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Az EasyFlow rendfelszedő
2,15  m munkaszélességével az EasyFlow rendfelszedő 
rendkívül nagy teljesítményű. A robusztus kettős ujjakkal a 
széles rendeket is nagyon jól felszedi, és rendkívül egyen-
letesen adagolja a továbbító és szeletelő rotorra. A rugós 
tehermentesítésnek köszönhetően az EasyFlow rendfel-
szedő a nagyobb talajegyenetlenségeket is a lehető leg-
jobban tudja követni.

Jó munkavégzés vezérlőpálya nélkül
Az EasyFlow rendfelszedő esetében a Krone nem vélet-
lenül mond le az ujjak vezérlőpályás vezérléséről. A sok 
mozgó és kopásra hajlamos alkatrész helyett speciálisan 
kialakított lehúzó elemek gondoskodnak az ujjak megfele-
lő támadási szögéről és az ideális munkavégzési hosszról.

Robusztus kettős ujjak
Az ujjak 6 mm átmérője és a csavarulatok széles sugara az 
ujjakat különösen ellenállóvá és kopásállóvá teszi. Az ujjak 
mindössze 55  mm távolságának köszönhetően az Easy-
Flow a rövid vagy nagy tömegű terményt is tisztán felveszi.

A széles EasyFlow rendfelszedővel felszerelt VariPack körbálázó a terményt nehéz 

körülmények között és nagy munkavégzési sebesség mellett is tökéletesen felszedi. 

A kevés mozgó alkatrészt tartalmazó egyszerű felépítésnek köszönhetően a használat 

során a rendfelszedő csekély kopása és hosszú élettartama nagyon meggyőző.

 � Tiszta – a termény, tiszta, egyenletes és teljes felvételét biztosító 2,15 m széles rendfelszedő

 � Biztonságos – 6 mm vastag kettős ujjak nagy átmérőjű csavarulattal

 � Hosszú élettartamú – a kevés mozgó alkatrésznek köszönhető minimális kopás

A KRONE EasyFlow rendfelszedő
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A görgős rendleszorító
A rendfelszedő munkáját a görgős rendleszorító segíti. 
Letapogatja a rend magasságát, és előkészíti a tiszta 
felszedésre. Az egyszerűen kezelhető magasságállítás 
lehetővé teszi a gyors alkalmazkodást az adott ter-
ményhez, a rend vastagságához, valamint a munka-
végzés sebességéhez. A termény tiszta és teljes felvé-
teléről gondoskodik.

A tapintókerekek
Az EasyFlow rendfelszedőt két tapintókerék vezeti.  
A rendfelszedő kívánt munkavégzési magassága szer-
szám nélkül egy furatlemez segítségével egyszerűen 
és gyorsan beállítható.

5VariPack | 



Az Integral rotor
A VariPack bálázó esetében az oldalsó adagoló hengerek a szeletelő rotorba (balra) és a továbbító rotorba (jobbra) egyaránt 
integrálva vannak. Emiatt csak egy hajtótengelyre van szükség a rendfelszedőhöz és a rotorhoz. A spirális kialakítású ujjak és 
a terelőcsiga kombinációja lehetővé teszi a termény ideális eloszlását a teljes rotorszélességben. Ez nagytömegű bálákat és 
tökéletes vágási minőséget garantál.

Kompakt felépítés
Az adagoló hengerek rotorba integrálása azt 
eredményezte, hogy a rendfelszedő megbíz-
hatóan és egyenletesen adja át a terményt 
a rotornak. Ily módon egyenletes terményá-
ramot hoz létre, és javítja a gép működési 
biztonságát.

Kiemelkedő az Integral rotor robusztus felépítése és megbízható működése, mely 

tetszés szerint választható szeletelő szerkezettel vagy anélkül. A rotorba integrált 

oldalsó adagoló hengereknek köszönhetően a mozgó alkatrészek száma jelentősen 

csökkent. Ez megkönnyíti a tisztítást, illetve a karbantartást, és hosszú élettartamot 

biztosít a gép számára.

 � Változtatható – Integral továbbító rotor vagy 17 késes Integral szeletelő rotor választható

 � Nagy teljesítményű – nagy áteresztőképességet biztosító 530 mm rotorátmérő

 � Homogén – a rotorba integrált, egyenletes terményáramlást garantáló adagoló hengerek

 � Pontos – kiváló vágási minőség a kényszervágással rendelkező rotornak köszönhetően

 � Egyszerű – az eltömődések elkerülése érdekében a szeletelő és a továbbító rotor alatti lemez leengedhető

A KRONE Integral rotor
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A hajtás
A rendfelszedőt és az Integral rotort egy kö-
zös, 1 ¼ coll méretű lánc hajtja meg. Ez a ke-
vés mozgó alkatrésszel megvalósított egysze-
rű és robusztus felépítés könnyű karbantartást 
és alacsony kopást biztosít.

A szeletelő és a továbbító rotor alatti lemez
Ez lehetővé teszi az eltömődések gyors és ké-
nyelmes megszüntetését a traktor vezetőfülké-
jéből: egyszerűen csak le kell engedni a sze-
letelő, ill. a továbbító rotor alatti lemezt, majd 
az akadály megszüntetése érdekében be kell 
kapcsolni a TLT-t. Végül a lemez visszaemel-
hető a helyére, és folytatható a bálázás.
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A KRONE szeletelő szerkezet

Az egyedi késbiztosító
A biztosítás védi a késeket a sérülésekkel szemben. Ide-
gen tárgyakkal érintkezve bármelyik kés külön-külön le-
felé tud kitérni, majd automatikusan visszaáll a kiindulási 
helyzetébe. A többi kés ezalatt munkahelyzetben marad. 
Ez állandóan kiváló vágási minőséget biztosít a bálában.

A kések
A hosszú, ívelt pengéknek valamint a húzó mozgással 
történő vágásnak köszönhetően a kések rendkívül ener-
giatakarékosan dolgoznak. A kések hullámos felülete bár-
milyen terményt pontosan szeletel, és a kések hosszabb 
ideig élesek maradnak. A késkazettában található összes 
kés azonos felépítésű, egymással felcserélhetők.

 � A VariPack bálázó 17 késes szeletelő szerkezettel rendelkezik

 � A késcsoport kapcsolás 0/8/9/17 kés használatát teszi lehetővé

 � Az egyedi késbiztosítás védelmet, és mindig állandó vágási minőséget garantál

A VariPack 165 XC és 190 XC körbálázó 17 késes szeletelő szerkezettel rendelkezik.  

A 0/8/9/17 kést aktiváló csoportkapcsolás 128 vagy 64 mm-es vágáshosszt eredményez.  

A szeletelő szerkezet így bármilyen munkavégzési feltételhez optimális kialakítású.

A vágás minősége
A rotor kettős ujjai folyamatosan húzzák át a terményt a 
kések között. Ez megakadályozza a szálak átcsúszását. 
Így növekszik a bála súlya, mivel az aprított termény köny-
nyebben tömöríthető.
Az ujjak spirális elrendezése megakadályozza a terhelési 
csúcsok kialakulását a vágás során, és hozzájárul a bálá-
zó nyugodt és egyenletes járásához.

8   | VariPack



A kések cseréje
A kések kivétele és behelyezése leengedett késtartó kazetta 
mellett történik. A kések kireteszeléséhez a rendszer a kés-
biztosító összes rugóját központilag egyszerre tehermente-
síti. Ezután a kések kényelmes testtartásban felfelé könnyen 
kivehetők.

A késcsoportok
A VariPack 165 XC és 190 XC körbálázó 17 késes szelete-
lő szerkezettel rendelkezik. A gépen közvetlenül, manuáli-
san működtethető késcsoport kapcsolás 0/8/9 vagy 17 kés 
használatát teszi lehetővé. A kések kényelmesen, egy kar 
segítségével kapcsolhatók.
A 128 ill. 64 mm-es vágáshossz így gyorsan és egyszerűen 
beállítható az adott munkafeltételeknek megfelelően. Több 
késcsoport használatával az is biztosítható, hogy a hosszú 
munkanapokon is mindig éles késsel dolgozzunk.

A hajtást oldó tengelykapcsoló
A behordószerkezet hajtása a szeletelő szerkezettel ellátott 
bálázók esetében az alapfelszereltséghez tartozó körmös 
tengelykapcsolóval oldható a gép jobb oldalán. Ez meg-
könnyíti a kések cseréjét, mivel a rotor így kézzel forgatható.
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A bálaméret
Felépítésüknek köszönhetően a VariPack model-
lek különböző átmérőjű bálák készítésére alkal-
masak. A VariPack V 165 (XC) bálázó báláinak 
átmérője 0,80 - 1,65  m. A VariPack V 190 (XC) 
modell 0,80 - 1,90 m közötti bálaátmérőt tesz le-
hetővé. A bálák mérete így szélesebb skálán han-
golható össze a felhasználási célokkal, pl. adott 
takarmányadagokkal, vagy a bálaszárításhoz 
szükséges átmérővel.

A VariPack bálakamrájában négy végtelenítve körbefutó lapos heveder dolgozik.

Ez a rendszer a bálázót a száraz termények, pl. a szalma vagy a széna betakarításának 

specialistájává teszi. A lágy bálamag beállításának segítségével a bála optimálisan 

tömöríthető a későbbi felhasználáshoz.

 � Megbízható – a száraz termény lehető legjobb tömörítését biztosító négy lapos heveder

 � Gyors– 110 m/min forgási sebesség

 � Egyszerű – a tömörítő erő és a lágy bálamag beállítása a terminálon

A KRONE bálakamra

A lágy bálamag beállítása
A VariPack bálázó esetében a bálamag, valamint a 
belső és a külső köpenyrész tömörsége a terminálon 
egyedileg beállítható. Így az adott felhasználási cél-
nak megfelelően optimálisan tömörített bálákat ké-
szíthetünk. Nagyobb távolságra történő szállításkor 
maximális lehet a bálatömörség, míg utólagos szárí-
tási igény esetén lágyabb magot választhatunk.
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A bálakamra felépítése
Az indító henger és a két hálós henger a laposan 
futó hevederekkel együtt optimális bálakezdést 
biztosítanak. Megtelt bálakamra esetén a henge-
rek a bála megbízható forgatását is garantálják.

A hevederek hajtása
A termény megbízható forgatása érdekében a he-
vederek hajtógörgőire egy erős lánchajtáson ke-
resztül történik az erőátvitel.
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A hálós kötözés
A leengedhető tartónak köszönhetően a háló 
könnyen a megfelelő pozícióba helyezhető. A 
hálótartó alacsony magasságának és a két fel-
lépőnek köszönhetően a hálós kötözőegység 
könnyen megközelíthető.

A VariPack bálázó kötözőszerkezete rendkívül megbízhatóan működik, egyszerű 

felépítésű és könnyen kezelhető. Az opcionálisan kinyitható bálacsúszdának 

köszönhetően a hálótekercseket már nem kell kézzel a magasba emelni. A fixen 

beépített hálótovábbító egység megkönnyíti a háló befűzését. A hosszú munkanapokra a 

bálázón hálós és zsineges kötözés esetén egyaránt tárolható tartalék kötözőanyag.

 � Változtatható – hálós vagy zsineges kötözés

 � Egyszerű – a fixen beépített hálótovábbító egységnek köszönhető egyszerű befűzés

 � Áttekinthető – a bálázás alatt jó rálátást biztosít a traktorvezetőnek

 � Kényelmes – a kötözés automatikusan indul, amikor a bálakamra megtelik

A KRONE hálós kötözés

Könnyen cserélhető hálótekercsek
A következő hálótekercs egyszerű behelye-
zése érdekében az opcionálisan kapható 
hálócsúszda a bal oldalon kinyitható, ezen 
keresztül az új hálótekercs a megfelelő pozíci-
óba csúsztatható. A csere egyszerűen kézzel 
történik, mivel az új hálótekercset már nem kell 
kézi erővel a felső pozícióba emelni.
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Tartalék hálótekercsek
A behelyezett hálótekercs mellett a gép mindkét 
oldalán egy-egy további tekercs helyezhető el. A 
bálázó így hosszú munkanapokon is elegendő tar-
talékkal rendelkezik.

Az egyszerű hálós kötözés
A csúszda és a kinyitható hálótartó segítségével az 
új hálótekercs könnyen a megfelelő pozícióba he-
lyezhető. A fixen beépített hálótovábbító egység le-
egyszerűsíti a befűzést. Ezt követően a háló a lengő 
hálótovábbítón keresztül közvetlenül a bálakamrá-
ba kerül.
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A VariPack bálázó erőssége nemcsak az, hogy a lehető legnagyobb bálázási 

teljesítményre és bálatömörségre tervezték, hanem az egyszerű felépítése és az egyes 

részek példaértékű megközelíthetősége is nagyon jó benyomást kelt.

A javítások és karbantartások ezért különösen könnyen elvégezhetők a gépen. A hátsó 

falat mozgató, záródás-csillapítással rendelkező munkahenger segítségével maximális 

áteresztőképesség érhető el. Az opcionális bálakidobó lejtős területeken is garantálja a 

bálák biztonságos lehelyezését.

 � Gyors – a nyitás és a zárás öt másodpercnél rövidebb

 � Hatékony – záródás-csillapítással rendelkező hátsó falat mozgató munkahenger

A KRONE bálakidobó

A hátsó fal működtetése
A bála hálós kötözésének befejeződésekor hangjelzés hallható. Ekkor a hátsó fal a hidraulika segítségével kinyitható. Ha a 
bála kigurult a bálakamrából, a hátsó fal ismét bezárható. A traktor másodpercek alatt újra mozgásba lendülhet.
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A bálakidobó
A maximális teljesítőképesség egyik meghatározó eleme a 
rövid állásidő. Ennek elérése érdekében a bálákat megbíz-
hatóan kell lehelyezni. Az opcionális bálakidobó ezért gon-
dosan végzi a bálák lerakását. A bálakidobó nyitott formá-
ja a késekhez optimális megközelíthetőséget biztosít.
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A VariPack bálázó négy különböző modellváltozatban áll rendelkezésre. Az érdeklődők a 

kompakt VariPack 165 (XC) és a nagyobb bálák készítésére alkalmas VariPack 190 (XC) 

modell közül választhatnak. A szeletelő szerkezet használatán kívül ezek a bálázók csak 

a bálakamra felépítésében különböznek.

 � Sokoldalú – különböző bálaátmérőkkel, szeletelő szerkezettel vagy anélkül négy modell áll rendelkezésre

 � Testreszabható – rugalmas bálaméret 0,80 m - 1,65 m ill. 1,90 m között

 � Kényelmes – elektronikusan beállítható bálaátmérő

A különböző modellek

A VariPack V 165 (XC)
A VariPack modellek közül a legkompaktabb bálázó a V 165 
(XC). A speciálisan kialakított bálakamrának köszönhetően 
0,80 m - 1,65 m átmérőjű bálák készítésére alkalmas.

A VariPack V 190 (XC)
A VariPack sorozatban alternatív lehetőséget kínál a V 190 
(XC) modell. Ezzel a bálázóval 0,80 - 1,90 m átmérőjű bálák 
készíthetők.
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A stabil és tapadó felületű hevederek
A VariPack legfontosabb eleme a négy végtelenítve körbefutó he-
veder. A hevederek a rugalmasság és tartósság biztosítása érde-
kében gumiból készültek, két beágyazott szövetréteg garantálja a 
maximális élettartamot. A speciális felületű, jó tapadást biztosító 
anyag intenzív kapcsolatot tesz lehetővé a terménnyel. Ez megaka-
dályozza a hevederek elcsúszását, és optimális működési bizton-
ságot garantál.

Az egyszerű beállítás
A VariPack esetében a bálák átmérője egyszerűen 
változtatható, a terminálon 1 cm-es lépésekben állít-
ható. A bálaméret így kényelmesen összehangolha-
tó az adott felhasználási céllal.
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A gumiabroncsok
A VariPack három méretben szerelhető fel talajkímélő gumi-
abroncsokkal. A bálázó standard kivitelben 15.0/55-17 10 PR 
méretű gumiabroncsokkal van felszerelve. A VariPack bálázó-
hoz opcionálisan 500/50-17 10 PR, valamint 500/55-20 12 PR 
méretű gumiabroncs is kapható.

Gyors közúti közlekedés, egyenetlen terep, kis teherbírású altalaj és szűk helyeken 

történő manőverezés – ezek a VariPack hétköznapi feladatai. Különböző opciókkal a 

KRONE VariPack bármilyen alkalmazási feltétel mellett optimálisan felszerelhető.

 � Változtatható függesztési lehetőségek – különböző csatlakozások bármilyen alkalmazási feltételekhez

 � Kíméli az állományt – a különböző gumiabroncs változatok optimális talajkímélést garantálnak

 � Biztonságos megállás – opcionálisan fékberendezés is kapható

Gumiabroncsok és csatlakozás

Opcionális fékberendezés
Alapkivitelben a VariPack bálázó fék nélkül egytenge-
lyes változatban kapható. A gép azonban igény sze-
rint fékberendezéssel is felszerelhető.

18   | VariPack



Vonószemes csatlakozás
A VariPack modellek alapkivitelben felső és alsó füg-
gesztésre alkalmas, 40 mm-es vonószemmel rendelkez-
nek. A vonórúd hornyok segítségével gyorsan beállítha-
tó a különböző csatlakozási magasságokhoz. Az egyes 
országok előírásainak megfelelően még további három 
vonószem változat közül lehet választani.

Függesztés gömbfejes vonószerkezettel
A VariPack modellek alternatív lehetőségként felszerel-
hetők alsó függesztésű, 80-as gömbfejes vonószerke-
zettel. Ez a lehetőség magasfokú vezetési kényelmet 
nyújt, növeli a fordulékonyságot
és minimálisra csökkenti a kopást.
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A VariPack bálázót a lehető legnagyobb bálázási teljesítményre és bálatömörségre 

tervezték. Számos opcionális tartozékának köszönhetően a speciális bálázási 

körülményekkel is jól összehangolható a bálázó teljesítménye. A munkavilágítás és a 

kamerák javítják a gép áttekinthetőségét. A nedvességmérési adatok folyamatosan 

képben tartják a gépkezelőt a bálázandó termény tulajdonságairól.

 � Változtatható – hálós vagy zsineges kötözés

 � Kényelmes – a LED munkavilágításnak és a kamerarendszernek köszönhető kényelmes munkavégzés

 � Okos – a nedvességmérés tájékoztatja a gépkezelőt a termény állapotáról

A tartozékok

A LED munkavilágítás
A gép karbantartásához és tisztításához az optimális mun-
kafeltételek biztosítása érdekében LED munkavilágítás 
szerelhető fel. Ez a védőburkolatokon elhelyezett LED sza-
lagokat, és a gép hátulján található fényszórókat foglalja 
magába. A tekercsek cseréje és a tisztítás így sötétben is 
kényelmesen megoldható. Ugyanakkor a gép környezete is 
jól áttekinthetővé válik. Ez növeli a biztonságot a VariPack 
bálázó használatakor.

A nedvességmérés
A nedvességmérés eredményei informálják a gépkez-
előt a termény tulajdonságairól. Így lehetőség van arra, 
hogy a gépkezelő a tömörítési nyomást összehangolja 
az aktuális feltételekkel. Például eldöntheti, hogy a bálát 
becsomagolja-e.

A kamerarendszer
Egy kamerával a VariPack bálázó működése és a környeze-
te is jól felügyelhető. Ez kényelmesebbé teszi a gép kezelé-
sét és javítja a közlekedés biztonságát. A kamerakép meg-
jeleníthető egy külön képernyőn vagy egy CCI terminálon.
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A zsineges kötözés
Az alapkivitelben rendelkezésre álló hálós kötözés mellett a 
VariPack bálázó opcionálisan zsineges kötözéssel is működ-
tethető. Ehhez oldalt egy zsinegdoboz szerelhető fel, amiben 
12 tekercs tartalék zsineg szállítható. A VariPack bálázó így 
hosszú munkanapokon is elegendő tartalékkal rendelkezik.

Egyszerű szerviz zsineges kötözéskor
A gép kényelmes tisztítása és karbantartása érdekében a 
tartalék zsinegeket tartó rész oldalra kifordítható. Ez meg-
könnyíti a hozzáférést a hajtóműhöz.
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A VariPack nagyon jó benyomást kelt áttekinthető felépítésével és példaértékű 

megközelíthetőségével, ami rendkívül könnyű szervizelést és karbantartást biztosít. 

Két központi kenőegység és az automatikus láncolajozás minimálisra csökkenti az 

időráfordítást. Emellett a három hajtóláncot automatikus láncfeszítők állítják be.

 � Jól megközelíthető – minden alkatrész jól elérhető

 � Kényelmes – automatikus lánckenést biztosító olajozás és központi zsírzás

 � Egyedülálló – az összes hajtás mindössze három lánc segítségével valósul meg

 � Praktikus – skála segítségével egyszerűen beállítható automatikus láncfeszítés

Könnyű karbantartás

A láncok kenése
A nyugodt járás és a hosszú élettartam 
biztosítása érdekében a hajtólánc folya-
matosan automatikus kenést kap olajjal. 
A dugattyús szivattyú egyszerű beállítá-
sának köszönhetően az átfolyási meny-
nyiség minden hajtólánchoz egyedileg 
beállítható.

Központi kenőegységek
A VariPack kenését két központi kenőegység biztosítja. Ké-
nyelmes és gyors karbantartást eredményez, és növeli a gép 
élettartamát.

A lánchajtás
A KRONE az első gyártó, akinek sikerült a bálázó összes 
hajtását mindössze három lánccal megoldania. Ez csök-
kenti a kopást. Emellett a láncok egyszerűen beállíthatók 
skálával ellátott automatikus láncfeszítők segítségével.
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A fellépők
A gép elején található két fellépőnek köszönhetően a bálázó 
kötözőszerkezete nagyon jól megközelíthető. Ez megkönnyí-
ti az új hálótekercs behelyezését, valamint a gép tisztítását 
és karbantartását.

A támasztóláb
A VariPack alapkivitelben mechanikus támasztólábbal van 
felszerelve. Ez teszi lehetővé a bálázó biztonságos tárolását, 
amikor a bálázó nem végez munkát. A nagy rendek prob-
lémamentes felszedése érdekében a támasztóláb oldalra 
elfordítható.
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A DS 500 kezelő terminál
A DS 500 kezelő terminál jól áttekinthető-
en és egyszerűen kezelhető az 5,7" mére-
tű színes kijelzővel, a 12 funkciógombbal, 
valamint a hátoldalon lévő, görgethető 
kerékkel. Ez a terminál a VariPack bálázó 
mellett más KRONE gépekhez is hasz-
nálható. Ezenkívül a DS 500  terminál és 
egy AUX-Joystick kombinálásával még 
kényelmesebb kezelés érhető el.

A CCI 800 kezelő terminál
A CCI 800 ISOBUS kezelő terminál 8,0" 
méretű, 12 funkciógombbal ellátott érin-
tőképernyővel rendelkezik. Az optimális 
kezelés érdekében a kezelő rendszer bő-
víthető Joystick-el vagy kamerarendszer-
rel. A funkciók átkapcsolása kényelmesen, 
gombnyomásra történik egy kis ikonnal a 
bal oldalon.

A KRONE kezelő terminálok

A KRONE Komfort fedélzeti elektronika egyszerűsíti, javítja és gyorsítja a munkát. 

A bálázás így igazán örömet okoz. Az eltérő feladatokhoz különböző KRONE kezelő 

terminálok közül választhatunk.

 � Sokoldalú – az ügyfelek minden igényét kielégítő terminálok

 � Kényelmes – áttekinthető, felhasználóbarát

 � Kompatibilis – vezérlés a traktor terminálján keresztül az alapfelszereltséghez tartozó  
ISOBUS traktorterminálnak köszönhetően

 � Opcionális – A bálázó vezérli a traktort (TIM)

A DS 100 kezelő egység
A DS 100 kezelőegység se-
gítségével a VariPack ösz-
szes funkciója kényelmesen, 
gombnyomásra kiválasztható. 
Az intuitív elrendezésnek kö-
szönhetően a gombok úgy is 
kezelhetők, ha nem nézzük a 
kezelőfelületet. A gépkezelő 
így teljes mértékben a bálázó-
ra koncentrálhat.
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A CCI 1200 kezelő terminál
A CCI 1200 kezelő terminál nagy, 12,1" méretű, érintőfunk-
ciókkal ellátott, színes kijelzővel rendelkezik. A képernyőn 
egymás mellett megjeleníthető a munkagép vezérlése és a 
kamerakép. A CCI 1200 terminál ISOBUS kompatibilis, így al-
kalmas a gyártótól független használatra.

Opció: A TIM rendszernek köszönhetően a bálázó irá-
nyítja a traktort
Az opcionálisan kapható TIM (Traktor Implement Manage-
ment) rendszer a munkagép és a traktor között folyó adat-
cserével lehetővé teszi, hogy a bálázó irányítsa a traktort. A 
kötözési folyamat kezdetekor a traktor automatikusan megáll, 
a hátsó fal a kötözés befejeződésekor kinyílik, majd újra bezá-
rul. A TIM rendszer ezáltal lehetővé teszi a vezető tehermen-
tesítését, rövidebb állásidőket, üzemanyag megtakarítást, 
egyenletesebb bálákat és nagyobb hatékonyságot biztosít.

A traktor saját ISOBUS terminálja
Az ISOBUS kompatibilis traktorok esetében a traktorok 
terminálja is használható a VariPack bálázó kezelésé-
re. Ebben az esetben nincs szükség további terminálra a 
vezetőfülkében.
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 � Négy körbálázó speciálisan száraz terményekhez

 � Változtatható bálaátmérőkkel, szeletelő szerkezettel vagy anélkül

 � Mindössze három láncból álló hajtáslánc

Műszaki adatok

Körbálázók

 VariPack V 165  VariPack V 165 XC VariPack V 190 VariPack V 190 XC

Bálaméret (Ø x szélesség) kb. m 0,80 - 1,65 x 1,20 0,80 - 1,90 x 1,20

XCut szeletelő rotor 
elméleti vágáshossz 1/2 késkészlettel 
elméleti vágáshossz 17 késsel

 
kb. mm  
kb. mm

- 
-

 
128 
64

- 
-

128 
64

A munkagép méretei  
(hosszúság x szélesség* x magasság*) 
(*a gumiabroncsok méretétől függően változhat) kb. m 4,90 x 2,59** x 2,98 5,00 x 2,59** x 3,05

Teljesítményigény  
függ a terménytől, a gép felszereltségétől 
és a munkavégzés körülményeitől kb. kW/LE 67/90 67/90

Függesztés 
40 mm-es vonószem 
80-as gömbfejes vonószerkezet

 
alapfelszereltség 

opcionális

 
alapfelszereltség 

opcionális

Rendfelszedő 
Felszedési szélesség

 
kb. m

 
2,15

 
2,15

Bálakötözés 
Hálós kötözés 
Hálós és zsineges kötözés

 
alapfelszereltség 

opcionális

 
alapfelszereltség 

opcionális

Tengelyek 
Egytengelyes fék nélkül 
Egytengelyes légfékkel-, kézi, hidraulikus fékkel

 
alapfelszereltség 

opcionális

 
alapfelszereltség 

opcionális

Gumiabroncsok mérete 
15.0/55-17 10 PR 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

alapfelszereltség 
opcionális 
opcionális

 
alapfelszereltség 

opcionális 
opcionális

Kezelő terminálok 
DS 100 
DS 500 
CCI 800 
CCI 1200

opcionális 
opcionális 
opcionális 
opcionális

opcionális 
opcionális 
opcionális 
opcionális

Hidraulikus rendszer
2 egyszeres működésű 

+ szabad visszaáramlás

1 egyszeres működésű,  
1 kétkörös

+ szabad visszaáramlás

2 egyszeres működésű 

+ szabad visszaáramlás

1 egyszeres működésű,  
1 kétkörös

+ szabad visszaáramlás

Egyéb opcionális tartozékok kamerarendszer, biztosítólánc, LED 
munkavilágítás; nedvességmérés, 
különböző vonószemek, kiegészítő 
kések, kiegészítő garancia

kamerarendszer, biztosítólánc, 
LED munkavilágítás, nedvesség-
mérés, különböző vonószemek, 
kiegészítő kések, kiegészítő ga-
rancia

AEF tanúsítvány UT, AUX-N, TC-BAS, TIM UT, AUX-N, TC-BAS, TIM

 ** 2,55 m szélesség leszerelt tapintókerék esetén

A képek, a méretek és tömegek csak tájékoztató jellegűek, nem feltétlenül felelnek meg az adott alapfelszereltségnek.  
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
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KRONE excellent bálacsomagoló anyagok – 

bízzon az eredetiben!

Sok érv szól az eredeti csomagoló hálók 

választása mellett.

Az egy bálára jutó költség jelentősen 

csökkenthető, tartósan védi az értékes 

terményt, és növeli a takarmány minőségét. 

A KRONE excellent bálacsomagoló anyagok 

kifizetődőek.

 � Mindig jó választás – eredeti KRONE csomagoló hálók

 � Kiváló minőségű – erős, nagy szakítószilárdságú

 � Megfelelő – minőség bármilyen betakarítási körülmények között

 � Megbízható – tökéletes bálák, tökéletes betakarítási eredmény

A KRONE csomagoló hálók

KRONE excellent Edge X-tra
Két jól bevált KRONE háló az egyben: a KRONE excellent 
Edge X-tra a sok éve jól bevált Edge és RoundEdge hálók 
tulajdonságait egyesítik egy univerzális, kiváló minőségű 
 KRONE hálóban. Az Edge X-tra bármilyen terményhez és 
minden körbálázó típushoz kiválóan alkalmas, és a bálákat 
egy darabban, a széleket is beborítva csomagolja. Ezek a tö-
kéletes szélességet biztosító tulajdonságok védik az Ön érté-
kes terményét, és optimális teljesítményt garantálnak.

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

KRONE excellent SmartEdge
Az excellent Edge X-tra High-End bálakötöző hálóink „okos” 
változatát is elkészítettük, hogy nagyon jó alternatív lehetősé-
get tudjunk kínálni az egyszerűbb termékeket kereső ügyfele-
inknek is: ez a KRONE excellent SmartEdge. Ez egy jó ár-érték 
arányú bálakötöző háló, mivel kedvező áron kapható, a minő-
ségi alapkövetelményeket messze túlszárnyalja, és minden 
körülmények között a legjobb betakarítási eredményt adja.
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Az Ön KRONE márkakereskedője

Maschinenfabrik Bernard KRONE 
Részletekbe menő tökéletesség

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

zás filozófiájának. A KRONE takarmányspecialistaként  tárcsás kaszákat, rend-

kezelőket, rendsodrókat, rendfelszedő és szecskaszállító kocsikat, körbálázókat 

és nagybálázókat valamint önjáró BiG M (nagyteljesítményű szársértős) kaszákat 

és BiG X silózókat gyárt.  

Minőség, made in Spelle, 1906 óta.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10 
D-48480 Spelle

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

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