongEdge SmartEdge

Rendelési sz. 926 180 0 929 926 0 927 922 0 927 924 0 924 988 0

Hossz  m 2.600 3.600 2.600 3.600 3.000

Szélesség  mm 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245

Lineáris láncfonatok száma 50 50 50* 50* 50

Min. szakítószilárdság  kg 260 260 320 320 260

Szilázsfólia Slide 500 Slide 750 Slide Smart RoundWrap

Rendelési sz. 926 925 0 926 929 0 27 023 3440 926 947 0 926 946 1

Változat Csomagoló fólia Csomagoló fólia Csomagoló fólia Köpenyfólia Köpenyfólia

Szélesség  mm 500 750 750 1.280 1.280

Hossz  m 1.800 1.500 1.500 2.000 1.650

Vastagság  μm 25 25 25 16 20

Szín

Rétegek 5 5 5 5 5

* 25 láncfonattá összekötve

Kötözőzsineg
MultiBale

Smart²
MultiBale MultiBale²

HDP
Smart²

HDP
Strong²

HDP
X-treme²

Rendelési sz. (kettős csomagolás) 27 023 342 0 927 943 0
a) 923 943 1
b) 923 944 0

27 023 343 0 27 023 217 0 27 023 218 0

kg/tekercs 11 10 11 11 11 11

Max. csomózási szilárdság  kgf 245 245 245 280 315 335

Max. szakítószilárdság  kgf 380 350 380 460 510 550

Szín
a)
b)
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Premos 5000 – mobil pelletáló gép

Dobrosta
Pormentesítés és szétválasztás.
Az áteső anyag az alsó behordó szalagra 
kerül (visszavezetés elve)Belső szállítócsigák

szállítják a pelletet a 
matricahengerektől a szállítószalagra

Visszatartó henger
Egyenletes és ellenőrzött
Terményfelvétel a rendfelszedővel

Továbbító rotor
800 mm széles
Nem szeletel!

Szállítószalag

Rendfelszedő
vezérlőpálya nélküli

Beetető szalag / beetető csatorna
800 mm széles

2 matricahenger
egyenként 800 mm szélesek
egyenként 1000 mm átmérőjűek

Tartály 
töltőszalagja

Pellet-tartály
9000 liter
kb. 5.000 kg

 � Az első olyan pelletáló gép, amely a kereskedelemben forgalomképes végterméket a betakarítással  
egy menetben közvetlenül a szántóföldön állítja elő

 � Premos 5000: Stabil üzemben is működő pelletáló gép

 � A szalmapellet nagyon magas fajlagos tömegű: 600-700 kg/m³

 � Teljesítménye elérheti az 5.000 kg struktúrált szalmapelletet óránként

 � A struktúrált pellet sokféleképpen hasznosítható, felhasználható alomként, takarmányként és tüzelőanyagként

A szálastakarmányok (fűfélék, lucerna, szalma) begyűjtésére szolgáló összes eljárás a szállítási 

és raktározási költségek csökkentését szolgálja, a termény lehetőség szerinti nagyfokú 

tömörítésével. A Premos 5000 géppel (Kalverkamp rendszer) a szálastakarmány 3-5-ször jobban 

tömöríthető, mint bármely más, a szálastakarmányt közvetlenül betakarító technológiával.  

A struktúrált pellet, mint végtermék, nagyon sokoldalúan használható: alomként, takarmányként 

és tüzelőanyagként.
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Fenntartható tüzelőanyag
2,5 kg struktúrált pellet 1 l fűtőolajat 
tud helyettesíteni. 800 millió t szal-
ma jelenleg a világ energiaigényé-
nek kereken 2,5 %-át tudná fedez-
ni. A CO₂ csökkentés által a Premos 
így jelentős mértékben hozzájárul a 
klímavédelemhez.

Egyszerű kezelés
600-700 kg/m³ fajlagos tömeggel az ömlesztett szalmapellet szál-
líthatósága 3-5-ször nagyobb, mint a tömör szalmabáláké. Az öm-
lesztett szalmapellet további kezelése nagyon jól automatizálható.

Helyhez kötötten is pelletál
Helyhez kötött használat esetén pl. egy bálabontó segít-
ségével szalmabálák adagolhatók egyenletesen a gépbe, 
majd ott feldolgozhatók struktúrált pelletté.

Állatjólétre gyakorolt hatás
A pellet messzemenően por- és csíramen-
tes, így kis mennyiségben például az állato-
kat foglalkoztató játékszerként is használ-
ható a sertéstartásban.

Alomként használt szalmapellet
1 kg struktúrált pellet akár 4 kg víz meg-
kötésére is képes lehet, így kitűnően 
használható alomként szarvasmarha-, ló- 
valamint baromfi istállókban. A szalmapel-
lett emellett hígtrágyához is használható.

Pellet a takarmányban
A széna- a lucerna- és a szalmap-
ellet bármilyen takarmányadaghoz 
kiváló tömegtakarmány.

Pelletáló gép Premos 5000

Rendfelszedő munkaszélessége  m 2,35

Pelletátmérő  mm 16

Áteresztőképesség  kg/h max. 5.000

Betakarítható termények
széna, lucerna, szalma

16 % maradék nedvességtartalom alatt
Tömeg  kg kb. 16.000

Tartálytérfogat  kg kb. 5.000

Műszaki adatok
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+30 %
-

40 %

� Nagy teljesítményű és takarékos hathenge-
res MTU motorok 490 - 626 LE folyamatos 
teljesítménnyel

� Univerzális MaxFlow szecskázódob változtat-
ható szecskahosszt biztosító 20, 28 vagy 36 
késsel

� A lehető legrövidebb szecskahosszt biztosító 
40 késes biogáz-szecskázódob

� KRONE VariLOC: rugalmasan alakítható 
szecskahossz szecskázódobbal

BiG X 480 · 530 · 580 · 630
Önjáró silózók

Közvetlen meghajtás – teljes erővel
A keresztben beépített MTU motor lehetővé teszi a járó-
szerkezet hidraulikaszivattyújának, a szecskázódobnak, 
a kifúvásgyorsítónak, valamint a betakarító adapter hid-
raulikaszivattyújának és a tömörítő hengerek köz-
vetlen meghajtását összekötő ékszíjakkal.
A motor után hajtáselágaztató hajtómű-
re nincs szükség. A terményáramot 
alakító valamennyi részegysé-
get egy ékszíjfeszítővel lehet 
bekapcsolni.

Tökéletesen fordulékony
A kerékmotorok segítségével megvalósu-
ló hajtáskoncepció rendkívül nagy, 50  fo-
kos bekormányzási szöget tesz lehetővé, 
ami ideális kis ívű kanyarodáskor, és a 
8 soros kukorica csőtörő adapterrel for-
duláskor az előző nyomvonalhoz történő 
csatlakozáshoz.

� KRONE VariQuick: A lehető leggyorsabb 
átállás szemroppantóval vagy anélkül végzett 
munkához

� KRONE AutoScan: Az érettségi állapot auto-
matikus felismerése és a szecskahossz ennek 
megfelelő változtatása

� Elsőkerék vagy összkerék meghaj-
tás 0-40 km/h közötti fokozatmentes 
sebességtartománnyal

� A hátsó tengely egyedi kerékfelfüggesztésének 
köszönhető rendkívüli fordulékonyság és nagy 
hasmagasság

A KRONE OptiMaxx 250 hengeres szemroppantója minden szemet 
szétroppant
A 250 mm átmérőnek és a ferdén fogazott hengerprofi l egyedülálló nyíró 
hatásának köszönhetően az OptiMaxx szemroppantó a terményt hossz- 
és keresztirányban intenzíven feltárja. A hengerek sebességének különb-
sége alapkivitelben 30%. A feltárás intenzitása a fordulatszámkülönbség 
40 %-ra történő növelésével tovább fokozható.
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Szecskázódob
   Univerzális MaxFlow szecskázódob  
20, 28 vagy 36 késsel

   Biogáz-dob 40 késsel

Tömörítés
   6 tömörítő henger
   Kiegészítő biztonsági 
 egység idegen testek ellen

   Hidraulikus hajtás
   A szecskahossz 
 fokozatmentes állítása

VariQuick
   A kukorica szemroppantó – fűcsatorna 
egység eltolható

   A gyors átállás szemroppantóval vagy 
anélkül végzett munkához

   A szemroppantó egy lebillenthető 
csúsztató padozat segítségével gyorsan 
kiszerelhető

StreamControl
   Nagy teljesítményű kifúvásgyorsító
   Állítható kifúvási távolság
   Pontos töltés, akkor is, ha a szállítójármű 
a silózó mögött halad

   Alacsony üzemanyagfogyasztás

VariStream
   Rugózott fenéklemez a szecskázódob alatt
   Rugózott hátfal a kifúvásgyorsítónál
   Folyamatos terményáram

Önjáró silózók BiG X 480 BiG X 530 BiG X 580 BiG X 630

A motor folyamatos teljesítménye kW/LE 360 / 490* 390 / 530* 430 / 585** 460 / 626**

Max. folyamatos szecskázási teljesítmény X-Power kW/LE 338 / 460 368 / 500 408 / 555 438 / 596

Max. folyamatos szecskázási teljesítmény Eco-Power kW/LE  –  – 338 / 460 338 / 460

Hengerűrtartalom l 12,8 12,8 15,6 15,6

Kések száma 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40

* Igazolt motorteljesítmény ECE R120 szerint kW/LE értékben: 390/530 ** Igazolt motorteljesítmény ECE R120 szerint kW/LE értékben: 460/626

Műszaki adatok
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BiG X 680 · 780 · 880 · 1180
A KRONE önjáró silózóinak új típussora

� 8 és 12 hengeres Liebherr motorok 687 - 
1156 LE folyamatos motorteljesítménnyel

� A lehető legjobb szecskaminőséget bizto-
sító 6 darab hidraulikus hajtású és fokozat-
mentesen állítható előtömörítő henger

� KRONE VariLOC: 30 mm-ig rugalmasan ál-
lítható szecskahosszt biztosító vágáshosszt 
váltó hajtómű

� KRONE VariQuick kényelmes, gyors átál-
lás a szemroppantóról a fűcsatornára

� Tökéletes feltárást és szárzúzást biztosító 
hengeres vagy tárcsás szemroppantók

� KRONE StreamControl: Opcionálisan a vezető-
fülkéből állítható a szórási távolság

� KRONE LiftCab: A magas kukoricaállományokra 
a lehető legjobb rálátást biztosító felemelhető 
opcionális vezetőfülke

� A járművekkel szemben támasztott vevői 
igények kielégítését szolgáló, változtatható 
tartályrendszer

� Maximális fordulékonyságot biztosító egyedi 
felfüggesztés

Optimális teljesítmény és minőség
A BiG X számos innovatív részlet segítségével éri el a lehető leg-
nagyobb áteresztőképességet és az optimális szecskaminőséget. 
Ezek közé tartozik többek között a hat hidraulikusan hajtott előtö-
mörítő henger, az akár 48 késsel is felszerelhető nagyméretű szecs-
kázódob és az OptiMaxx szemroppantó. Az OptiMaize S (4-7 mm) 
és az XL (20-30 mm) közötti teljes szecskahossz-tartomány teljes 
lefedéséhez a BiG X felszerelhető a VariLOC vágáshosszt váltó haj-
tóművel. Ezzel a dob fordulatszáma egyszerűen és gyorsan csök-
kenthető1250 fordulat/perc értékről 800 fordulat/perc értékre, és a 
szecskahossz-tartomány akár 53%-kal is bővíthető.

Gyors átállás
Lánchajtással és kézikarral vagy opcionális villanymotorral (lásd a 
képen) gyorsan válthatunk a szemroppantó üzemmódból fűcsator-
nára vagy fordítva. A silózó így rövid idő alatt, rugalmasan hasz-
nálható kukorica/fűfélék betakarítására vagy teljesnövény/fűszilázs 
készítésére.

OptiMaxx hengeres szemroppantó
Az új OptiMaxx 250 és 305 (lásd a képen) szemroppantókkal a 
KRONE a BiG X 680/780/880/1180 sorozatához még jobb kialakí-
tású hengeres szemroppantókat kínál. Az új fejlesztésű, ferde fo-
gazású hengerprofi llal és a (korábbi modellekhez képest) szélesebb 
hengerek miatt nagyobb dörzsfelülettel rendelkező szemroppantók 
kiemelkedő tulajdonsága a lehető legjobb terményfelvétel és az op-
timális szemfeltárás.
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Változtatható tartályrendszer
Vevőink igény szerint hét tartályvál-
tozat közül választhatnak. Ez alapján 
például a tartályok feltölthetők 1500  l 
üzemanyaggal és 150 l karbamidol-
dattal, valamint 275 l silózó adaléka-
nyaggal. Szükség esetén a rendelke-
zésre álló főtartály és az oldaltartályok 
úgy is hasznosíthatók, hogy a silózó 
kevesebb üzemanyagot és helyette 
több vizet és/vagy silózó adalékanya-
got visz magával.

LiftCab
Az opcionálisan felemelhető vezetőfülke egyet-
len gombnyomással néhány másodperc alatt akár 
70 cm-rel is felemelhető. Ez különösen magasra nőtt 
kukorica állományok esetében előnyös, mivel ilyenkor 
a vezetőnek így már nem kell folyamatosan a 4 ma-
gas „kukoricafalra” merednie, hanem ellát felette. A 
megemelt helyzet a magas felépítményű járművekbe 
történő rakodást is megkönnyíti.

Oldaltartály (alapfelszereltség)
170 liter üzemanyag vagy
230 liter silózó adalékanyag/víz

Silózó adalékanyagot tar-
talmazó tartály (opcionális)
  Durva adagolás 

275 liter silózó 
adalékanyag/víz

  Pontos adagolás
2 x 13 liter silózó 
adalékanyag

Karbamidtartály (alapfelszereltség)
150 liter karbamidoldat

Főtartály (alapfelszereltség)
930 liter gázolaj

Kiegészítő tartály (opcionális)
400 liter gázolaj

Silózó adalékanyag
Karbamid
Dízel üzemanyag

Önjáró silózók BiG X 680 BiG X 780 BiG X 880 BiG X 1180
A motor folyamatos teljesítménye kW/LE 505 / 687 570 / 775 660 / 898 850 / 1156

Max. folyamatos szecskázási teljesítmény X-Power kW/LE 467 / 662 550 / 748 632 / 860 818 / 1112

Max. folyamatos szecskázási teljesítmény Eco-Power kW/LE 368 / 500 401 / 545 459 / 624 515/ 700

Hengerűrtartalom / hengerek száma l 16,16 / 8 16,16 / 8 16,16 / 8 24,24 / 12

Kések száma 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40, 48 20, 28, 36, 40, 48

Műszaki adatok
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� Kukorica adapter 6,00 m, 7,50 m és 9,00 m munkaszélességekben

� Szétzúzott tarlót biztosító forgó sarlós tárcsák

� Kollektor elv a vágás és a szállítás szétválasztásával

� Szabad, kevés rázkódással járó vágás a csőveszteség csökkentése érdekében

� Változtatható fordulatszám, amely lehetővét teszi a vágási frekvencia összehangolását 
a betakarítási körülményekkel

KRONE XCollect kukorica adapter

Három munkaszélesség
Az új XCollect kukorica adapter három 
munkaszélességben kapható:

600-3: 6,0 m (8 soros),
  750-3: 7,5 m (10 soros) és
  900-3: 9,0 m (12 soros).

Típus Sorok száma Munkaszélesség Szállítási szélesség Felépítés

600-3 8 6,00 m 3,00 m 3-részes

750-3 10 7,50 m 3,00 m 3-részes

900-3 12 9,00 m 3,29 m 3-részes

Az XCollect modellek

  Az XCollect 3 részből áll, és a jól 
bevált EasyCollect rendszerhez 
hasonlóan működik a kollektor elv 
alapján. A vágás és a szállítás funkció 
az XCollect esetében elkülönül.

Veszteségmentes betakarítás
A forgó sarlós tárcsák vízszintes elrendezésűek, így a 
növények vágáskor közvetlenül a sarló alakú tárcsákon 
állnak. Ez kevés rázkódással járó vágást biztosít, és így 
megakadályozza a csőveszteséget.

Komfort védelem
A KRONE zseniális megoldást kínál a kukorica adapterbe 
épített, opcionális komfort frontvédelemmel. Ez a védő-
berendezés a szántóföldi használat és a közúti közlekedés 
közötti váltáskor gombnyomásra automatikusan az adap-
terrel együtt összecsukható és szétnyitható anélkül, hogy a 
vezetőnek le kellene szállnia a vezetőfülkéből. Ez nemcsak 
kényelmes, hanem az átállási időt is csökkenti, ami növeli a 
termelékenységet.

ÚJ
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Szabad vágás
A szabadon forgó sarlós tárcsák vágják el a kukoricanövény 
szárát. Minden sarlós tárcsát középen egy csavar rögzít a 
hajtáslánchoz. A tárcsák felett körbefutó kollektorok egyen-
letesen szállítják a terményt hosszirányban a szecskázó 
berendezéshez.

Központi hajtás
A hajtáslánc kapcsolási fokozatán keresztül a tárcsák for-
dulatszáma és ezzel a vágási frekvencia összehangolható 
az adott terménnyel és a betakarítási körülményekkel.

Megfelelően biztosított
A sarlós tárcsák hajtásának túlterhelés elleni védelmét csil-
lag-kilincsműves tengelykapcsolók biztosítják. A tárcsák 
monitorozását (párosával) végző rendszer a vezetőt túlter-
helés esetén a gép terminálján megjelenő üzenettel tájékoz-
tatja. Az egyes tárcsák kiegészítő biztosítására dörzsbetétek 
szolgálnak.
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Több idő a fontos dolgok számára  
Így zajlik a Farming 4.0 a KRONE háza táján

Az adatok kezeléséhez a KRONE az igényeknek megfelelően különböző 
megoldásokat kínál. Ide tartozik a gépek felügyelete a KRONE 
Smart Telematics rendszerrel, vagy a gyártótól független adatkezelés az 
agrirouter segítségével. Az adatok elemzése igény szerint történhet a 
NEXT Machine Management vagy az AgForce rendszerrel. Emellett az 
E-Solutions Shop használatával szoftvermegoldások és akár gépadatok 
hozzárendelése is elérhető rugalmasan és egyszerűen valós időben.





� Magától értetődően használható, a KRONE gépekre optimálisan testreszabott kezelő terminálok.

� AUX-Joystick és kamerával bővített kínálat

� Kényelmes kaszálás és rendrakás a SectionControl rendszernek köszönhetően

� A függesztett munkagép a traktort a TIM rendszer segítségével irányítja

� Telemetria adatok áttekintése és elemzése a KRONE Smart Telematics rendszer segítségével

� Gyártók közötti adatcsere a teljes értékteremtési láncban az agrirouter segítségével

� Adatelemzés a NEXT Machine Management segítségével

KRONE Digital

DS 500 terminál ÚJ
A kompakt DS 500 terminál 5,7" méretű színes kijelzővel 
rendelkezik. A vezérlés igény szerint történhet a 12 funk-
ciógomb segítségével, az érintőképernyőn keresztül vagy 
a hátoldalon lévő görgethető kerekek mozgatásával.

CCI 800  ÚJ   és CCI 1200 ISOBUS terminál
Az ISOBUS terminálok új generációjával a CCI zökkenő-
mentesen csatlakozik a sikeres múlthoz. A 30 tag az elmúlt 
tíz évben összesen több mint 50.000 terminált dobott piac-
ra. Ez bizonyítja a CCI jelmondatának helyességét: Team 
Play Works!

AUX-Joystick CCI A3  ÚJ
Mivel a funkciókhoz tartozó ikonok közvetlenül a Joystick 
érintőképernyőjén jelennek meg, a vezető folyamatosan 
áttekintést kap a gép vezérléséről. A cserélhető keret se-
gítségével a gombok optimálisan hozzárendelhetők az 
adott alkalmazáshoz.
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KRONE Smart Telematics  ÚJ
A KRONE Smart Telematics segítségével a munkagép valós ide-
jű adatai mindig szem előtt vannak. Diszponensként a munkafo-
lyamat mindig azonnal látható, nem kell felhívni a járművezetőt. 
Silózáskor a szállítójármű vezetői mindig pontosan tudják, hogy 
merre jár a silózó. Félreértések miatt adódó problémák mostantól 
nem fordulhatnak elő.

agrirouter
Az agrirouter egy Internet alapú univerzális adatcsere platform, 
amely a gazdálkodók és a bérvállakozók gépeit és mezőgazda-
sági szoftvereit gyártótól függetlenül összeköti. Leegyszerűsíti az 
adatcserét, és használhatóvá teszi a különböző gyártók gépada-
tait. Ezzel javítja az üzemi folyamatokat és a gazdaságosságot.

NEXT Machine Management
A NEXT Machine Management nagyobb hatékonyságot biztosí-
tó, intelligens módon köti össze hálózattá az Ön vegyes gépek-
ből álló flottáját. Önnek lehetősége van arra, hogy a gépadato-
kat gyártótól függetlenül használja fel a dokumentációhoz és az 
adatfeldolgozáshoz. Az intelligens tervezés segítségével elérhető 
a gépek hatékony alkalmazása és optimális kihasználása.

Externe Dienstleister

Berater

Händler

Landwirt

Lohnunternehmer

Externe Datenaustausch-Plattformen

Maschinenhersteller

App Anbieter

Lebensmittelindustrie

Betriebsmittelhersteller
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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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