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   Boczne zawieszenie belki tnącej  
z ogromnym zakresem wahań

   Zoptymalizowany nacisk dzięki szybko reagującym 
sprężynom naciągowym

   Komfortowa regulacja nacisku bez użycia narzędzi, za 
pomocą segmentu z otworami

   Napęd wałami przegubowymi

   Solidna belka tnąca spawana dookoła, bez trzewika 
wewnętrznego

   Szybkozłącza do mocowania noży

   SafeCut INSIDE: indywidualnie zabezpieczone tarcze tnące

   SmartCut: koszenie z pełnym pokryciem, dzięki wzorowemu 
pokrywaniu się torów ruchu noży

   Komfortowy transport kosiarki uniesionej w stronę osi 
ciągnika: doskonały rozkład nacisków i bardzo dobra 
widoczność

   Parkowanie w położeniu transportowym, na łapach podpo-
rowych stanowiących opcję, zapewnia oszczędność miejsca

ActiveMow
Koszenie na najwyższym poziomie
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Belka tnąca
Można jej zaufać

   Belka tnąca obspawana dookoła: 
solidna, szczelna, z zapasem smaru na cały okres eksploatacji

   Trwały napęd satelitarny z dużymi kołami zębatymi walcowymi:

  bardzo spokojna praca i doskonale przenoszenie napędu

  Bez trzewika wewnętrznego: koszenie bez zakłóceń

się wielu zębów sąsiednich kół walcowych. Konstrukc-
ja zachwyca spokojną pracą, dobrym przenoszeniem 
mocy i dużą trwałością. Ułożyskowane z przodu napędy 
dodatkowe napędzają zawsze tylko jedną tarczę tnącą i 
tym samym są poddane niewielkim obciążeniom

Oryginał:
Napęd satelitarny w belce tnącej – konstrukcja op-
racowana przez KRONE i z powodzeniem stosowana 
na całym świecie od dziesięcioleci. Duże koła walco-
we, posiadające do 59 zębów, przenoszą główne siły 
napędowe aż do końca belki tnącej. Ze względu na ich 
dużą średnicę obracają się wolniej i następuje zazębianie 

  | ActiveMow  09/15
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Kosiarki rotacyjne tarczowe KRONE typos-

zeregu ActiveMow zapewniają dokładne 

koszenie. Zamknięta, obspawana dookoła 

belka tnąca spełnia najbardziej surowe normy 

jakościowe i nie ulega odkształceniom również po 

wieloletniej eksploatacji. Duże koła walcowe w kąpieli olejowej 

wytrzymują bardzo wysokie obciążenia ciągłe i przekonują szcze-

gólnie spokojną pracą. Mocowanie noży za pomocą szybkozłączy i zabezpie-

czenie tarcz tnących SafeCut stanowią wyposażenie standardowe.

Wyłącznie z KRONE

Bez trzewika wewnętrznego:
Belka tnąca jest napędzana przekładnią kątową 
bezpośrednio za wewnętrznym bębnem 
oczyszczającym. Tym samym zapobiega się zapchani-
om na uwrociach albo przy koszeniu zwężających się 
narożników pól.

Szczelne i solidne:
Obspawane dookoła i posiadające zapas smaru na 
cały okres eksploatacji belki tnące są wykonywane przy 
użyciu najnowocześniejszych robotów spawalniczych i 
technologii CNC oraz spełniają tym samym najwyższe 
wymagania jakościowe. Belka tnąca stanowi przecież 
najważniejszy element każdej kosiarki tarczowej.

Smarowanie na cały okres eksploatacji:
Zamknięta, obspawana dookoła belka tnąca jest 
bezobsługowa i również po wieloletniej eksploatacji za-
chowuje szczeglność i kształt. Specjalne technologie 
oczyszczania podczas produkcji umożliwiają smarowa-
nie na cały okres eksploatacji, dzięki czemu zbędna jest 
zwykle stosowana wymiana oleju.
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Belka tnąca
Najlepszy kształt

  SmartCut umożliwia koszenie z pełnym pokryciem

  Klinowy profil belki tnącej zapewnia dokładny zbiór

   Solidny napęd za pomocą kół walcowych z podwójnym 
ułożyskowaniem i dużym rozstawem łożysk

  Składanie w wały lub szerokie rozkładanie pokosu 

  Hartowane płozy

rozchodzących się w kierunku do przodu jest większe, 
co zapewnia dokładny zbiór młodych roślin paszowych 
w rzadkich uprawach. Większa odległość pomiędzy 
nożami obracającymi się do tyłu polepsza przekazywa-
nie dużej ilości paszy.

SmartCut:
Ponieważ tarcze tnące obracają się parami zarówno do 
tyłu jak i przeciwnie do kierunku jazdy do przodu, więc 
dla zapewnienia dokładnego koszenia należy zapewnić 
pokrywanie się torów ruchu noży. Z tego powodu pokry-
wanie się noży w przypadku tarcz o kierunkach obrotów 

  | ActiveMow  09/15
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Wytrzymałe uzębienie:
Duże koła walcowe ze spłaszczonymi 
bokami zębów mają tę zaletę, że 
jednocześnie zazębia się większa li-
czba zębów współpracujących kół 
zębatych i tym samym możliwe jest 
przenoszenie większych sił.

Praktyczne:
Ułożyskowane z przodu koła walcowe, bezpośrednio 
pod tarczami, są umieszczone mimośrodowo w obu-
dowie łożysk. Mniejsze koła walcowe napędów do-
datkowych można wyciągać, wraz z ich łożyskami w 
kierunku do góry, a większe koła napędu głównego 
wyciąga się w bok.

Dla ochrony:
Zaokrąglone elementy oporowe pomiędzy płozami 
chronią belkę tnącą. Kształt spodu zapobiega gromad-
zeniu się materiału. Skoszony materiał jest płynnie od-
prowadzany.

Lepsze koszenie!
Belka tnąca o klinowym kształcie zapewnia duży zakres regulacji:

niskie koszenie na łąkach i pastwiskach, nieco wyższe przy zbiorze

długołodygowych roślin pochodzących z produkcji polowej. 

AktiveMow pracuje płynnie i zapewnia dokładny zbiór. 

Duże, podwójne łożyska kół walcowych i duży 

rozstaw łożysk zapewniają 

stabilność belki 

tnącej i możliwość 

przenoszenia wysokich 

obciążeń.
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Na życzenie:
składanie w wały albo szerokie rozkładanie

Składanie w jednym albo dwóch wałach:
Dla uniknięcia przejeżdżania kołami ciągnika po skoszo-
nej paszy umieszczono mimośrodowe obudowy łożysk 
w taki sposób, aby tarcze obracały się do środka. Acti-
veMow R200, R240, R 280 i R 320, wyposażone w kie-
runek obrotów A, składają jeden wał. ActiveMow R 360, 
posiadająca kierunek obrotów A, składa dwa wały.

Bębny tnące do składania dwóch wałów:
Umieszczone w osi bębny kosiarki mają w ActiveMow 
R 360 zadanie koszenia, jak również oczyszczania. W 
połączeniu z kierunkiem obrotów A oczyszczają one 
przestrzeń pomiędzy oboma ułożonymi wałami, aby 
lewa opona ciągnika, przy odpowiednim rozstawie kół i 
szerokości opon, nie przejeżdżała po skoszonym mate-
riale podczas następnego przejazdu.

Zalety składania w wały:
Składanie w wały jest korzystne na mokrym i podatnym 
podłożu. Skoszony materiał nie jest wgniatany kołami 
ciągnika w glebę i można go bez strat zebrać albo 
poddać dalszej obróbce.

  | ActiveMow  09/15
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Składanie na całej szerokości roboczej:
ActiveMow, posiadające kierunek obrotów B, rozkładają 
skoszony materiał na całej szerokości roboczej. Tarcze 
tnące obracają się parami.

Środkowe tarcze tnące do 
szerokiego rozkładania pokosu:
Dla szerokiego rozkładania pokosu można wymienić 
w ActiveMow R 360 środkowe bębny tnące na tarcze 
tnące. Tarcze muszą się wówczas obracać parami.

Zalety szerokiego rozkładania pokosu:
W porównaniu ze składaniem pokosu w wały, szero-
kie rozkładanie skoszonej paszy zapewnia równomier-
niejsze i szybsze wysychanie, ponieważ zwiększa się 
powierzchnię pokosu.

ActiveMow  09/15 | 
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ActiveMow
Perfekcyjna w każdym szczególe

   Łagodna dla runi

   Wymienne sworznie mocujące noży i zgarniaki

   Szerokie płozy dla ochrony belki tnącej

Bardzo dobry dostęp:
Przy wymianie nozy i czyszczeniu ko-
siarki można podnieść przednią część 
osłony. Uzyskuje się dobry dostęp do 
wszystkich miejsc belki tnącej.

Wszystko pod ręką:
Dodatkowe noże przewozi się w 
specjalnym pojemniku. Zapewnia to 
porządek i nic nie pęta się pod nogami.

Łagodna dla runi:
Bardzo szerokie płozy z hartowa-
nej stali borowej zmniejszają nacisk, 
dostosowują się do konturu podłoża i 
chronią belkę tnącą. Przykręcane płozy 
można łatwo wymieniać.

  | ActiveMow  09/15
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Sukces kosiarek rotacyjnych tarczowych firmy KRONE wynika z perfekcyjnego wykonania, 

trwałości i wielu praktycznych, unikatowych cech. Mocowanie noży za pomocą szybkozłączy, 

niskie koszty części zużywających się i perfekcyjne

rozmieszczenie tarcz tnących, 

zapewniających dokładne kosze-

nie to tylko niektóre przykłady 

przemawiające za wyborem kosiar-

ki tarczowej ActiveMow.

Oszczędność kosztów:
Zużyte sworznie mocujące noże oraz zgarniaki – to w Aktive Mow firmy 
KRONE żaden problem. Można je wymieniać pojedynczo. Na życzenie 
mogą zostać zastosowane śruby do mocowania noży zamiast sworzni.

Dokładne koszenie:
Noże o długości 118 mm, o kształcie ro-
zwartym i duże pokrycie torów ruchu noży 
zapewniają dokładne koszenie i równomierny 
przepływ skoszonej paszy

Szybka wymiana noży:
Mocowanie noży za pomocą szybkozłączy wielu praktyków uważa za 
konieczność. Noże można wówczas szybko i łatwo wymieniać w miejscu 
pracy.

ActiveMow  09/15 | 
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SafeCut
Indywidualnie zabezpieczone tarcze tnące

  W pełni zabezpieczone napędy

  Wyeliminowanie kolizji z sąsiednimi tarczami tnącymi

  Bez oznak zużycia

  Szybka wymiana rurkowych kołków mocujących, niskie koszty

Pełna ochrona:
Tarcze tnące ActiveMow są podwójnie zabezpieczone. 
Tarcze pracują w chronionym obszarze belki tnącej i 
nie wystają poza płozy ślizgowe. Standardowe zabez-
pieczenie przez ścinanie SafeCut zapewnia dodatkowe 
zabezpieczenie.

Idealne:
Rurkowe kołki mocujące nie są obciążone przy ko-
szeniu. Zespół łożyskowy jest poddany wstępnemu 
naprężeniu za pomocą nakrętki i dwóch śrub za-
ciskowych. Rurkowe kołki mocujące nie podlegają 
zmęczeniu wytrzymałościowemu. Progowa wartość, 
powodująca ścinanie, pozostaje stała również po 
dłuższej eksploatacji.

  | ActiveMow  09/15
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Całkowicie pewne:
Zamiast przenoszenia całej siły uderzenia na koła walcowe 
belki tnącej, przy krótkotrwałym przeciążeniu dochodzi do 
ścięcia rurkowych kołków mocujących w wale napędowym. 
Obracający się dalej wałek podnosi tarczę tnącą do góry za 
pomocą gwintu podnoszenia. Tarcza tnąca opuszcza strefę 

zagrożenia,znajduje się powyżej torów ruchu noży sąsiednich 
tarcz i nie zostaje uszkodzona. Safe Cut zapobiega usz-
kodzeniom napędu z kołami walcowymi i uszkodzeniom 
sąsiednich tarcz. Wymiana rurkowych kołków mocujących 
trwa kilka minut i nie pociąga za sobą dużych kosztów.

SafeCut – tylko z KRONE
Każdy to zna: kolizje mogą 

spowodować uszkodzenia i wynikłe 

z tego koszty naprawy. SafeCut 

firmy KRONE zapewnia najwyższy 

stopień bezpieczeństwa. Nagrodzo-

ne przez DLG zabezpieczenie tarcz 

tnących przed ciałami obcymi jest 

unikatowe pod względem zapewni-

anego bezpieczeństwa i komfortu. 

SafeCut należy do podstawowego 

wyposażenia wszystkich kosiarek 

tarczowych KRONE typoszeregów 

ActiveMow i EasyCut.

ActiveMow  09/15 | 
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Przystosowana do pracy na zboczach:
Dzięki dużemu zakresowi wahań w 
górę i w dół, kosiarki tarczowe Acti-
veMow nadają się doskonale do pra-
cy na zboczach i na silnie falistym i 
nierównym terenie.

Stabilna:
Koziołek do mocowania na 3-punk-
towym układzie zawieszenia ma 
wytrzymałą konstrukcję. Po odłączeniu 
kosiarki służy on jako uchwyt do podp-
arcia wału przegubowego.

Pełna szerokość robocza:
Przestawne czopy cięgieł dolnych 
umożliwiają przesuwanie w bok. Tym 
samym zapewnia się pełne wykorzys-
tanie szerokości roboczej przy różnych 
rozstawach kół ciągnika na zboczu i 
w połączeniu z kosiarką zawieszaną z 
przodu.

  | ActiveMow  09/15

ActiveMow
Najlepiej wyposażona

  Ogromny zakres wahań, idealny do prac w górskim terenie

  Napęd bezpośredni przez wały przegubowe

   Wykorzystanie pełnej szerokości roboczej za pomocą przestaw-
nych czopów cięgieł dolnych
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Perfekcyjna we wszystkich sytuacjach
Kosiarki tarczowe KRONE stanowią rezultat intensywnej współpracy pomiędzy praktykami, nau-

kowcami i konstruktorami. Boczne połączenie przegubowe belki tnącej przekonuje małą masą 

własną, zwartą konstrukcją

i dużym zakresem wahań w górę i w 

dół. Tarczowe zespoły tnące ActiveMow 

dostosowują się do wszystkich 

konturów podłoża i doskonale 

sprawdzają się również w terenie 

górskim.  

ActiveMow  09/15 | 

Całkowicie pewne:
Zabezpieczenie najazdowe KRONE, z regulowanymi 
sprężynami śrubowymi, reaguje szybko i niezawodnie. 
Przy najeżdżaniu na przeszkodę następuje odchylenie 
całego zespołu tnącego do tyłu.

Stabilna prędkość obrotowa
i duża przepustowość:
Napęd bezpośredni za pomocą wałów 
i przekładni gwarantuje optymalne 
przenoszenie mocy z ciągnika na belkę 
tnącą również w trudnych warunkach.

Komfortowo:
Uchwyt dla węży zapewnia 
uporządkowane rozmieszczenie węży 
hydraulicznych w zaparkowanej mas-
zynie. Uchwyt na końcu węży ułatwia 
podłączanie i odłączanie.

Bardzo pewne:
Sworznie cięgieł górnych, przekładane 
w segmencie z otworami, są 
wyposażone w zabezpieczenie przed 
obróceniem. Sworzeń nadaje się do 
cięgieł górnych kategorii I i II.
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Genialnie proste
Z optymalnym naciskiem 

   Sprężyny odciążające zapewniają równomierne koszenie  
przy optymalnym nacisku 

   Komfortowa regulacja sprężyn za pomocą przekładanych  
sworzni wtykowych

   Dobre prowadzenie na podłożu: niezawodna reakcja sprężyn 
odciążających

Z dwoma sprężynami odciążającymi:
ActiveMow R240 ma dwie sprężyny odciążające, regulo-
wane bez użycia narzędzi. Regulację dla wewnętrznego 
obszaru belki przeprowadza się za pomocą wrzecio-
na, a regulację dla obszaru zewnętrznego za pomocą 
sworznia wtykowego.

Z jedną sprężyną odciążającą:
Ze względu na małą masę własną kosiarka tarczowa Ac-
tiveMow R200 pracuje z płynnie regulowaną sprężyną 
odciążającą.

  | ActiveMow  09/15
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Szybka jazda i czysty zbiór
Zaletą ręcznie regulowanych sprężyn odciążających jest ich szybka reakcja. Dzięki temu również 

przy szybkiej jeździe na nierównym terenie uzyskuje się perfekcyjne koszenie, co stanowi waru-

nek uzyskania czystej paszy wysokiej jakości oraz szybkiego, równomiernego odrostu. 

ActiveMow firmy KRONE przekonuje prostą budową, 

łatwą regulacją i wzorową pracą.

Mniejszy nacisk– większy nacisk:
Nacisk belki tnącej wynika z naprężenia sprężyn naciągowych. W 
ActiveMow R 240, R 280, R 320 i R 360 napięcie sprężyn reguluje 
się bez użycia narzędzi i komfortowo, przy użyciu przekładanych 
sworzni. Wraz ze zwiększającym się naprężeniem sprężyn nacisk 
zmniejsza się.

Z trzema sprężynami odciążającymi:
ActiveMow R 280, R 320 i R 360 są wyposażone w trzy 
regulowane sprężyny odciążające: jedna sprężyna dla 
wewnętrznego obszaru belki i dwie sprężyny dla obsza-
ru zewnętrznego.

Parkowanie w położeniu zluzowanym:
Kosiarkę ze zluzowanymi sprężynami odciążającymi można łatwo 
podłączać i odłączać. W ActiveMow R 240, R 280, R 320 i R 360 
zluzowanie wymaga jedynie podniesienie zaczepu umieszczon-
ego na sprężynie odciążającej. Nie jest potrzebne odczepianie 
sprężyny.

Ciągły przepływ paszy:
Dzięki wysuniętej na zewnątrz, samonośnej ramie 
osłony nic nie stoi na przeszkodzie przepływowi paszy. 
Zwraca uwagę równomierne układanie wałów.

ActiveMow  09/15 | 
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Komfort na uwrociach:
Przy obracaniu na uwrociach i przejeżdżaniu już skos-
zonych wałów można hydraulicznie podnosić belkę 
tnącą wraz z osłoną. Dolne cięgła ciągnika pozostają 
w swoim położeniu. Podnoszenie jest ograniczone za 
pomocą ogranicznika.

ActiveMow
zapewnia dobrą jazdę

   Bezpieczny transport przy podniesionej do góry pod kątem 
100° belce tnącej, co zapewnia dobrą widoczność do tyłu

   Zawieszenie umożliwia szybką jazdę

   Małe zapotrzebowanie powierzchni przy parkowaniu, z opcjo-
nalnymi łapami podporowymi

   Bez wyczepiania dolnych cięgieł ciągnika na uwrociach
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KRONE zna wymagania praktyków i w kosiarkach tarczowych typoszeregu ActiveMow ofe-

ruje większy komfort, większe zyski i korzyści. Począwszy od podnoszenia pod kątem 100°, 

zapewniającego równomierne rozłożenie nacisku przy transporcie 

i dobrej widoczności, aż do opcjonalnie pionowego położenia przy 

parkowaniu, kosiarki tarczowe KRONE mają wiele praktycznych 

rozwiązań, ułatwiających pracę i jeszcze bardziej zwiększających 

efektywność.

Praktyczna i przemyślana

Bezpieczny transport:
Podczas transportu kosiarka Acti-
veMow jest obrócona o 100° w górę, 
w kierunku osi ciągnika. Odciążenie 
prawego, tylnego koła ciągnika po-
prawia właściwości jezdne. Dobra 
widoczność w lusterku zewnętrznym 
zapewnia bezpieczeń-stwo.

Jednostronnego działania:
Przyłącze hydrauliczne jedno-stron-
nego działania wystarcza do obraca-
nia kosiarki ActiveMow w położenie 
robocze albo transportowe. Kurek 
odcinający dla położenia parkowa-
nia znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie siłownika hydraulicznego i 
jest łatwo dostępny.

Blisko ciągnika:
W porównaniu z kosiarką obróconą do 
tyłu, ActiveMow powoduje mniejsze 
odciążenie osi przedniej podczas trans-
portu. Poprawia to bezpieczeństwo 
przy szybkiej jeździe i na nierównym 
terenie.

Zwarta konstrukcja:
Dzięki opcjonalnym łapom podporowym 
można ustawiać kosiarkę nie tylko w położeniu 
roboczym ale również w położeniu transpor-
towym, z obróconą w górę belką tnącą. Poz-
wala to na oszczędność miejsca – zwłaszcza 
przy zimowaniu w budynkach.
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 Dane techniczne
ActiveMow

ActiveMow 
R 200

ActiveMow 
R 240

ActiveMow 
R 280

ActiveMow 
R 320

ActiveMow 
R 360

Szerokość robocza m 2,05 2,44 2,83 3,22 3,61

Liczba tarcz tnących 3 4 5 6 7/5

Liczba bębnów tnących 2 2 2 2 2/4

SafeCut standardowo standardowo standardowo standardowo standardowo

Mocowanie noży za pomocą szybkozłączy standardowo standardowo standardowo standardowo standardowo

Zapotrzebowanie mocy kW / KM 27/37 30/41 40/55 50/68 55/75

Standardowa prędkość obro-
towa wału przegubowego

min-1 540 540 540 540 540

Masa własna kg 490 550 605 650 740

Zawieszenie 3-punktowe kat. I + II I + II I + II I + II I + II

Przyłącza hydrauliczne 1 EW 1 EW 1 EW 1 EW 1 EW

Wydajność powierzchniowa ha/godz. 2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4

Wszelkie rysunki, wymiary i masy nie muszą koniecznie odpowiadać wyposażeniu standardowemu i są niewiążące.

Wyższe koszenie:
Zamontowanie płóz do wysokiego koszenia, w celu uzys-
kiwania ścierniska o wysokości powyżej 80 mm, umożliwia 
koszenie na wysokości zwiększonej o 30 lub 50 mm, w 
zależności od montażu.

Opcjonalna prowadnica do układania pokosu 
z lewej i z prawej strony:
Umożliwia układanie węższego wału pokosu. Koła ciągnika 
jadą w oczyszczonym torze, a nie po świeżo skoszonym ma-
teriale – korzystne zwłaszcza na podatnym podłożu.
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Warto odkryć cały świat KRONE na 
www.krone.de. Na wielu  podstronach 
prezentujemy wskaźniki liczbowe, fakty i nowości, a poza tym  oferujemy 
 szereg usług serwisowych. Proszę wejść i zobaczyć jak bogata jest 
 prezentacja fi rmy KRONE w sieci.

Online

Aktualności
Tutaj znajdują się najaktualniejsze komunikaty na temat fi rmy 
 KRONE. Od prezentacji wyrobów do przeglądu targów. Tutaj bije 
puls naszych czasów.
 
Produkty
Tu można uzyskać szczegółowe informacje o naszym całym progra-
mie produkcyjnym. Na tej stronie można znaleźć wszelkie potrzebne 
informacje, od nagrań wideo do instrukcji obsługi.
 
Sprzedaż
Niezależnie od tego, czy szuka się importera produktów KRONE 
w Japonii, czy sprzedawcy w swojej okolicy. Tutaj można znaleźć 
swojego partnera z fi rmy KRONE, który chętnie udzieli pomocy we 
wszystkich potrzebach.
 
Praca
Są Państwo zainteresowani zatrudnieniem w fi rmie KRONE? Zarów-
no w fabryce maszyn rolniczych jak i pojazdów użytkowych  KRONE 
często poszukujemy zdolnych i umotywowanych pracowników 
 Zawsze warto zajrzeć.

Mediathek
„Baza danych” fi rmy KRONE, tysiące dokumentów, fotografi i i 
rysunków, sprawozdań z badań i wiele innych znajduje się w Me-
diathek KRONE. Tu można również znaleźć bardzo szczegółowe 
informacje o produktach KRONE.

Terminy
Gdy chce się obejrzeć produkty KRONE na żywo, tu można znaleźć 
wszystkie terminy, w których fi rma KRONE prezentuje swoje pro-
dukty na targach albo w pracy, gdyż nic nie przekonuje bardziej niż 
własne wrażenia z praktyki.

Serwis
Tu można znaleźć wszystko, od osoby wyznaczonej do udziela-
nia informacji w zakładzie aż do sposobu fi nansowania maszyny 
 KRONE, którą zamierza się kupić. Znajduje się tam również prze-
gląd naszych różnorodnych modułów szkoleniowych dla techników 
i użytkowników.

Pobieranie
Potrzebny jest kalendarz KRONE na desktop albo fajny rysunek do 
prezentacji? Na stronie do pobierania znajduje się wiele użytecz-
nych rzeczy, które można wykorzystać do różnych projektów.
 
Maszyny używane
KRONE oferuje często w korzystnej cenie maszyny z prezentacji lub 
wystaw. Tu można znaleźć poszukiwaną maszynę KRONE i uzgod-
nić ze sprzedawcą KRONE szczegóły ewentualnego zakupu.
 
Części zamienne
24/7… tu można znaleźć przez siedem dni w tygodniu i przez 24 go-
dziny na dobę potrzebną część zamienną KRONE, online i bez cze-
kania. Portal KRONE Agroparts oferuje wszystkie części zamienne z 
numerami artykułów i dokładnym opisem. Można je natychmiast za-
mówić u swojego sprzedawcy wyrobów KRONE, wysyłając e-maila.

Sklep
Gdy chce się kupić prezent albo jest się zbieraczem rolniczych mo-
deli, wówczas warto w każdym wypadku rozejrzeć się w naszym 
wirtualnym sklepie KRONE. Również tutaj można wygodnie doko-
nać zamówienia online, o każdej porze dnia.


