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Oldalsó vonórúdkormányzás
Ideális megszakítás nélküli körbeka-
száláshoz, a kaszák kiemelése és hát-
ramenet nélkül, kanyarokban és a terü-
letek szélein.

Középső vonórúdkormányzás
Ezek a kaszák lehetővé teszik a ka-
szálást a traktortól jobbra ill. balra. 
Ideális nagyobb területeken végzett 
munkákhoz.

V-alakú acél verőujjas szársértővel
A V-alakú lengő acél verőujjak egyen-
letes feltárást garantálnak a teljes 
munkaszélességben.

A vontatott tárcsás kaszákkal szemben támasztott követelmények országonként, régiónként 

és a munkavégzés módjától függően meglehetősen különbözőek. Gazdag kínálatunkból 

mindenki kiválaszthatja a saját gazdasága számára megfelelő felszereltségű változatot. 

Ezek közé tartoznak például a széles leterítést biztosító lemezzel ellátott acél verőujjas CV 

szársértő, a hengeres CRi szársértő, a keresztirányú behordószalag és a hidraulikusan 

állítható rendterítő fedelek.

Az EasyCut vontatott tárcsás kaszák áttekintése

2801  
CV

2800  
CRi

TS 320
3201  
CV

3200  
CRi

3210  
CV

3210  
CRi

3600  
CV

6210  
CV

Oldalsó vonórúdkormányzás      

Középső vonórúdkormányzás   

Kaszatest SmartCut rendszerrel     

Acélujjas CV-szársértő     *

Hengeres CRi szársértő   

Keresztirányú behordószalag (opció)    

Hidraulikus rendképzés állítás (opció)    

* Lengő ujjak

Az EasyCut T modellek
 � Sokoldalú használat

 � Változtatható felszereltség

 � Robusztus kialakítás

 � A gazdálkodók gyakorlati igényeinek megfelelő
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Hengeres szársértővel
A teljes munkaszélességben egymás-
ba kapaszkodó profilhengerek kiválóan 
használhatók pillangósokban és más 
dús levélzetű takarmányféleségekben.

Keresztirányú behordószalaggal
Néhány EasyCut kasza felszerelhető 
keresztirányú behordószalaggal és a 
rendterítő fedél hidraulikus állításával. 
Így két kaszált rend egymásra vagy 
egymás mellé helyezhető.

EasyCut 6210 CV
Két egymástól függetlenül műkö-
dő szársértővel ez a hatékony 6,2  m 
munkaszélességű, középső vonórúd-
kormányzású kasza tiszta vágásképet 
hagy hátra.
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A kaszatest jól bevált bolygó-fogaskerekes hajtása
A nagyvonalúan méretezett, akár 66 foggal is rendelkező 
homlokfogaskerekek jó hatásfokkal viszik át a hajtóerőt a 
kaszatest végéig. A nagy átmérő miatt lassabban forognak, 
és a szomszédos homlokfogaskerekek több foggal kapcso-
lódnak egymáshoz. Ez a kialakítás nyugodt járást, rendkívül 
jó erőátvitelt és hosszú élettartamot eredményez. A mel-

lékhajtások elöl elhelyezkedő kis fogaskerekei csak egy-
egy kaszatárcsát hajtanak meg, így terhelésük minimális. A 
messze előre helyezett kaszatárcsák nagy átfedést bizto-
sítanak a pengék működési tartományában. Az eredmény: 
tökéletes vágáskép.

A KRONE EasyCut tárcsás kasza sorozata tiszta és pontos kaszálást végez. A zárt, teljesen 

körbehegesztett kaszatest sokéves munka után is szivárgásmentesen dolgozik, és jó 

állapotban marad. Az olajfürdőben elhelyezkedő nagy homlokfogaskerekek ellenállók a 

legnagyobb igénybevétellel szemben is, különösen nyugodt járásuk meggyőző.

A KRONE kaszatest
 � Teljesen körbehegesztett kaszatest: robusztus,  
tömített és teljes élettartamra kenéssel ellátott

 � Hosszú élettartamú, nyugodt járású és a  
lehető legjobb erőátvitelű hajtás nagy homlokfogaskerekekkel

 � Belső csúszótalp nélkül: eltömődésmentes kaszálás

Belső csúszótalp nélkül
A kaszatest hajtása egy szöghajtóművön keresztül történik, 
amely közvetlenül a belső terelődob mögött helyezkedik el. 
Ez biztosítja az eltömődésmentes munkát forduláskor vagy 
ék alakban kifutó területeken.
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Szivárgásmentes és robusztus
A teljesen körbehegesztett és teljes élettartamra kenéssel 
ellátott kaszatestek a legkorszerűbb hegesztőrobotokkal, 
CNC technológiával készülnek, így megfelelnek a legszigo-
rúbb minőségi követelményeknek. A kaszatest ugyanis a tár-
csás kasza lelke.

Teljes élettartamra szóló kenés
A zárt, teljesen körbehegesztett kaszatest karbantartásmen-
tes, sokéves munka után is szivárgásmentesen dolgozik, és 
jó állapotban marad. A gyártás során alkalmazott speciális 
tisztítási eljárások teljes élettartamra szóló kenést biztosíta-
nak, és szükségtelenné teszik a szokásos olajcserét.
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A KRONE kaszatest
Csíkmentes kaszálás, rendképzés vagy széles leterítés

 � Tiszta vágást garantáló ék alakú kaszatestprofil

 � SmartCut: A pengék pályáinak nagy átfedései  
optimális terményáramlást biztosítanak

 � Rendképzés vagy széles leterítés

nagy – ez ideális a kisebb hozamú állományokban a zsenge 
takarmányok csíkmentes kaszálásához. Emellett a hátrafelé 
futó pengék közötti nagyobb távolság segíti a nagyobb ter-
ménymennyiségek áthaladását.

Mindig csíkmentes kaszálás
Mivel a kaszatárcsák a páronként változó forgásirány esetén 
hátrafelé és a menetirányhoz képest előre is forognak, a tisz-
ta vágáskép érdekében a kaszapengék működési tartomá-
nyában pontos átfedésnek kell lenni. Emiatt a szétnyíló moz-
gást végző kaszatárcsák pengéi közötti átfedés különösen 

Az ék alakú kaszatestprofil lehetővé teszi az alacsony kaszálást a réteken ill. a legelőkön, 

és a kissé magasabb kaszálást a hosszúszálú szántóföldi takarmánynövények esetében. 

Az EasyCut üzemzavaroktól mentes munkavégzést garantál, és tisztán vágott területet hagy 

maga után.

Robusztus és változtatható
A kaszatest ék alakú profilja a vágás-
magassághoz széles beállítási tarto-
mányt biztosít. A homlokfogaskere-
kek nagyvonalúan méretezett kettős 
csapágyazásának köszönhetően a ka-
szatest nagyon erős és jól terhelhető.
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Gyakorlatias
A kaszatárcsák alatti előre helyezett homlokfogas-
kerekek a csapágyházban excentrikus elrendezé-
sűek. A mellékhajtások kisebb homlokfogaskerekei 
csapágyazásukkal együtt felfelé, a fő meghajtás 
nagy fogaskerekei pedig oldalirányban vehetők ki.

Rendképzés
Az excentrikus csapágyházak úgy he-
lyezkednek el, hogy a kaszatárcsák 
középre terelik az anyagot, a lekaszált 
takarmányon a traktor kerekei így nem 
haladnak át.

Széles leterítés
A „B” forgásiránnyal működő EasyCut 
kaszák a terményt szélesen elterítik. 
Minden kaszatárcsa párban forog. A 
vágószerkezet teljes szélességében el-
terített takarmány egyenletesebben és 
gyorsabban szárad.
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A KRONE gyors-záras pengecserélő rendszere

A gyors-záras pengecsere, a kopó alkatrészek csekély kopása miatti alacsony anyagköltségek 

és a kaszatárcsák tökéletes elrendezésének köszönhető tiszta vágáskép csupán néhány 

kiragadott példa, amely egy EasyCut tárcsás kasza választása mellett szól.

Pengecsere egy pillanat alatt
A gyors-záras pengecsere sok gyakor-
lati szakember számára elengedhetet-
lenül fontos. A pengék a munkavégzés 
helyszínén gyorsan és könnyen meg-
fordíthatók vagy kicserélhetők.

 � A kaszapengék helyszínen végezhető gyors  
cseréjét biztosító gyors-záras pengecsere

 � Moduláris felépítésű kaszatárcsák

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

 � Kiváló minőségű vágás:  
Optimális átfedés a pengék működési tartományában

Talajkövetés – könnyedén
A nagyon széles, edzett acélból ké-
szült csúszótalpak védik a kaszatestet, 
csökkentik a felfekvési nyomást és kí-
mélik a gyepnemezt. A felcsavarozott 
csúszótalpak könnyen cserélhetők.

Magasabb kaszálás
Magasan tartó csúszótalpakkal 80 mm feletti tar-
lómagasság is elérhető, vagyis a rögzítési hely-
zettől függően 30 illetve 50 mm-rel magasabban 
történhet a kaszálás. Ez a lehetőség szántóföldi 
takarmánynövények és teljesnövény-szilázs ké-
szítésére szánt állományok kaszálásához ideális.

Védelem
A csúszótalpak közötti lekerekített üt-
közők védik a kaszatestet. Az alsó oldal 
vonalvezetése megakadályozza a ter-
mény feltorlódását. A levágott termény 
folyamatosan továbbhalad.
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Költségtakarékos
A pengetartó csapok és a kopóbetétek elhasználódása a KRONE Easy-
Cut kaszáinál nem jelent problémát. A kaszatárcsák moduláris felépíté-
sének köszönhetően az elemek egyenként is kicserélhetők. A pengetartó 
csapok igény szerint pengetartó csavarokra is cserélhetők.

Tiszta vágás
Az egymásra merőlegesen elhelyezett 112 mm 
hosszú pengék és a pengék pályáinak nagy 
átfedései tiszta vágásképet és egyenletes ter-
ményáramlást biztosítanak.

Minimális kopás
A kaszapengék a tartócsapjaik körül 360°-
ban elfordulhatnak. A pengék védettek, 
nem akadhatnak össze, kopásuk minimális 
és öntisztítók.
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A KRONE SafeCut rendszer

Ideális
A feszítőhüvelyek kaszálás közben nem terhel-
tek. A csapágyegységet egy anya és két szorí-
tócsavar feszíti elő.  A feszítőhüvelyek így nem 
fáradhatnak ki. Reakcióképességük hosszú 
használat után is ugyanolyan gyors marad.

 � Nagyobb biztonságot nyújtó tökéletesen védett hajtások

 � A szomszédos kaszatárcsák nem ütközhetnek egymással

 � Jelentéktelen kopás

 � A nagy munkavégzési biztonságot adó feszítő hüvelyek gyorsan,  
csekély költséggel cserélhetők

Teljes védelelm
Az EasyCut kaszatárcsák kettős védelemmel 
rendelkeznek. A kaszatárcsák a kaszatest ta-
kart tartományában dolgoznak, és nem nyúl-
nak túl a csúszótalpakon. A gyári alapfelszere-
lésként beépített SafeCut kaszatest biztosítás 
további védelmet jelent.

Az akadályokba ütközések károkat és javítási költségeket okozhatnak. E tekintetben a 

KRONE kiemelkedő biztonságot nyújt a SafeCut rendszerrel. A DLG által díjazott, és az 

összes EasyCut modellhez rendelkezésre álló kaszatárcsa védelem egyedülálló biztonságot 

és kényelmet garantál. A SafeCut az EasyCut tárcsás kaszák F és R sorozatában az összes 

modellnél gyári alapfelszerelés.
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Teljes biztonság
Pillanatnyi túlterhelés esetén a feszítőhüvelyek már a ka-
szatárcsát meghajtó fogastengelyben elnyíródnak, így nem 
vezetik tovább az ütés hatását a kaszatest homlokfogaske-
rekeire. A továbbforgó nyelestengely egy emelkedő menet 
segítségével felfelé kiemeli az érintett kaszatárcsát. A kasza-
tárcsa elhagyja a veszélyes területet, a szomszédos tárcsák 

pengéinek síkja fölött helyezkedik el, és nem veszik el. A 
SafeCut biztosítás megakadályozza a homlokfogaskerekes 
hajtás és a szomszédos kaszatárcsák sérülését. A feszítőhü-
velyek cseréje csupán néhány percet vesz igénybe és jelen-
téktelen költséggel jár.

Egyszerűen zseniális
A kaszatesten minden kaszatárcsa külön-külön biztosí-
tott. Idegen testtel történő ütközés esetén a feszítőhüvely 
az ütés hatására eltörik. Ezután a kaszatárcsa a hajtóten-
gelyen 15 mm-rel felfelé fordul a menet segítségével.
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A KRONE DuoGrip rendszer az EasyCut kaszákat a tömegközéppontjukban függeszti fel és a 

tartókarok oldalirányú megvezetést biztosítanak. Ezáltal a kaszatest különösen egyenletesen 

és a gyepnemezt kímélve tudja követni a talajkontúrt. Nehéz körülmények között is 

megteremti a kiváló minőségű takarmány előállításának feltételeit.

Kiegyensúlyozott kaszálás
Az EasyCut kaszák a DuoGrip rendszernek köszönhető-
en a gyepnemezt kímélve különösen tisztán és pontosan 
dolgoznak. A tömegközéppontban felfüggesztett és rövid 
tartókarral vezetett kaszatest a teljes munkaszélességben 

Változtatható felfekvési nyomás
A húzórugók gyors és optimális beállítást 
tesznek lehetővé minden körülmények kö-
zött. Jó benyomást kelt a széles beállítási 
tartomány és a könnyű kezelhetőség.

A KRONE DuoGrip vezetés
 � A kaszatest dupla vezetése:  
„súlyponti felfogatás – vezető karokkal történő irányítás”

 � Azonos felfekvési nyomás a teljes munkaszélességben

 � Optimális vezetés: kevés oldalra húzás, tiszta vágás

 � Rövid tartókarok, nagy terhelhetőség

azonos felfekvési nyomással rendelkezik. Emellett oldalt 
két párhuzamos vezetőrúd is kiegészíti a rendszert. Fel-
fogják az oldalirányú erőket, javítják a kasza vezetését, és 
növelik a stabilitását.
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Gyors és egyszerű
A vágásmagasság beállítása egy orsó 
segítségével történik. Az EasyCut 2801 
CV és 3201 CV kaszákhoz opcionálisan 
kapható egy hidraulikus munkahenger, 
amelynek segítségével a művelőutakon 
vagy talajmélyedéseken történő átha-
ladáskor a kaszatest felfelé billenthető.

Jól illeszkedő
A dupla vázban lengő függesztéssel 
rögzített kaszaegység felfelé és lefe-
lé teljes mértékben rugalmas, ideális 
talajegyenetlenségek és akadályok 
esetén. Minél feszesebbre állítottak a 
húzórugók, annál könnyebben reagál a 
kaszaegység.

Ideális
A jobbra és balra egyaránt nagy kitéré-
si tartománnyal rendelkező kaszatestek 
bármilyen talajkontúrt követni tudnak. A 
dupla vázban rugalmasan függesztett 
kaszaegységek jó talajkövetése tiszta 
takarmányt és a gyepnemez megőrzé-
sét garantálja.
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A KRONE CV szársértőjével és V-alakú acél verőujjaival a termény a kaszatest teljes 

szélességében feltárásra kerül. Az óriási 64 cm-es átmérő és a csavarvonal mentén 

elrendezett verőujjak folyamatos terményáramlást, nagy felvevőképességet és kiváló feltárást 

biztosítanak.

Teljes szélességben hatékony
Az edzett, előre, munkairányba fordí-
tott V-alakú acélujjak a teljes munka-
szélességében maximális intenzitással 
dolgoznak. Akadályba ütközéskor az 
ujjak hátrafelé ki tudnak térni. Az elő-
re korlátozott mértékű kitérési úthossz 
növeli a tartócsapok élettartamát.

Teljes mértékben az Ön kívánságai 
szerint
A széles leterítést szolgáló opcionális 
terelőlemezek furatsorok segítségével 
állíthatók. Nedves, kevésbé hordképes 
talajon a keskeny rendet érdemes vá-
lasztani, míg a gyors száradás érdeké-
ben a széles leterítést.

KRONE CV acél verőujjas szársértő
 � Könnyen és gyorsan kezelhető

 � Széles leterítést biztosító opcionális terelőlemezek

 � Fokozatmentesen állítható rendszélesség

 � Átkapcsolható hajtómű, állítható szársértési intenzitás
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Intenzív feltárás
A CV szársértő alapfelszereltségéhez tar-
tozó terelőlemez segíti az acél verőujjak 
munkáját, és még intenzívebb feltárásról 
gondoskodik.

Kettő az egyben
A kaszatest és a szársértő hajtását közös hajtómű biztosítja. A 
CV szársértő integrált váltója két fordulatszámmal rendelkezik: 
600 és 900 min-1 fordulatszám közül lehet választani.

Rendkívül terhelhető
Az EasyCut 3201 CV és 3600 CV különösen erős hajtásokkal 
rendelkeznek a kaszatesthez és a szársértőhöz. Hűtőbordák 
gondoskodnak az olaj alacsonyabb hőmérsékletéről a hajtómű-
ben, és garantálják a biztonságos használatot a legnehezebb 
állományokban is.
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KRONE CRi hengeres szársértő
 � Folyamatos terményáramlás 25 cm hengerátmérővel

 � Nagy áteresztőképesség hajtott szársértő hengerekkel

 � Csúcsminőségű szársértés bordás profilhengerekkel - „fogaskerék-hatás”

 � Hosszú élettartam gumibevonattal

250 mm átmérő
A CRi szársértő nagy hengerei akadálytalan, folya-
matos terményáramlást garantálnak. Emellett na-
gyon meggyőző a nagy hengerátmérőből adódó 
alacsony teljesítményigény.

Ha olyan érzékenyebb, széleslevelű takarmánynövények feltárásáról van szó, mint pl. a 

lucerna, akkor a KRONE CRi hengeres szársértője a megfelelő megoldás, amely két egymásba 

nyúló profilhengerből áll. Kíméli a levéltömeget és közben szétzúzza a szárat, így gyorsabb és 

egyenletesebb száradást tesz lehetővé.

Nagyon „kapós”
A nagyméretű szársértő hengerek profiljai 
egymásba nyúlnak. Az egymásba illeszkedő 
hengerprofilok a zúzó, dörzsölő és roppantó 
hatásoknak köszönhetően intenzív feltárást 
eredményeznek.

Teljes szélességgel
A CRi szársértők hengerei a teljes munkaszélességet lefedik. Ez egyenle-
tes feltárást garantál a teljes munkaszélességben. A különböző takarmány-
mennyiségek és takarmányféleségek összehangolásához a hengerek tá-
volsága és a felfekvési nyomás fokozatmentesen állítható. A gumibevonat 
a lehető leghosszabb élettartamot biztosítja.

25 cm Ø!
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Teljes erőzáró rendszer
A hengeres szársértő hajtását közvetlenül és csúszás nélkül 
hajtómű biztosítja. Az alsó szársértő henger hajtását a ka-
szatest hajtásrendszerébe integrálták a baloldali dob mögött.

Alapkivitelben kétszeres erővel
A felső henger is aktív hajtású. A kiegészítő hajtás szinkron-
ban történik egy váltó segítségével a kaszatest külső felén a 
jobb oldalon az alsó hengerről kiindulva.
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KRONE keresztirányú behordószalag rendképzéshez
 � A fedélzeti hidraulikáról hajtva

 � Fokozatmentesen állítható szórási ív

 � Be- és kikapcsoló automatika munkahelyzetbe engedéskor és kiemeléskor

 � Tiszta átadást segítő terménykezelő vályú

A néhány vontatott tárcsás kaszával kombinálható, hidraulikus hajtású keresztirányú 

behordószalag lehetővé teszi a következőket: időt takarít meg, csökkenti a terület 

végigjárásához szükséges menetek számát, tehermentesíti a talajt, és a termény oldalra 

szállításával, melyet a talaj érintése nélkül valósít meg, különösen tiszta, rendre rakott 

terményt biztosít.

Egyenletesen oldalra
A 91 cm széles, bordákkal ellátott keresztirányú be-
hordószalag folyamatos, biztonságos terményáramot 
garantál. A rendek különösen egyenletesek, nagyon 
könnyen felszedhetők. A traktor tehermentesítése ér-
dekében a szállítószalagot egy olajtartályból, szivaty-
tyúból és hidromotorból álló saját fedélzeti hidrauli-
karendszer hajtja meg. Kiemeléskor a szalag hajtása 
automatikusan leáll, és leengedéskor újra visszakap-
csol. A rendszélesség a szalag sebességének foko-
zatmentes állításával változtatható.

Mindent a szalagra
A keresztirányú behordószalaggal kombinált szársér-
tő acél verőujjai nemcsak feltárják, hanem továbbítják 
is a terményt. A továbbítási teljesítmény fokozása ér-
dekében a verőujjak egy részénél a két fogtartó kar 
közötti szabad teret egy takarólemez zárja el. A ke-
resztirányú behordószalag veszteségmentes töltése 
érdekében az acél verőujjas szársértők alul egy zárt 
acélvályúval is fel vannak szerelve.
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Minden célnak megfelelő kaszák
A szársértővel és keresztirányú behordószalaggal felszerelt 
vontatott EasyCut tárcsás kaszák alkalmazási spektruma na-
gyon sokrétű. Ezek a kaszák tényleg mindent tudnak. Kiemelt 
keresztirányú behordószalaggal széles vagy kompakt rendet 

képeznek, bekapcsolt szalaggal a terményt a már korábban 
képzett rendre, vagy a rend mellé helyezik. Az így létrehozott 
kettős rend kiválóan segíti később a betakarítógépek adap-
terének munkáját.
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Kettős rend képzése
Három lehetőség kettős rend képzésére:

 � Keresztirányú behordószalaggal a vontatott kaszánál

 � Frontkaszával kombinálva

 � Hidraulikusan állítható rendterítő fedéllel

A tökéletes kettős rend érdekében
A hosszú, mozgatható rendterítő fede-
lek összegyűjtik a terményt, és a feltárt 
takarmányt tisztán és lazán oldalra 
helyezik.

Teljes mértékben az Ön kívánságai 
szerint
A két rendterítő fedelet egy rudazat köti 
össze egymással, és központilag egy 
kétkörös munkahenger segítségével 
balra vagy jobbra fordíthatók.

Kényelmes állítás
A rendterítő fedelek mozgatása és a 
vonórúd munkahelyzetből szállítási 
helyzetbe történő állítása egy elektro-
mos kezelőpanelen keresztül történik.

Egy keresztirányú behordószalaggal ellátott vontatott kasza és egy frontkasza kombinált 

használatakor a kettős rend képzése egy munkafolyamatban is történhet. A keresztirányú 

behordószalag a terményt a frontkasza által rakott rendre vagy a rend mellé szállítja. Így 

nemcsak a hatékonyság növelhető, hanem időt és pénzt is takaríthatunk meg a rotoros 

rendterítőkkel és rendképzőkkel végzett munkafolyamatok elmaradása miatt.

1 + 2 változatú rendképzés
Néhány vontatott kasza opcionálisan 
felszerelhető hidraulikusan állítható 
rendterítő fedéllel. Kötegbe gyűjtik a 
terményáramot és a terményt lehelye-
zik a bal, ill. a jobb oldalon. A kasza tí-
pusától függően 3,00 - 3,80 m közötti 
adapterszélességek esetén lehetséges 
a kettős rend képzése.
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Robusztus
A keresztirányú behordószalagot két 
tartókar tartja. Ez stabilitást bizto-
sít nagy súlyú takarmánnyal végzett 
munka közben, egyenetlen területe-
ken és lejtős terepen. Széles leterítés 
vagy egyetlen rendre történő kaszá-
lás esetén a szalag egyszerűen felfelé 
fordítható.

Ideális
A keresztirányú behordószalag kieme-
lését egy egyszeres működésű hidra-
ulikus munkahenger végzi. Felemelés-
kor egy kapcsolószelep lekapcsolja a 
szalag hajtását, leengedéskor pedig 
bekapcsolja.

Kényemet biztosító kezelőpanel
A keresztirányú szállítószalag sebessé-
ge könnyen megváltoztatható egy for-
gó potenciométer segítségével a trak-
tor vezetőüléséből. Ezzel a beállítással 
meghatározható a szórási ív és a takar-
mány lehelyezése a korábban lerakott 
rendre vagy a rend mellé.
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Optimális felfekvési nyomással
Néhány kézmozdulat elegendő, hogy 
tökéletes beállítással dolgozzunk. A 
kaszatest felfekvési nyomása feszítő 
húzórugók segítségével egyszerűen 
beállítható.

Jól illeszkedő
Az oldalsó vonórúddal rendelkező EasyCut TS 320 kasza V-alakú váza erős és 
kompakt felépítésű. A vázmagasság a tömegközéppontban felfüggesztett és ol-
dalsó vezető karokkal irányított kaszatest számára nagy kitérési utat tesz lehetővé. 
Ezzel az EasyCut TS 320 egyenetlen talajon is tiszta, veszteségmentes kaszálást 
tesz lehetővé. A kaszatest hajtását erőzáró módon kardántengelyek és a belső 
kaszadob mögött elhelyezkedő erős szöghajtómű biztosítja.

EasyCut TS 320
Oldalsó vonórúdkormányzással, szársértő nélkül

 � Ideális könnyebb traktorokhoz: tehermentesíti a hátsó tengelyt

 � Stabil V-alakú vázzal könnyen vontatható és kompakt

 � A lengő hajtás lehetővé teszi a terület körbekaszálását: helyben megfordul

 � DuoGrip súlyponti felfüggesztés

 � A munkavégzés mélységének beállítása: kényelmesen orsóval

Amennyiben Önnek egy hatékony, szársértő nélküli vontatott kaszára van szüksége 3,16 m 

munkaszélességben, akkor a DuoGrip súlyponti függesztéssel rendelkező EasyCut TS 320 a 

megfelelő választás. Az alacsony teljesítményigény mellett a maximális stabilitás, valamint a 

lehető legjobb felszereltség és vezetési komfort kiemelkedő ennél a kaszánál.

Nagyfokú vezetési komfort és könnyű vontatás
A szársértő nélküli, vontatott EasyCut TS 320 kasza tel-
jesítménye, könnyű vontathatósága és vezetési kényelme 
nagyon meggyőző. A függesztett kaszákhoz képest a 
vontatott kasza tehermentesíti a traktor hidraulikáját és a 
hátsó tengelyét, jelentősen kisebb a szállítási magassága, 
így biztonságosabbá teszi a vezetést. A szállítási széles-
ség 3 m alatti.
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Könnyen fordul
Az oldalsó vonórúddal és a lengő haj-
tással minden szöglet kaszálása meg-
oldható. A kétpontos függesztés az 
állítható magasságú alsó függesztőka-
rokhoz való kapcsolódásra szolgál. Né-
hány országban a vonóingával történő 
függesztés terjedt el.

Könnyen karbantartható
A pengék kicseréléséhez és a kasza 
tisztításához az elülső védőponyva 
felhajtható. Ez szabad helyet bizto-
sít, és a kaszatest minden irányból jól 
megközelíthető.

Kompakt
Szállításkor az EasyCut TS 320 középre 
a traktor mögé fordítható. 3,00 m alat-
ti szállítási szélesség, nagy has alatti 
szabad magasság és 40  km/h meg-
engedett maximális sebesség – így 
gyorsan és biztonságosan eljuthatunk 
a munkavégzés helyszínére.
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EasyCut 2801/3201/3600 CV · 2800/3200 CRi
Oldalsó vonórúdkormányzással és szársértővel

 � Kompakt és rendkívül fordulékony: a fordulási szög több mint 90°

 � Ideális a terület körbekaszálására: helyben megfordul

 � EasyCut DuoGrip súlyponti függesztés

 � Acél verőujjas vagy hengeres szársértővel

Az oldalsó vonórudas és szársértővel felszerelt vontatott EasyCut tárcsás kaszák nagy 

teljesítményű gépek, melyek világszerte a lehető legjobban megfelelnek a különböző 

igényeknek. Kompakt felépítésűek, robusztus dupla vázzal rendelkeznek és oldalsó vonórudas 

változatban ideális feltételeket kínálnak a területek körbekaszálásához.

Megszakítás nélküli körbekaszálás
Az oldalsó vonórudas vontatott Easy-
Cut tárcsás kaszával minden szöglet 
kaszálása megoldható. A lengő hajtás-
nak és a rövid vonórúdnak köszönhe-
tően ezek a kaszák helyben megfor-
dulnak. Időt takarítanak meg, mert a 
szögletekben szükségtelenné válik a 
hátramenet.

Lengő hajtás
A fő hajtómű kardántengelye kanyaro-
dáskor nem zár be szöget. Ez növeli 
a kardántengely élettartamát. A len-
gő hajtómű emellett ellenáll az oldalra 
húzásnak, és kiváló követő mozgást 
biztosít.

A lehető legjobban felszerelt
A süppedős talaj és a lejtős terep gyak-
ran magas követelményeket támaszta-
nak a kaszákkal szemben. A 15.0/55-
17/10  méretű gumiabroncsok könnyen 
haladnak és kímélik a gyepnemezt. A 
3°-kal ferdén állított kerekek megaka-
dályozzák az oldalra húzást, és segítik 
a menetirányban történő haladást.

Kaszálás a legnagyobb teljesítménnyel
Az oldalsó vonórudas, lengő hajtással rendelkező vontatott 
EasyCut tárcsás kaszák lehetővé teszik a terület körbekaszá-
lását kiemelés, hátramenet és köztes megállás nélkül. A rövid 
vonórúdnak köszönhetően ezek a tárcsás kaszák nagyon kom-
pakt felépítésűek, könnyen vezethetők, és nagyon meggyőzőek 
kiváló követő mozgásukkal.
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Lendületesen és gyorsan
A kasza a traktor vezetőüléséből hidra-
ulikusan munka- és szállítási helyzetbe 
állítható. A különböző traktornyom-
távok esetében a teljes munkaszéles-
ség kihasználása érdekében a lengő 
munkahenger különböző pozíciókba 
áthelyezhető.

Nagy has alatti szabad magasság
Szállításhoz vagy a korábban lekaszált 
rendeken történő áthaladáshoz a ka-
szaegységet tartó dupla váz egyszeres 
működésű hidraulikus hengerekkel ki-
emelhető. Közúti szállításhoz a henge-
rek golyóscsappal lezárhatók.

40 km/h – gyors haladás
A max. 3,00 m szállítási szélességével 
az EasyCut 2800 CV / CRi, 3200 CRi és 
3201 CV nehézség nélkül közlekedhet 
bármilyen úton.
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A KRONE középső vonórudas 3,14 m munkaszélességű, nagy teljesítményű, vontatott tárcsás 

kaszái mindkét irányban ideálisan csatlakoznak a korábban kaszált rendekhez. A középső 

vonórudas változattal kombinálva az alapfelszereltséghez tartozó, osztatlan CV és CRi 

szársértő a terményt teljes munkaszélességben feltárja.

EasyCut 3210 CV/CRi
Középső vonórudas, szársértővel

 � Balra vagy jobbra kaszál: ideális a csatlakozó kaszáláshoz mindkét irányban

 � Lengő hajtással rendkívül fordulékony

 � DuoGrip súlyponti felfüggesztés

 � Acél verőujjas vagy hengeres szársértővel

Csatlakozó kaszálás
A lengő középső vonórudas kialakításnak köszönhetően ezek az EasyCut modellek kaszáláskor mindkét irányban tud-
nak csatlakozni a korábbi rendekhez. Ha a későbbi munkák ugyanilyen módon zajlanak, akkor a takarmány betaka-
rítása mindig azonos szárazanyag mennyiséggel és minőséggel történik. Nem kell a területet részekre bontani, és 
frontkaszával kombinálva is mindig a teljes munkaszélességben történhet a kaszálás. A vadakat így nem kerítjük körbe, 
hanem oldalt szabadon elhagyhatják a területet.
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Erős
A vonórudas lengő hajtás ideális felté-
teleket kínál a legszűkebb kanyarokban 
végzett kaszáláshoz. A traktor és a len-
gő hajtás közötti állandó szög növeli a 
kardántengely élettartamát.

Gyakorlatias
Az elfordítható támasztólábak és a 
kardántengely valamint a hidraulika-
csatlakozók kényelmes tartói egysze-
rű össze- és szétkapcsolást tesznek 
lehetővé.

Balról jobbra, jobbról balra
A kasza a kétkörös hidraulikahenger 
segítségével a traktor üléséből kényel-
mesen bal vagy jobb oldalra fordítható 
a munkavégzéshez, míg közúti szállí-
táshoz középre állítható.

Erőzáró – ékszíjak nélkül
A kaszatest és a szársértő hajtása haj-
tóműveken és hajtótengelyeken keresz-
tül történik túlterhelés elleni biztosítás-
sal. Két lengő hajtómű optimalizálja a 
hajtótengelyek mozgását.

Gyors
A közúti közlekedéshez a kasza hidra-
ulikusan kiemelhető és középre fordít-
ható. Ez nagy has alatti magasságot 
eredményez mély traktornyomokon, ill. 
a korábban levágott rendeken történő 
áthaladáskor.

40 km/h sebességgel közúton
A max. 3,00  m szállítási szélességű 
EasyCut 3210 CV és 3210 CRi a közúti 
közlekedéshez engedéllyel rendelkezik.
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EasyCut 6210 CV
Középső vonórudas, két kaszaegységgel, szársértővel

 � Vontatott kasza maximális munkaszélességgel

 � A középső vonórúd kaszáláshoz a bal vagy a jobb oldalon helyezkedik el

 � Lengő hajtással, nagy elmozdulási tartomány

 � A lehető legjobb talajkövetést biztosító két kaszatest

 � Acél verőujjas CV szársértő, kapcsolható: 600/900 min-1 fordulatszám

 � Állítható, széles leterítést biztosító lemezek

Választási lehetőség
Az EasyCut 6210 CV kaszával a traktortól 
balra vagy jobbra egyaránt végezhető a 
kaszálás. Ez egyszerűen megvalósítható. 
Fordulási helyzetben a vonórúd iránya 
változtatható, így a kaszával az ellenté-
tes nyomvonalon folytatható a munka. 
Ezzel a munkavégzési móddal nem kell 
kisebb egységekre osztani a területet. 
A traktor nem a kaszálandó növényál-
lományban halad. Ez a megoldás tiszta 
és veszteségmentes kaszálást biztosít. 
A kaszálás a teljes teljesítmény kihasz-
nálásával végezhető, frontkaszával kom-
binálva maximális munkaszélességben 
történhet a kaszálás. Lejtős területeken 
lehetőség van arra, hogy a traktor kaszá-
láskor folyamatosan emelkedőnek felfelé 
haladjon.

A 6,20 m munkaszélességű, középső vonórudas EasyCut 6210 CV a legnagyobb teljesítményű 

vontatott kaszák közé tartozik a piacon. A nagy hatékonyság mellett kiemelkedő a kasza 

maximális stabilitása, valamint a kiváló felszereltsége és kezelési kényelme. Az acél verőujjas 

CV szársértők a lehető legjobb takarmányminőséget garantálják.
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A lehető legjobb talajkövetés
A kaszatest nem osztatlan, hanem két 
kaszatest végzi a kaszálást egymás-
hoz képest eltolt helyzetben. Egymás-
tól függetlenül végzik a munkájukat és 
bármilyen talajkontúrt követni tudnak.

Tiszta munkavégzés
Az egymáshoz képest eltolva elhe-
lyezett kaszatestek és a szomszédos 
területeken a kaszapengék átfedése 
egyenetlen talajon és kanyarodáskor is 
tiszta vágásról gondoskodik.

DuoGrip
Mindkét kaszaegység lengő és vonta-
tott függesztéssel kapcsolódik a súly-
pontban a kettős vázhoz. A felfekvési 
nyomás a teljes munkaszélességben 
azonos, és húzórugók segítségével 
változtatható.

A vágási magasság állítása
Az egyes kaszatestek munkavégzési 
mélysége menetes orsók segítségével 
kényelmesen és gyorsan, fokozatmen-
tesen állítható.

Gyors száradás
A lengő V-alakú acél verőujjak a takar-
mányt 600 vagy 900 min-1 fordulatszá-
mon (átkapcsoló hajtómű) teljes mun-
kaszélességben feltárják. Opcionális 
terelőlemezek teszik lehetővé a leterí-
tést teljes szélességben.

Minden irányban
A középen elhelyezkedő vonórúd hid-
raulikusan mozgatható. A kétkörös hid-
raulikus munkahenger nehéz körülmé-
nyek között is megbízhatóan dolgozik.
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Helyben megfordul
A lengőfejes hajtás (1000 min-1) a két-
pontos függesztésnél több mint 90°-os 
elfordulást tesz lehetővé. A hajtómű 
vibráció nélkül működik, mivel a fő haj-
tást adó kardántengely a kasza elmoz-
dításakor is megtartja pozícióját.

Közvetlen utak
A hajtások úgy helyezkednek el, hogy a 
munka rövid kardántengelyekkel elvé-
gezhető. Az erőátvitel optimális, a gé-
pek vibráció nélkül, szinte kopásmen-
tesen működnek.

Alacsony talajnyomás és könnyű 
vontatás
Az EasyCut 6210 CV kaszák már alap-
kivitelben nagy 500/45 - 22.5  méretű 
gumiabroncsokkal rendelkeznek. Süp-
pedős talajon is kiváló kaszálási mun-
kát végeznek.

Az idő pénz
Ha a kaszát több gazdaság közösen használja, akkor nem-
csak a kaszálás hatékonysága számít, hanem a szállítás-
hoz szükséges idő is. 40  km/h sebességgel az EasyCut 
6210 CV kasza gyorsan halad. A robusztus légfékes járó-
szerkezet és a nagyméretű gumiabroncsok biztonságot 
és kényelmes vezetést garantálnak. A nagy figyelmeztető 
táblák és a világítás szürkületben és sötétben is gondos-
kodnak a biztonságos közlekedésről.

EasyCut 6210 CV
Féligfüggesztett légfékes járószerkezet

 � Másodpercek alatt átállítható munkahelyzetből szállítási helyzetbe

 � Mindig biztonságos közlekedés: robusztus légfékes járószerkezet és nagyméretű gumiabroncsok

 � Tökéletes a közúti közlekedéshez: 40 km/h sebességű engedély,  
és 3 m alatti szállítási szélesség 6,20 m munkaszélesség mellett
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Széles munkavégzés – keskeny szállítás
A munkahelyzetből szállítási helyzetbe vagy visszafelé tör-
ténő állítás néhány másodpercet vesz igénybe anélkül, 
hogy a gépkezelőnek le kellene szállnia a traktorról. A fé-
ligfüggesztett járószerkezet és a hozzá tartozó hidraulikus 
munkahenger működtetése nem igényel bonyolult vezérlési 
elektronikát. A mindössze 2,99 m szállítási szélességgel és 
15.0/55 - 17 gumiabroncsmérettel rendelkező, nagy területek 
kaszálására alkalmas kasza jelentős vezetési komfortot nyújt 
és bármilyen úton haladhat.
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EasyCut  
2801 CV

EasyCut  
2800 CRi

EasyCut  
TS 320

EasyCut  
3201 CV

Vonórúdkormányzás oldalsó oldalsó oldalsó oldalsó

Munkaszélesség kb. m 2,73 2,71 3,16 3,16

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

Standard kaszatest – széria – –

Kaszatest SmartCut rendszerrel széria – széria széria

Kaszatárcsák száma 4 4 5 5

Kaszadobok száma 2 2 2 2

SafeCut nyíróhüvelyes biztosítás széria széria széria széria

Gyors-záras pengecsere széria széria széria széria

Emelő csúszótalp opció opció opció opció

Szársértő V-alakú acél verőujjak Hengerek – V-alakú acél verőujjak

Rotorátmérő kb. cm 64 – – 64

Hengerátmérő kb. cm – 2 x 25 – –

Szársértő fordulatszáma min-1 600/900 850 – 600/900

Széles szársértő kb. m 2,05 2,05 – 2,50

Keresztirányú szállítószalag – – – opció

Gumiabroncs méret munkavégzéshez 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 10.0/75-15.3/8 PR 15.0/55-17/10 PR

Gumiabroncsméret közúti közlekedéshez 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR

Területi teljesítmény kb. ha/h 3,0 - 3,5 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 3,5 - 4,0

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

TLT fordulatszám 1000 min-1 széria széria széria széria

TLT fordulatszám 540 min-1 opció opció opció opció

Hidraulikacsatlakozók 1×egyszeres működésű 
1 x kétkörös

1×egyszeres működésű 
1 x kétkörös

1×egyszeres működésű 
1 x kétkörös

1×egyszeres működésű 
1 x kétkörös

Légfék – – – –

* Lengő ujjak

Műszaki adatok
 � 2,7 és 6,2 m közötti munkaszélességek

 � Területi teljesítmény 3 - 8 ha/h

 � Oldalsó vagy középső vonórudas

 � Szársértővel vagy szársértő nélkül
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EasyCut  
3200 CRi

EasyCut  
3210 CV

EasyCut  
3210 CRi

EasyCut  
3600 CV

EasyCut  
6210 CV

oldalsó középső középső oldalsó középső

3,14 3,16 3,14 3,55 6,20

3,00 3,00 3,00 3,41 2,99

széria – széria – széria

– széria – széria –

5 5 5 6 10

2 2 2 2 4

széria széria széria széria széria

széria széria széria széria széria

opció opció opció opció opció

Hengerek V-alakú acél verőujjak Hengerek V-alakú acél verőujjak V-alakú acél verőujjak*

– 64 – 64 64

2 x 25 – 2 x 25 – –

850 600/900 850 600/900 600/900

2,50 2,50 2,50 2,90 2 x 2,50

opció opció – opció –

15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 500/45-22,5

15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR

3,5 - 4,0 3,5 - 4,0 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5 7,0 - 8,0

59/80 59/80 59/80 66/90 112/150

széria széria széria széria széria

opció opció opció opció opció

1×egyszeres működésű 
1 x kétkörös

1×egyszeres működésű 
1 x kétkörös

1×egyszeres működésű 
1 x kétkörös

1×egyszeres működésű 
1 x kétkörös

3 ×kétkörös 

– – – – széria

A képek, méret- és tömegadatok nem feltétlenül egyeznek a sorozatgyártású gép jellemzőivel, nem kötelező érvényűek, a 

műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
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Az Ön KRONE márkakereskedője

Maschinenfabrik Bernard KRONE 
Részletekbe menő tökéletesség

Innovatív, kompetens és vevőbarát – ezek az ismérvei a KRONE családi vállalko-

zás filozófiájának. A KRONE takarmányspecialistaként  tárcsás kaszákat, rend-

kezelőket, rendsodrókat, rendfelszedő és szecskaszállító kocsikat, körbálázókat 

és nagybálázókat valamint önjáró BiG M (nagyteljesítményű szársértős) kaszákat 

és BiG X silózókat gyárt.  

Minőség, made in Spelle, 1906 óta.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10 
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0 
Fax:  +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de  |  www.krone.de
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