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   Szybkozłącza do mocowania noży

   SafeCut: indywidualne zabezpieczenia tarcz kosiarki

    SmartCut: dokładne koszenie z optymalnym pokryciem torów 
ruchu noży

    Zabezpieczenie najazdowe: belka tnąca odchyla się do  
tyłu i do góry

    DuoGrip: zawieszenie w środku ciężkości z podwójnym pro-
wadzeniem

    Optymalny nacisk dzięki szybko reagującym, regulowanym 
sprężynom naciągowym

   Opcjonalnie hydrauliczna regulacja nacisku podczas jazdy

   Kondycjoner CV: palce stalowe w kształcie V

   Kondycjoner CR: profilowane walce poliuretanowe

   Komfortowa przekładnia kondycjonera CV: 600 i 900 obr./min.

    Kosiarka jest podczas transportu złożona w kierunku osi 
ciągnika: zwarty zestaw, doskonałe rozmieszczenie  
nacisków i widoczność

    Parkowanie w położeniu transportowym na łapach podpo-
rowych, stanowiących opcję, zapewnia oszczędność po-
wierzchni.

EasyCut
Więcej niż koszenie
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EasyCut
Koszenie bez kompromisów

  Doskonałe cięcie

  Małe zapotrzebowanie mocy

  Komfortowa praca

  Niezawodność i długa trwałość

EasyCut R 280 CV, R 280 CR, R 320 CV, R 320 CR 
Zawieszane z tyłu kosiarki tarczowe z kondycjonerem 
palcowym albo rolkowym zapewniają szybsze wysy-
chanie paszy. Oba kondycjonery obrabiają skoszony 
materiał łodygowy na całej szerokości belki tnącej.

EasyCut R 280, R 320, R 360
Zawieszane z tyłu ciągnika kosiarki tarczowe typosze-
regu EasyCut R, o szerokościach roboczych 2,73 m, 
3,16 m i 3,60 m, pozostawiają dokładnie skoszone pole. 
Kosiarki o zwartej konstrukcji mają małe opory ruchu i 
dopasowują się bardzo dobrze do konturów podłoża.
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Wyrafinowana technika
Wraz z nową generacją kosiarek EasyCut R i F 

kupują Państwo doświadczenie i kompetencje 

w konstrukcji zespołów koszących. Takie innowacje jak nowy koziołek mocowany na 3-punk-

towym układzie zawieszenia, z opcjonalnie hydrauliczną regulacją nacisku, palce kondycjonera 

w EasyCut CV, zwarty układ po zawieszeniu oraz łatwa obsługa zapewniają wysoki komfort i 

perfekcyjną pracę. 

EasyCut F 280, F 320, F 360
Zawieszane z przodu kosiarki o szerokościach robo-
czych 2,70 m do 3,57 m i z napędzanymi bębnami 
formującymi wał pokosu. W EasyCut F 320 i F 360 
można zmieniać szerokość wału pokosu przez dobór 
bębnów formujących.

EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M
Zawieszane z przodu kosiarki tarczowej EasyCut typo-
szeregu M o małej masie własnej, idealne do pracy na 
stromych zboczach albo gdy skoszony materiał trzeba 
rozłożyć na dużej szerokości. Punkty zawieszenia są tak 
zaprojektowane, że do napędu kosiarek można użyć 
również kompaktowych ciągników specjalnych.

EasyCut F 320 CV, F 320 CR
Te zawieszane z przodu kosiarki z kondycjonerem CV 
albo CR mają szerokość roboczą 3,16 m. Sprężyny 
odciążające, regulowane ręcznie albo hydraulicznie (op-
cja) na koziołku, zapewniają optymalny nacisk.

EasyCut F 360 CV, F 360 CR
Zawieszane z przodu kosiarki EasyCut F 360 CV z 
kondycjonerem palcowym i EasyCut F 360 CR z kon-
dycjonerem rokowym mają dużą szerokość roboczą, 
wynoszącą 3,60 m. Szerokość ta gwarantuje duże po-
krycie przy zastosowaniu w zestawach kosiarkowych.

EasyCut F/R  01/16 | 
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Belka tnąca
Można jej zaufać

   Obspawana dookoła belka tnąca: solidna, szczelna i z  
zapasem smaru na cały okres eksploatacji

   Trwały napęd satelitarny z dużymi, walcowymi kołami zębatymi: 
spokojna praca i bardzo dobre przenoszenie napędu

   Bez trzewika wewnętrznego: koszenie bez zakłóceń

Konstrukcja ta zwraca uwagę spokojną pracą, dobrym 
przenoszeniem napędu i dużą trwałością. Ułożyskowane 
z przodu napędy dodatkowe napędzają każdorazowo 
tylko jedną tarczę tnącą i tym samym są narażone tylko 
na niewielkie obciążenia.

Oryginał:
Skonstruowany przez KRONE napęd satelitarny w belce 
tnącej: duże, walcowe koła zębate, posiadające do 66 
zębów, przenoszą główne siły napędowe aż do końca 
belki tnącej. Dzięki dużej średnicy obracają się wol-
niej i dochodzi do zazębiania wielu zębów sąsiednich 
kół.  
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EasyCut – tylko z KRONE
Kosiarki tarczowe KRONE typoszeregu EasyCut R i F 

zapewniają dokładny zbiór. Zamknięta, obspa-

wana dookoła belka tnąca ma zapas smaru 

na cały okres eksploatacji i pozostaje szczel-

na i pozbawiona odkształceń również po długoletniej 

eksploatacji. Duże koła walcowe w kąpieli olejowej wytrzymują 

bardzo wysokie obciążenia ciągłe i przekonują szczególnie spokojną 

pracą. Szybkozłącza do mocowania noży oraz zabezpieczenie tarcz tnących 

SafeCut stanowią wyposażenie standardowe. 

Dobre zazębienie:
Duże koła zębate ze spłaszczonymi powierzchniami bo-
cznymi zębów zapewniają jednoczesne zazębianie się 
większej liczby zębów sąsiednich kół i tym samym jesz-
cze lepsze przenoszenie napędu.

Szczelna i solidna:
Obspawana dookoła belka tnąca z zapasem smaru na 
cały okres eksploatacji jest produkowana przy użyciu 
najnowocześniejszych robotów spawalniczych i tech-
nologii CNC, a tym samym spełnia najwyższe wymaga-
nia jakościowe. Belka tnąca jest przecież najważniejszą 
częścią każdej kosiarki tarczowej.

Bez trzewika wewnętrznego 
Belka tnąca jest napędzana przez przekładnię kątową 
bezpośrednio za tylnym bębnem uprzątającym. Zapo-
biega to zapchaniem na uwrociach albo przy koszeniu 
pól zwężających się w narożniku.

EasyCut F/R  01/16 | 
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Belka tnąca
Najlepszy kształt

   Klinowy profil belki zapewnia dokładne koszenie

   Solidny napęd za pomocą walcowych kół zębatych z po-
dwójnym ułożyskowaniem i z dużym rozstawem łożysk

  Składanie pokosu w wał albo szerokie rozkładanie

  Hartowane płozy ślizgowe

wrotnych kierunkach obrotów jest większe – nadaje 
się zwłaszcza do dokładnego koszenia młodych roślin 
paszowych w luźnych uprawach. Większy odstęp 
pomiędzy poruszającymi się do tyłu ostrzami polepsza 
odpływ dużych ilości paszy.

Dokładne koszenie:
Ponieważ obracające się parami tarcze tnące obracają 
się zarówno do tyłu, jak w kierunku przeciwnym do kie-
runku jazdy, do przodu, więc zapewnienie dokładnego 
koszenia wymaga nakładania się torów ruchu noży. Z 
tego powodu pokrycie noży pomiędzy tarczami o od-
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EasyCut – lepsze koszenie!
Niskie koszenie na łąkach i pastwiskach, nieco wyższe 

przy zbiorze długołodygowej paszy 

z upraw polowych; Kli-

nowy profil belki tnącej 

umożliwia duży zakres regulacji 

EasyCut zapewnia bezawaryjną pracę i pozostawianie 

dokładnie wykoszonej powierzchni. Podwójne ułożyskowanie kół 

walcowych w łożyskach o dużym rozstawie zapewnia wytrzymałą 

konstrukcję belek tnących i możliwość przenoszenia dużych obciążeń.

Praktyczne:
Koła walcowe ułożyskowane z przodu 
bezpośrednio pod tarczami są umieszczone 
mimośrodowo w obudowach łożysk. Mniejsze 
koła walcowe napędów dodatkowych można 
wyjmować wraz z ich łożyskami w kierunku do 
góry, a duże koła napędu głównego – w bok. 

Składanie wałów pokosu:
W celu zabezpieczenia skoszonej paszy przed 
przejeżdżaniem kół ciągnika rozmieszczono 
mimośrodowe obudowy łożysk w taki sposób, 
aby tarcze obracały się do środka. EasyCut R 
280 i R 320, posiadające kierunek obrotów A, 
układają jeden wał pokosu. EasyCut R 360, 
posiadająca kierunek obrotów A, składa dwa 
wały pokosu

Rozkładanie na dużej szerokości:
EasyCut, posiadająca kierunek obrotów B, 
rozkłada skoszony materiał na dużej szerokości. 
Wszystkie tarcze obracają się parami. Pasza 
rozłożona na dużej szerokości wysycha równo-
mierniej i szybciej.

EasyCut F/R  01/16 | 
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EasyCut
Perfekcja w każdym detalu

   Noże mocowane za pomocą szybkozłączy

   Wymienne sworznie mocujące noże i zgarniaki

   Bardzo małe zużycie noży, zakres obrotu noży 360°

   Doskonałe koszenie 
Optymalne pokrywanie się torów ruchu noży

Łatwy poślizg:
Bardzo szerokie płozy ślizgowe z har-
towanej stali zabezpieczają belkę 
tnącą, zmniejszają nacisk i chronią 
ruń. Przykręcane płozy można łatwo 
wymieniać.

Większa wysokość koszenia:
W zależności od zamontowania płóz 
do wysokiego koszenia, o 30 lub 50 
mm wyżej, możliwe jest pozostawia-
nie ścierniska o wysokości powyżej 80 
mm.

Ochrona:
Zaokrąglone elementy oporowe 
pomiędzy płozami ślizgowymi chronią 
belkę tnącą. Kształt spodu zapobiega 
gromadzeniu się materiału. Skoszony 
materiał jest odprowadzany w sposób 
ciągły.

  | EasyCut F/R  01/16
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Sukces dzięki praktyce
Sukces kosiarek tarczowych KRONE wynika z ich perfekcyjnej 

pracy, trwałości i z wielu sensownych, unikatowych cech. Kosi-

arki EasyCut firmy KRONE spełniają wymagania praktyki. 

Mocowanie noży za pomocą szybkozłączy, małe 

koszty części zużywających się i perfek-

cyjne rozmieszczenie tarcz z nożami, co 

zapewnia dokładne koszenie, to tylko niek-

tóre przykłady przemawiające za wyborem 

kosiarki tarczowej EasyCut.
Szybka wymiana noży:
Szybkozłącze do mocowania noży jest dla wielu prak-
tyków koniecznością. Pozwala to na szybką i łatwą 
wymianę noży w miejscu pracy.

Dokładne koszenie:
Noże o długości 112 mm, o rozwartym kształcie i duże 
pokrycie torów ruchu noży zapewniają dokładne kosze-
nie i równomierny przepływ paszy.

Oszczędność kosztów:
Zużyte sworznie mocujące noże i zgarniaki - ten prob-
lem nie dotyczy kosiarek EasyCut firmy KRONE. Można 
je zawsze wymieniać indywidualnie. Na życzenie można 
zastąpić sworznie przez śruby mocujące.

Minimalne zużycie:
Noże mogą się całkowicie obracać wokół swoich sworz-
ni mocujących. Noże są zabezpieczone, nie mogą się 
zaklinować, wykazują niewielkie zużycie i samoczynnie 
oczyszczają się.

EasyCut F/R  01/16 | 
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SafeCut
Indywidualne zabezpieczenie tarcz tnących

  W pełni zabezpieczone napędy

  Sąsiednie tarcze tnące nie wchodzą w kolizję

  Bez oznak zużycia

  Szybka wymiana rurkowych kołków mocujących, niskie koszty

Idealne:
Rurkowe kołki mocujące nie są podczas koszenia po-
ddawane obciążeniom. Zespół łożyskowy jest pod-
dany wstępnemu naprężeniu za pomocą nakrętki i 
dwóch wkrętów zaciskowych. Kołki te nie mogą ulec 
zmęczeniu wytrzymałościowemu. Progowa wartość 
zadziałania pozostaje stała również po dłuższym okre-
sie użytkowania.

Pełna ochrona:
Tarcze tnące EasyCut są zabezpieczone podwójnie. 
Tarcze te pracują w osłoniętym obszarze beli tnącej i nie 
wystają poza płozy ślizgowe. Stosowane standardowo 
w EasyCut zabezpieczenie przez ścinanie zapewnia do-
datkowe bezpieczeństwo.

  | EasyCut F/R  01/16
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SafeCut – tylko z KRONE
Każdy to zna: kolizje mogą 

spowodować uszkodzenia i związane 

z tym koszty napraw. KRONE oferuje 

SafeCut, zapewniający najwyższy 

stopień bezpieczeństwa. Nagrodzo-

ne przez DLG zabezpieczenie tarcz 

tnących przed ciałami obcymi w 

kosiarkach EasyCut z kondycjonerem 

i bez kondycjonera, jest unikatowe 

pod względem bezpieczeństwa i 

komfortu. SafeCut należy do pods-

tawowego wyposażenia wszystkich 

kosiarek tarczowych typoszeregu 

EasyCut F i R.

Całkowite bezpieczeństwo:
Uderzenie nie jest przenoszone z całą siłą na koła walcowe 
belki tnącej ale w momencie krótkotrwałego przeciążenia 
dochodzi do ścięcia rurkowych kołków mocujących w 
wale napędowym. Dalej obracający się wałek wykręca 
tarczę tnącą w górę, za pomocą gwintu podnoszenia. Tar-
cza tnąca wychodzi ze strefy zagrożenia, znajduje się nad 

torami ruchu noży sąsiednich tarcz i nie ulega zgubieniu. 
SafeCut zapobiega uszkodzeniom napędu kół walcowych i 
sąsiednich tarcz. Wymiana rurkowych kołków mocujących 
odbywa się w ciągu kilku minut i pociąga za sobą minimal-
ne koszty.

EasyCut F/R  01/16 | 
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DuoGrip
Inteligentny system cięgieł

    Podwójne zawieszenie przegubowe belki tnącej: 
„zawieszona w środku ciężkości – prowadzona przez cięgła”

   Jednakowy nacisk na całej szerokości roboczej

   Optymalne prowadzenie

   Mniejszy naciąg boczny, dokładniejsze koszenie

   Krótka belka nośna o wysokiej wytrzymałości

ciężkości, a nie w środku geometrycznym. 
To rozwiązanie, ponadto krótkie ramię wysięgnika i pro-
wadzenie za pomocą dodatkowych cięgieł, zapewniają 
wysoką stabilność przy małej masie – idealne cechy do 
pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Nie w środku geometrycznym ale w środku ciężkości:
Kosiarki tarczowe KRONE w pełni spełniają wymaganie 
utrzymywania stałego nacisku na całej szerokości ro-
boczej. Ponieważ ze względu na usytuowanie napędu 
belka tnąca jest cięższa po stronie wewnętrznej, więc 
konstruktorzy KRONE zawiesili belkę tnącą w środku 
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DuoGrip – dla najlepszego prowadzenia
Pasza o wysokiej jakości wymaga dokładnego koszenia. Ważny jest przy tym 

nie tylko rodzaj belki tnącej ale również jej zawieszenie. Mechanizm DuoGrip 

firmy KRONE zapewnia zawieszenie kosiarki nie tylko w środku 

ciężkości, ale dodatkowo prowadzenie przez 

boczne cięgła. Zawsze jednakowy nacisk 

na całej szerokości roboczej zapew-

nia równomierny wygląd ścierniska, 

bardzo małe opory ruchu i doskonałe 

prowadzenie boczne.

Rozdzielone obciążenia:
Tworzące równoległobok cięgła przejmują siły bo-
czne i prowadzą zespół koszący w kierunku jazdy. 
Cięgła odciążają ramię wysięgnika i zawieszenie ko-
siarki w środku ciężkości.

Solidna konstrukcja:
Kosiarka jest zawieszona na końcu ra-
mienia wysięgnika za pomocą sworznia 
ułożyskowanego w kulistym gnieździe. W 
wyniku tego uzyskuje się duży zakres wahań 
i doskonałe dostosowanie się do kształtu 
podłoża.

EasyCut F/R  01/16 | 
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Genialnie proste
Z optymalnym naciskiem 
i zabezpieczeniem najazdowym

   Centralnie regulowane sprężyny odciążające zapewniają  
równomierne cięcie przy optymalnym nacisku 

   Regulacja nacisku za pomocą sworzni wtykowych, bez użycia 
narzędzi

   Opcja hydraulicznej regulacji nacisku podczas jazdy

   Podwójna ochrona przez zabezpieczenie najazdowe

Do tyłu i do góry:
Standardowe, mechaniczne zabez-
pieczenie najazdowe z regulowanymi 
sprężynami spiralnymi i zapadką pra-
cuje bardzo niezawodnie. Jest ono 
umieszczone w zawieszeniu zespołu 
koszącego i zabezpiecza tym samym 
odchylenie zespołu koszącego przy 
natrafieniu na przeszkodę.

Pełne zabezpieczenie:
Zabezpieczenie najazdowe w typoszeregu EasyCut R zapewnia 
bezpieczeństwo przy pracy na obrzeżach pola, przy płotach i w przy-
padku nagle pojawiających się przeszkód. W przypadku załączenia 
zabezpieczenia następuje odchylenie się zespołu koszącego nawet o 
1,20 m do tyłu, jak również nawet o 40 cm w górę. Dzięki temu przeo-
czone przeszkody nie spowodują uszkodzenia zespołu tnącego. Po 
minięciu przeszkody, zespół koszący automatycznie powraca do pozy-
cji roboczej.

  | EasyCut F/R  01/16
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Szybka jazda i czysty zbiór
Zaletą hydraulicznie albo ręcznie regulowanych sprężyn 

odciążających jest ich bardzo szybka reakcja. Dzięki 

temu także przy szybkiej jeździe po nierównym terenie 

uzyskuje się perfekcyjny wygląd skoszonej powierzchni. 

Jest to warunek zebrania czystej paszy wysokiej jakości 

i uzyskania szybkiego, równomiernego odrostu. Układ 

kinematyczny sprężyn i belki nośnej zapewnia utrzyma-

nie prawie jednakowego nacisku również na nierównym 

terenie.

Mniejszy nacisk– większy nacisk:
Ręczna regulacja sprężyn naciągowych jest łatwa i szyb-
ka. Wybór napięcia sprężyn odbywa się przez przełożenie 
sworznia. Wraz ze wzrastającym napięciem sprężyn zmniejs-
za się nacisk.

Dla kontroli:
Hydraulicznie wyregulowana wartość nacisku można 
łatwo odczytać z siedzenia kierowcy na manomet-
rze. Dzięki temu można być pewnym, że pracuje się 
z optymalnym ustawieniem, prawie bez naciągu bo-
cznego i przy mniejszym zużyciu paliwa.

Hydraulicznie z siedzenia kierowcy:
Opcja hydraulicznej regulacji napięcia sprężyn zapewnia 
większy komfort pracy. Umożliwia szybkie dostosowywanie 
nacisku jednostkowego podczas jazdy. Przy odłączaniu ko-
siarki luzuje się sprężyny z siedzenia traktorzysty.

EasyCut F/R  01/16 | 
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Dobra jazda
Idealna we wszystkich położeniach

   Składanie do pionu

   Mała wysokość transportowa, optymalny rozkład obciążeń, dobra 
widoczność

   Hydrauliczne unoszenie na uwrociach

   Bez uruchamiania dolnych cięgieł ciągnika

   Bardzo duży zakres wahań

Duży zakres wahań:
Ze względu na belkę nośną o kształcie Z, belki tnące mają bardzo 
duży zakres wahań, wynoszący 29° w górę i 20° w dół. Idealne 
warunki do pracy na zboczach, skarpach i w rowach.

  | EasyCut F/R  01/16
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Cud przestrzenny
Coraz większe szerokości robocze wymagają zastosowania 

szczególnych konstrukcji umożliwiających transport i dos-

tosowanie do kształtu podłoża. Kształt Z, niski punkt obrotu 

ramienia wysięgnika, obracanie kosiarki w położenie trans-

portowe poprzez punkt zwrotny i ustawienie na uwrociach 

bez uruchamiania dolnych cięgieł ciągnika to tylko kilka cech, 

które pozwalają spełnić postawione wymagania. Kosiarki tar-

czowe KRONE zapewniają bezpieczeństwo transportu i bardzo 

dobre koszenie również w trudnych warunkach.

Z siedzenia kierowcy ciągnika:
Składanie i rozkładanie poprzez punkt zwrotny odbywa się hyd-
raulicznie: siłownik jednostronnego działania w EasyCut R 280 i R 
320 ma zbiornik ciśnieniowy i powoduje obrót o 110°, a siłownik 
dwustronnego działania w EasyCut R 280 CV, R 320 CV i R 360 
– o 124°. Obie wersje są aktywne w obu kierunkach i gwarantują 
właściwe składanie kosiarki.

Bezpiecznie do celu:
Przeniesienie obciążenia w kierunku osi powodu-
je równomierniejsze obciążenie osi i cięgieł dolnych. 
Ciągnik uzyskuje lepsze właściwości jezdne. Oprócz 
tego zapewniona jest lepsza widoczność w lusterkach 
zewnętrznych.

Mała wysokość transportowa:
Ramię wysięgnika w kształcie Z, z 
nisko położonym punktem obrotu, za-
pewnia małą wysokość transportową. 
Ze względu na duży prześwit można 
poruszać się również po rozjeżdżonych 
drogach.

EasyCut F/R  01/16 | 
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Pełna szerokość robocza:
Regulowane czopy cięgieł dolnych umożliwiają w Ea-
syCut R 280 i EasyCut R 320 boczne przesunięcie. 
Tym samym zapewniona jest pełna szerokość robocza 
przy różnych rozstawach kół ciągnika, na zboczu i w 
połączeniu z kosiarką zawieszoną z przodu.

Stała prędkość obrotowa i duża przepustowość:
Napęd jest przekazywany poprzez wały i przekładnię. 
Sprzęgło jednokierunkowe i sprzęgło cierne na wale 
przegubowym pomiędzy przekładnią główną i zespołem 
koszącym chronią belkę tnącą, przeguby krzyżowe i 
napęd wałem przegubowym.

EasyCut R 280, R 320 
Koszenie bez kompromisów

  Ręczna regulacja hydrauliczna nacisku 

  Napęd bez pasków, wymagający niewielkiej obsługi technicznej

   Zabezpieczenie tarcz tnących SafeCut firmy KRONE w 
wyposażeniu standardowym

  Samonośna osłona zapewnia ciągły przepływ materiału

  | EasyCut F/R  01/16
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Pełna innowacji 
Jeżeli szuka się wydajnej kosiarki o szerokości 

roboczej ok. 3,0 m, wówczas właściwym wybo-

rem są kosiarki tarczowe EasyCut R 280 i R 320 firmy 

KRONE, wyposażone w DuoGrip. Takie innowacje jak zawi-

eszenie w środku ciężkości DuoGrip, z ręczną albo hydrauliczną 

regulacją sprężyn odciążających, unikatowe zabezpieczenie najazdowe i 

zoptymalizowana belka tnąca, zapewniająca dokładne koszenie, to tylko niek-

tóre argumenty przemawiające za kosiarką EasyCut. 

Dla ochrony:
W celu zabezpieczenia bocznego fartucha ochronne-
go przed uszkodzeniem w przypadku kolizji, składana 
osłona boczna jest wyposażona w umieszczony na 
zewnątrz pałąk rurowy.

Ciągły przepływ paszy:
Wszystkie kosiarki EasyCut R 280 i R 320 mają samonośną ramę 
ochronną. Dzięki temu wyeliminowano ewentualne przeszkody 
w przepływie paszy. Kosiarki te pozwalają na bezzakłóceniową 
pracę na zboczu, przy poprzecznym przejeżdżaniu przez wały i 
w zwężających się narożnikach pól. Zwraca uwagę równomierne 
składanie wałów pokosu.

Odciążenie za pomocą sprężyn:
Odciążenie belki tnącej następuje w EasyCut R 280 i 
R 320 za pomocą sprężyny naciągowej regulowanej 
ręcznie albo hydrauliczne (opcja). Dzięki temu belka 
tnąca dostosowuje się do wszystkich nierówności tere-
nu, również przy szybkiej jeździe. 
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Wszystko pod ręką:
W przenośnym pojemniku przewo-
zi się dodatkowe noże. Zapewnia to 
porządek i ułatwia pracę.

Dobry dostęp:
Przy wymianie noży i czyszczeniu kosiarki można podnieść do góry 
przednią część osłony. Uzyskuje się dostęp do wszystkich miejsc belki 
tnącej.

EasyCut R 280, R 320
Praktyczna i komfortowa

   Tylko jedno przyłącze hydrauliczne jednostronnego działania  
do składania i rozkładania

   Komfortowy transport dzięki składaniu belki tnącej w kierunku osi 
ciągnika

   Położenie parkowania pod kątem 110°, na podporach stanowiących 
opcję, pozwala oszczędzić miejsce przy parkowaniu

   Zabezpieczenie najazdowe działające do tyłu i w górę

  | EasyCut F/R  01/16
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Łatwe działanie i obsługa 
Dobra praca kosiarek tarczowych KRONE w kraju i za granicą 

wynika z wykorzystywania przez konstruktorów firmy KRONE 

informacji i doświadczeń z praktyki. Dzięki temu oszczędza się 

miejsce przez pionowe parkowanie EasyCut typoszeregu R. 

Kosiarki tarczowe KRONE mają wiele praktycznych rozwiązań 

ułatwiających pracę i jeszcze bardziej zwiększających 

efektywność.

Przyłącze obrotu:
Siłownik hydrauliczny jednostronnego działania ze 
zbiornikiem wystarcza do obracania kosiarek tar-
czowych zawieszanych z tyłu EasyCut R 280 i R 320 z 
położenia roboczego w położenie do pracy na uwroci-
ach albo transportowe oraz odwrotnie.

Wyłącznie z KRONE:
Ustawienie w położeniu transportowym pozwala na oszczędność 
miejsca. Opcjonalne łapy podporowe zapewniają kosiarce 
stabilność i ułatwiają zawieszanie i odczepiania. Oczywiście 
EasyCut R 280 i R 320 można parkować również w położeniu 
rozłożonym.

Automatycznie:
Przy obracaniu kosiarki w położenie 
transportowe osłona składa się 
do wewnątrz, w celu zapewnienia 
mniejszej wysokości roboczej. Przy 
rozkładaniu kosiarki w położenie 
robocze, osłona odchyla się na 
zewnątrz.
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Wspornik z prowadnicą, umieszczony pomiędzy 
środkowymi bębnami tnącymi, zapewnia dodatko-
we mocowanie długiej osłonie. Z przodu osłona jest 
samonośna.

Kierunek obrotów A dla układania dwóch wałów pokosu:
W podstawowym wyposażeniu EasyCut R 360 bębny 
tnące obracają się w środku przeciwbieżnie i układają 
dwa wały pokosu, aby ciągnik nie przejeżdżał po skos-
zonej paszy. 

EasyCut R 360
Przekonująca technika koszenia!

   Szerokość robocza 3,60 m – świetny stosunek ceny do  
oferowanych możliwości

   Możliwość układania dwóch wałów pokosu albo szerokiego 
rozkładania pokosu

   Opcja pozwalająca na hydrauliczną regulację odciążenia belki tnącej

   Transport w kompaktowym układzie, kąt składania 124°

 

  | EasyCut F/R  01/16
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Korzystne 
rozwiązanie 
Wydajne kosiarki zawieszane Ea-

syCut R 360 firmy KRONE, o szerokości 

roboczej 3,60 m, stanowią opłacalne rozwiązanie. 

Przekonują swoją ekonomicznością. Kosiarek tych używa 

się nie tylko do zbioru zielonki, ale również do koszenia pól, na których 

prowadzi się gospodarkę ekstensywną. W zależności od wykonania i kie-

runku obrotów tarcz tnących skoszony materiał może być rozkładany szeroko 

albo w dwóch równych wałach pokosu.

Kierunek obrotów B do szerokiego rozkładania pokosu:
W celu szerokiego rozkładania pokosu kosiarka Ea-
syCut R 360 ma tarcze tnące również w środku belki. 
Rama ochronna jest podtrzymywana przez zewnętrzny 
wspornik.

Wszystkie tarcze obracają się przeciwbieżnie. 
Obracające się parami tarcze rozkładają skoszony 
materiał równomiernie na całej szerokości roboczej.

Szerokie rozkładanie pokosu:
Im szerzej rozkładany jest pokos, tym łatwiejszy dostęp 
ma światło słoneczne i wiatr. Schnięcie następuje szyb-
ciej. Uzyskuje się paszę wysokiej jakości i powstają 
małe straty.
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Bezpieczna:
Do zawieszania na dolnych cięgłach ciągnika służą 
w EasyCut R 360, R 280 CV i R 320 CV sworz-
nie ułożyskowane z obu stron (kat. II). Podwójne 
ułożyskowanie zapewnia stabilność i bezpieczeństwo w 
przypadku obciążeń udarowych.

Solidna i regulowana:
Koziołek do mocowania na 3-punktowym układzie za-
wieszenia, z uchwytem wału przegubowego, ma mocną 
konstrukcję i może być przesuwany w bok. Umożliwia 
to optymalne ustawienie w połączeniu z kosiarkami za-
wieszanymi z przodu i wykorzystanie pełnej szerokości 
roboczej przy różnych rozstawach kół ciągnika.

EasyCut R 360
Większe możliwości

  Mniejsze zapotrzebowanie mocy

  DuoGrip: zawieszenie w środku ciężkości – prowadzenie przez cięgła

  Mechaniczne zabezpieczenie najazdowe działające do tyłu i w górę

  SafeCut: zabezpieczenie każdej tarczy tnącej przez ścinanie

  | EasyCut F/R  01/16
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Efektywne koszenie 
Kosiarka EasyCut R 360 firmy KRONE ma 

wiele cech zapewniających użytkownikowi korzyści 

i komfortową pracę. Dobry stosunek ceny do ofe-

rowanych możliwości, wysoka wydajność powierzchniowa 

przy małym zapotrzebowaniu mocy, belka tnąca zawieszona w środku 

ciężkości, innowacyjne zabezpieczenie tarcz tnących przez układ SafeCut, trans-

port w położeniu kompaktowym, łatwa obsługa, to fakty wyznaczające poziom w tej 

kategorii.

Zwarta konstrukcja:
Krótka i zwarta konstrukcja zwiększa komfort jazdy. 
Ponieważ kosiarka jest w położeniu transportowym ob-
racana w górę, a nie do tyłu, więc przednie koła ciągnika 
prawie nie zostają odciążone. Dzięki temu zdolność 
prowadzenia pozostaje zachowana.

Łatwa obsługa:
Do łatwego rozkładania i składania kosiarki w położenie 
transportowe albo robocze poprzez punkt zwrotny służy 
siłownik hydrauliczny dwustronnego działania. Unosze-
nie w położenie stosowane na uwrociach odbywa się za 
pomocą siłownika jednostronnego działania.

Dwie sprężyny odciążające:
Ze względu na dużą szerokość roboczą 
kosiarka tarczowa EasyCut R 360 ma 
dwie sprężyny odciążające. Regulacja obu 
sprężyn odbywa się ręcznie albo hydrauli-
cznie (opcja).
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EasyCut R 280 CV, R 320 CV
Kondycjonowanie za pomocą palców stalowych

   Łatwa i szybka obsługa

   Prowadnice blaszane do szerokiego rozkładania pokosu jako opcja

   Płynnie regulowana szerokość wału pokosu

   Przekładnia: regulowany stopień kondycjonowania 

Na całej szerokości roboczej:
Kondycjonery palcowe wszystkich kosiarek pracują na całej 
szerokości roboczej, od lewego do prawego bębna kosiar-
ki. Zapewnia to równomierny przepływ materiału na całej 
szerokości roboczej i zapewnia optymalną obróbkę paszy.
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Duża wydajność
Intensywna obróbka 

Kondycjoner palcowy CV fi rmy KRONE i jego stalowe palce w kształcie V zapewniają obróbkę 

paszy na całej szerokości belki tnącej. Duża średnica, wynosząca 64 cm i rozmieszczenie 

palców wzdłuż linii śrubowej zapewniają ciągły 

przepływ materiału, dużą wydajność podbierania i 

bardzo dobrą obróbkę.

Intensywna obróbka:
Stosowana standardowo blacha 
żeberkowa kondycjonera CV wspoma-
ga pracę palców i zapewnia jeszcze 
intensywniejszą obróbkę.

Regulowana blacha żeberkowa:
Odległość pomiędzy palcami i blachą 
żeberkową można regulować w zakre-
sie podzielonym na wiele stopni. Wraz 
z coraz mniejszą odległością zwiększa 
się stopień obróbki.

Z przekładnią:
900 obr./min. dla obróbki intensywnej, 
600 obr./min. dla obróbki mniej inten-
sywnej. Wymagana prędkość obro-
towa obróbki może być łatwo i szyb-
ko nastawiana za pomocą dźwigni 
przekładni.

Efektywnie:
Hartowane stalowe palce w kształcie V pracują 
intensywnie i zapewniają szczególnie dobrą 
przepustowość. W przypadku kolizji z ciałami obcy-
mi palce mogą odchylać się do tyłu. Zakres wahań 
ograniczony do przodu zwiększa trwałość sworzni.

EasyCut F/R  01/16 | 
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Przyczepne:
Profile dużych walców zgniatających zazębiają 
się głęboko. Dzięki temu następuje intensyw-
na obróbka zielonki, jednak bez strat liści.

Na całej szerokości:
Niedzielone walce CR zapewniają równomierną obróbkę na całej szerokości 
roboczej. Poliuretanowa powłoka gwarantuje bardzo dużą trwałość.

EasyCut R 280 CR, R 320 CR
Obróbka przy użyciu walców

  Ciągły przepływ materiału przez walce o średnicy 25 cm

  Duża przepustowość dzięki napędzanym walcom zgniatającym

   Doskonała obróbka przy użyciu profilowanych walców – „efekt 
zazębiania”

  Duża trwałość dzięki powłoce poliuretanowej
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25 cm Ø

Kondycjonery rolkowe dla 
paszy zawierającej dużo liści 
Pasza zawierająca dużo liści, jak lucerna i koniczyna, stawiają 

inne wymagania kondycjonerowi niż pokos zawierający dużą 

ilość traw. Kondycjoner rolkowy CR szczególnie chroni strukturę 

paszy. Drobne listki, zawierające proteiny i tym samym stanowiące 

o wysokiej wartości paszy gospodarskiej, pozostają zachowane. 

Rozkładanie na dużej szerokości przyspiesza proces suszenia.

Średnica 250 mm:
Duże walce kondycjonera CV 
gwarantują płynny, ciągły przepływ 
paszy i przekonują małym zapotrzebo-
waniem mocy.

Pełne połączenie tarciowe: 
Napęd kondycjonera rolkowego 
jest przekazywany tarciowo przez 
przekładnię. Dolny napęd walców jest 
umieszczony w napędzie belki tnącej, 
za bębnem wewnętrznym.

Podwójna moc:
Aktywny napęd górnego walca 
następuje synchronicznie z dolnego 
walca, przez przekładnię umieszczoną 
na zewnętrznej powierzchni belki 
tnącej, stanowiącą opcję. Pozwala to 
na pracę również w najcięższych wa-
runkach.

Sprężyste zawieszenie:
Sprężyste zawieszenie górnego walca zapewnia 
ciągły przepływ materiału i przepuszczanie ciał 
obcych również w uprawach o nierównomiernej 
gęstości. W celu dostosowania się do różnych 
ilości i rodzajów paszy można płynnie regulować 
rozstaw walców i nacisk jednostkowy.
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Dla ochrony:
W celu zapobieżenia uszkodzeniom wynikającym z 
najechania na przeszkodę, składane fartuchy przed-
nie i boczne mają umieszczoną na obwodzie gumową 
krawędź ochronną.

Łatwa obsługa:
W celu wymiany noży i wyczyszczenia kosiarki można 
podnieść do góry i zablokować przednią połowę ramy 
ochronnej. Uzyskuje się w ten sposób łatwy dostęp do 
całej belki tnącej.

EasyCut  R 280 CV, R 320 CV  
R 280 CR, R 320 CR

Najlepsze uzbrojenie

  Bezpieczny transport z belką tnącą obróconą o 124° w górę

   Oszczędność miejsca przy parkowaniu z zastosowaniem podpór 
stanowiących opcję

   Optymalne dopasowanie, koziołek mocowany na 3-punktowym 
układzie zawieszenia posiada możliwość przesuwania na boki

   Trwałe fartuchy z umieszczonymi na obwodzie gumowymi  
krawędziami ochronnymi

  | EasyCut F/R  01/16
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Praktyczna i przemyślana 
KRONE zna różne wymagania praktyki i wprowadziła 

do konstrukcji kosiarek tarczowych EasyCut R 280 CV 

/ CR i R 320 CV / CR takie rozwiązania konstrukcyjne, 

które zapewniają lepszy komfort, większe zyski i korzyści. 

Zarówno położenie transportowe pod katem 124°, zapewniające 

równomierny rozkład obciążenia i dobrą widoczność, jak i przesuwany na 

boki koziołek mocujący zapewniają optymalne wyposażenie EasyCut R 280 CV / CR i 

R 320 CV / CR.

Pełna szerokość robocza:
Koziołek mocowany na 3-punktowym układzie za-
wieszenia posiada możliwość przesuwu na boki. 
Dostosowanie do różnego rozstawu kół ciągników i 
kosiarek zawieszanych z przodu umożliwia koszenie 
z wykorzystaniem całej szerokości roboczej i z opty-
malnym pokryciem.

Zwarta konstrukcja:
Dzięki łapom podpo-
rowym, stanowiącym 
opcję, można odstawiać 
kosiarkę nie tylko w 
położeniu roboczym, ale 
również w położeniu trans-
portowym, z odchyloną w 
górę belką tnącą. Zapewnia to 
oszczędność miejsca – idealne 
rozwiązanie do zimowa-
nia w budynkach.

Dwie sprężyny odciążające:
Kosiarki EasyCut R 280 CV i R 320 CV 
z kondycjonerami mają większą masę 
własną. Dwie sprężyny naciągowe, regulo-
wane ręcznie albo hydraulicznie (opcja), 
służą do odciążenia belki tnącej.
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Szczególnie mała odległość pomiędzy przednimi 
oponami ciągników i belką tnącą zmniejsza odcinek 
wahań spowodowany nierównościami terenu, zwiększa 
trwałość wału przegubowego i czyni kompaktową 
kosiarkę zawieszaną z przodu jeszcze lepiej przejrzystą.

W pełni nadążne:
Przesuwane zawieszenie, z dużą ilością wolnej 
przestrzeni w kierunku w górę i w dół, długie płozy 
ślizgowe i teleskopowe cięgła górne, stanowiące 
opcję, umożliwiają optymalne dostosowane się 
do profilu terenu we wszystkich kierunkach. 

Zdobywca szczytów
EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M

   Doskonale nadają się do kompaktowych ciągników w  
regionach górskich

  Mała masa własna – małe obciążenie przedniej osi

  Krótka konstrukcja – łatwa obsługa

  Zawieszenie w środku ciężkości z zastosowaniem wahliwego koziołka

  | EasyCut F/R  01/16
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Sprawdzone w praktyce: 
Praca w regionach górskich stawia szczegól-
ne wymagania. W tych często ekstremalnych 
warunkach zawieszane z przodu kosiarki tar-
czowe firmy KRONE EasyCut F 280 M o szerokości 
roboczej 2,73 m, F 320 M o szerokości roboczej 3,16 m i F 360 M o szerokości roboczej 3,60 m 
stanowią optymalne rozwiązanie. Zwarta konstrukcja, środek ciężkości położony blisko ciągnika, 
perfekcyjne koszenie na stromych zboczach i dobre możliwości zawieszania również na lekkich 
ciągnikach górskich o zwartej konstrukcji, przemawiają za zastosowaniem tych lekkich kosiarek 
zawieszanych z przodu. EasyCut 360 M nadaje się doskonale, ze względu na dużą szerokość 
roboczą dla ciągników o dużym rozstawie kół i zapewnia dobre pokrycie przy współpracy z kosi-
arkami zawieszanymi z tyłu.

Zawieszenie w środku ciężkości:
Zawieszane z przodu kosiarki EasyCut F 280 M, F 
320 M i F 360 M nie są zawieszane w osi ale w środku 
ciężkości. Równomierny nacisk na całej szerokości ro-
boczej zapewnia dokładne koszenie.

Regulowany nacisk:
Nacisk można łatwo regulować za pomocą sprężyn, 
mocowanych na szynach z otworami i członach 
łańcuchowych. Teleskopowe cięgło górne, stanowiące 
opcję, zapewnia jeszcze lepsze dopasowanie do kon-
turu podłoża.

Duży odcinek wahań:
Duży, obustronny odcinek wahań, przekraczający 30 
cm, pozwala kosiarkom EasyCut F 280 M, F 320 M i 
F 360 M na dokładne koszenie również na falistym 
podłożu i pozostawianie nieuszkodzonej runi.
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Idealne na zboczu:
Dwa dodatkowe bębny tnące stanowiące opcję i spec-
jalne kierownice blaszane zapewniają równomierny 
przepływ paszy na stromych zboczach, również przy 
koszeniu w kierunku poprzeczny do zbocza.

Układanie wału pokosu w środku:
Kierunek obrotu tarcz i bębnów tnących do środka 
(kierunek obrotów A) zapewnia osiowe układanie wału, 
przy ciągłym przepływie paszy. Skoszone wały pokosu 
zapewniają korzystne warunki do następującej potem 
obróbki paszy.

Koszenie light
EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M

  Solidny koziołek wahliwy do zawieszania – tylko jedna oś obrotu

  Duża przepustowość

  Napęd za pomocą wałów przegubowych

  Nie są konieczne przyłącza do układu hydraulicznego

  Opcjonalnie dwa dodatkowe bębny tnące do pracy na zboczu

  | EasyCut F/R  01/16
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Wszystko na jeden 
rzut oka:  
Przejrzysta i solidna konstrukcja zawieszanej 
z przodu kosiarki EasyCut FM jest bez far-
tuchów ochronnych dobrze widoczna. Ze względu na małą masę 
(powyżej 500 kg) można pracować przy jej użyciu bezpiecznie w każdym terenie. 
Nie są potrzebne żadne przyłącza hydrauliczne. Zawieszanie i odczepianie przebiega 
szybko i łatwo. Belka tnąca jest zawieszona bezpośrednio za zewnętrznymi bębnami – 
stwarza to idealne warunki dla równomiernego przepływu paszy. Naturalnie również te 
zawieszane z przodu kosiarki mają obspawane dookoła belki tnące o klinowym kształcie 
i są wyposażone w SafeCut i szybkozłącza do mocowania noży.

Stabilna prędkość obrotowa:
Silny napęd bezpośredni za pomocą 
wałów i przekładni gwarantuje opty-
malne przenoszenie mocy z ciągnika 
na belkę tnącą, również w trudnych 
warunkach.

Możliwość tworzenia różnych zestawów:
Zawieszane z przodu kosiarki mogą być rozmaicie wy-
korzystane. Nadają się one nie tylko do pracy na zbocz-
ach, ale sprawdzają się również dobrze w połączeniu z 
kosiarkami zawieszonymi z boku.

Kompaktowy układ w transporcie:
Przy złożonych fartuchach zewnętrznych (opcjonalnie 
hydraulicznie) szerokość transportowa zawieszanych z 
przodu kosiarek tarczowych EasyCut F 280 M i F 320 
M nie jest większa niż 3,00 m. EasyCut F 360 M ma 
szerokość transportową 3,45 m i jest przeznaczona na 
rynki eksportowe.
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Małe opory ruchu:
Napęd jest przekazywany za pomocą automa-
tycznie napinanego paska zespolonego, a po-
tem bezpośrednio przez przekładnię kątową i 
bębny formujące pokos do belki tnącej. Wał 
przegubowy jest standardowo wyposażony w 
sprzęgło jednokierunkowe.

Doskonałe koszenie – spokojna praca:
Duże koła walcowe napędu głównego zapewniają spokojniejszą pracę 
i bardzo dobre przenoszenie napędu. Mniejsze koła napędów dodat-
kowych służą wyłącznie do napędu jednej tarczy. Koła napędowe bębnów 
formujących pokos są napędzane przez koła walcowe napędu głównego.

EasyCut F 280, F 320, F 360
Z napędzanymi bębnami formującymi pokos

    Napędzane bębny prowadzące zapewniają układanie 
wałów pokosu między kołami ciągnika

    Równomierne odkładanie paszy

    Ciągły przepływ materiału

  | EasyCut F/R  01/16
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Sekret najlepszego układania wału pokosu: 
Zawieszane z przodu kosiarki tarczowe KRONE EasyCut F 

280, F 320 i F 360 mają duże bębny formujące po-

kos. Są one umieszczone z lewej i z prawej strony 

na zewnątrz, za tarczami tnącymi, są napędzane z 

belki tnącej i transportują skoszoną zielonkę do tyłu. 

Opony ciągnika nie przejeżdżają po skoszonej zielonce, 

ale obok niej – idealne rozwiązanie dla późniejszego pod-

bierania przez inne maszyny.

Aktywne bębny formujące 
wał pokosu:
Od pełnej szerokości w sposób 
ciągły do wału pokosu, ponieważ 
w EasyCut F 280, F 320 i F 360 
wszystkie tarcze tnące obracają 
się do wewnątrz. Bębny formujące 
pokos, napędzane z belki tnącej, 
formują przepływający strumień zie-
lonki. Wysoka wydajność zapewnia 
perfekcyjne układanie wału również 
na zboczu.

Wąskie układanie:
W EasyCut F 320 i F 360 można nakręcać wysokie 
bębny na standardowo niskich, wewnętrznych bębnach 
formujących pokos. Nawet ciągniki o mniejszym rozs-
tawie kół nie przejeżdżają wówczas po wale pokosu 
zwężonym o 40 cm.

Szerokie rozkładanie pokosu:
Oprócz zewnętrznych, wysokich bębnów kosiarki Ea-
syCut F 320 i F 360 są standardowo wyposażone w 
niskie, wewnętrzne bębny prowadzące pokos, dla 
umożliwienia szerokiego rozkładania pokosu – idealnie 
działające w połączeniu z zawieszanymi z tyłu kosiarka-
mi szeroko rozkładającymi pokos.
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Zawsze się dopasowują:
EasyCut F 280, F 320, F 360 dopasowują się do wszyst-
kich konturów podłoża, zarówno w kierunku wzdłużnym 
jak i poprzecznym do kierunku jazdy. Przesuwne 
połączenie przegubowe umożliwia bardzo duży zakres 
wahań i wiele wolnej przestrzeni w kierunku w górę i 
w dół – idealne rozwiązanie w ekstremalnym terenie o 
bardzo falistym podłożu. 

Kompaktowa konstrukcja i dobra widoczność ułatwiają 
transport drogowy i pracę na polu. Ze względu na zawi-
eszenie blisko ciągnika ruchy dolnych cięgieł ciągnika 
w górę i w dół są mniejsze. Wał przegubowy podlega 
mniejszym obciążeniom.

EasyCut F 280, F 320, F 360
Perfekcyjne prowadzenie

  Kompaktowe zawieszenie na ciągniku

  Duża, wolna przestrzeń ruchu

  Teleskopowe cięgła górne jako opcja

  Bez przyłączy do hydrauliki

  | EasyCut F/R  01/16
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Koszenie to pierwszy 
czynnik mający wpływ na 
jakość paszy 

Zawieszane z przodu kosiarki tarczowe KRO-

NE przekonują swoją obsługą, konstrukcją i działaniem. Pchane kosiarki mają zwartą 

konstrukcję i niewielką masę własną. Koziołek umożliwiający wahliwe ruchy, zawies-

zenie w środku ciężkości, niewielka odległość od przednich kół ciągnika i tym samym 

krótki zakres wahań stanowią podstawę perfekcyjnego koszenia, szybkiego odrostu i 

pozyskiwania czystej paszy.

Korzystne dla runi:
Duża powierzchnia przylegania zapewnia dobre pro-
wadzenie po podłożu nawet w trudnym terenie, opty-
malne dopasowanie i zachowanie głębokości roboczej. 
Niewielki nacisk zmniejsza opory płóz ślizgowych. Ruń 
pozostaje chroniona.

Zawsze pasuje:
Dzięki ruchomemu, teleskopowemu cięgłu górnemu 
stanowiącemu opcję, belka tnąca dostosowuje się do 
konturów podłoża i praca przebiega ze stałą wysokością 
koszenia.

Regulowany nacisk:
Nacisk można wyregulować za pomocą sprężyn 
naciągowych mocowanych na szynach z otwora-
mi i na członach łańcuchowych. Optymalny nacisk 
zapewnia równomierne koszenie i dużą wydajność 
powierzchniową. Umieszczone wewnątrz łańcuchy 
chronią sprężyny przed nadmiernym wydłużeniem.
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Zabezpieczenie ze wszystkich stron:
Osłony boczne i przednie mają na obrzeżach gumowe 
krawędzie ochronne. Zapobiegają one uszkodzeniom 
wynikającym z najechania na przeszkody i zapobiegają 
tym samym obniżeniu wartości kosiarki. 

Dopasowuje się:
Dzięki dużemu zakresowi wahań, wynoszącemu ok. 40 
cm, kosiarki te dopasowują się do wszelkich konturów 
podłoża, pozostawiają nieuszkodzoną ruń i odkładają 
czystą paszę.

Komfortowo i automatycznie:
Sprężyny naciągowe, umieszczone w koziołku do 
zawieszania, zapewniają przy podnoszeniu kosiarki 
poziome położenie wahliwie zawieszonej belki tnącej. 
Hydrauliczny amortyzator przejmuje boczne drgania i 
zwiększa komfort jazdy.
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Bezpiecznie na drodze:
Instalacja oświetleniowa z tablicami ostrzegawczymi 
stanowi wyposażenie standardowe kosiarki F 360. W 
kosiarkach F 280 i F 320 stanowi ona opcję. Za to w 
obu kosiarkach znormalizowane kieszenie wtykowe dla 
innych instalacji oświetleniowych wchodzą w zakres 
dostawy.

Zawieszenie w środku ciężkości:
Zawsze równomierny nacisk na całej szerokości roboc-
zej kosiarek zawieszanych z przodu ciągnika EasyCut F 
280 i EasyCut F 320 zapewnia mniejsze zużycie, mnie-
jsze opory ruchu i perfekcyjne koszenie.

Składane osłony zewnętrzne:
Zawieszane z przodu ciągnika kosiarki tarczowe firmy 
KRONE EasyCut F 280 i EasyCut F 320 z osłonami 
zewnętrznymi nie przekraczają szerokości transpor-
towej 3,00 m. Kosiarka EasyCut F 360, przeznaczona 
na rynki transportowe, ma szerokość transportową 3,45 
m. Hydraulicznie składane osłony zewnętrzne stanowią 
opcję i wymagają zastosowania przyłącza hydraulicz-
nego dwustronnego działania.
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EasyCut F 320 CV, F 320 CR
Zawieszane z przodu kosiarki z kondycjonerem 
palcowym albo walcowym

  Szerokość robocza 3,16 m

  Dwa warianty: pchany albo ciągnięty

  Intensywna obróbka: stalowe palce albo profilowane walce zgniatające

  Zmienny stopień obróbki:

   Przekładnia o prędkości 600 i 900 obr./min. i regulowana blacha 
żeberkowa (CV)

  Aktywny napęd jednego albo obu walców zgniatających

  | EasyCut F/R  01/16

Ciągnięte kosiarki EasyCut F 320 CV:
Kosiarka EasyCut F 320 CV jest oferowana również 
w wariancie ciągniętym. W tym wypadku sprężyny 
odciążające są umieszczone w układzie zawiesze-
nia belki tnącej. Dopasowanie nacisku odbywa się za 
pomocą tylko jednego wrzeciona regulacyjnego. Kosi-
arka ta posiada możliwość szczególnie dalekiego od-
chylania do tyłu i w górę w przypadku pracy w nierów-
nym terenie albo kolizji z ciałami obcymi.

Układ odciążający zespół koszący Float: 
W ciągniętym wariantach kosiarek EasyCut F 320 CV 
i CR można optymalizować żądany nacisk ręcznie, za 
pomocą wrzecion regulacyjnych albo hydraulicznie, za 
pomocą dobrze widocznego manometru (opcja). Dzięki 
układowi kinematycznemu, zamocowanemu pomiędzy 
sprężynami i cięgłami nacisk pozostaje prawie stały na-
wet w terenie o bardzo zróżnicowanym podłożu.
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Koszenie i kondycjonowanie w jednej operacji 
Obie zawieszane z przodu kosiarki F 320 - CV z kondycjonerem palcowym 

i CR z kondycjonerem rolkowym zapewniają uzyskanie wy-

sokiej jakości paszy. Duża średnica bębna palcowe-

go (64 cm) i obu walców zgniatających (po 25 cm) 

zapewniają najwyższą jakość obróbki również w upra-

wach o dużej wysokości.

Mała szerokość transportowa:
W celu utrzymania szerokości transportowej 3 m po-
dczas przejazdów drogowych można podnieść do 
góry oba fartuchy zewnętrzne. Dostępna jest opc-
ja pozwalająca na wykonywanie tego hydraulicznie, z 
siedzenia kierowcy ciągnika.

Bez użycia narzędzi:
Odległość pomiędzy palcami i blachą żeberkową 
można łatwo zmieniać. W ten sposób wpływa się 
na skuteczność działania kondycjonera. Mniejsza 
odległość oznacza bardziej intensywną obróbkę paszy.

Przekładnia rozdzielcza
Przekładnia kondycjonera CV dysponuje dwoma 
prędkościami obrotowymi: 600 i 900 obr./min. Jednym 
ruchem można ustawić prędkość obrotową, z jaką za-
mierza się obrabiać paszę.
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EasyCut F 360 CV, F 360 CR
Bardzo szerokie, z kondycjonerami palcowymi 
albo rolkowymi

  Szerokość robocza 3,60 m, szerokość transportowa 3,45 m

  Solidny koziołek do zawieszania

  Zawieszane z przodu i pchane: blisko ciągnika

   Zawieszane z przodu i ciągnięte: ze sprężynami odciążającymi, 
duży zakres unoszenia 

Prowadzenie:
Regulowane sprężyny odciążające 
zapewniają optymalny nacisk i łatwe 
ślizganie się belki tnącej nad podłożem. 
Teleskopowe cięgło górne, stanowiące 
opcję, zapewnia perfekcyjne koszenie 
na falistym podłożu.

Pchane::
Kosiarki EasyCut F 360 CV albo F 360 
CR z pchanym zespołem koszącym 
(Float) mają zwartą i przejrzystą 
konstrukcję. Maszyny te przekonują 
małą masą własną i dokładnym kosze-
niem.

Solidne:
Ciągniki o dużej mocy i większe masy 
maszyn wymagają stabilności w punk-
tach połączeń maszyny. 3-punktowy 
koziołek do zawieszania wytrzymuje 
bardzo wysokie obciążenia i można go 
łatwo zawieszać i odczepiać.
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Ciągnięte albo pchane 
Zawieszane z przodu kosiarki firmy 

KRONE EasyCut F 360 CV i CR 

są oferowane z pchaną albo 

ciągniętą belką tnącą. Szerokość 

robocza wynosi 3,60 m i umożliwia używanie ciągników o dużym rozstawie 

kół, z szerokimi oponami i o dużej szerokości ciągnika. Dzięki dużemu pokryciu przy stosowaniu 

zestawów kosiarek możliwe jest osiągnięcie nie tylko większej całkowitej szerokości roboczej 

ale zapewniona jest też dokładna praca na zboczach i zakrętach.

Sprężyny odciążające:
Regulowane sprężyny odciążające zapewniają optymal-
ny nacisk i tym samym perfekcyjne koszenie. Sprężyny 
odciążające są umieszczone w zawieszeniu ciągnącym i 
nie potrzeba ich odczepiać ani zaczepiać przy zawieszaniu 
i odczepianiu kosiarki.

Komfortowe:
Regulacja sprężyn odciążających jest wykonywana cen-
tralnie, za pomocą wrzeciona.

Bardzo duży odcinek wahań:
Ciągnięte zawieszenie zespołu 
koszącego zwraca uwagę bocznymi 
odcinkami wahań wynoszącymi ponad 
30 cm. Zapewnia to dokładne koszenie 
również na nierównym podłożu.

Ciągnięte:
Zawieszane z przodu kosiarki Easy-
Cut F 360 CR i CV firmy KRONE są 
dostępne jako opcja z ciągniętym 
zawieszeniem zespołu koszącego. 
Zespół ten może odchylać się do tyłu 
i w górę, co zapewnia dodatkowe 
bezpieczeństwo w przypadku kolizji z 
ciałami obcymi.

Duży prześwit:
Siłowniki hydrauliczne zastosowane 
w zawieszeniu ciągniętym zapewniają 
duży prześwit na uwrociach albo przy 
jeździe na nierównych odcinkach dróg. 
Dzięki dodatkowemu podnoszeniu dol-
nych cięgieł ciągnika można poradzić 
sobie również w najbardziej ekstremal-
nych sytuacjach.
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Palce albo walce
Możliwe są oba sposoby obróbki

   Kondycjonery palcowe CV: zwłaszcza dla zielonki z  
dużą ilością traw

   Intensywna obróbka za pomocą palców stalowych w kształcie V

   Silny napęd z czterema paskami: 900 obr./min. i 600 obr./min.

   Kondycjoner rolkowy CR: zwłaszcza do zielonki z dużą  
zawartością liści

   Obróbka bez strat: profilowane, zazębiające się walce

   Walce o średnicy 25 cm zapewniają ciągły przepływ paszy

Układanie pokosu w wały 
albo szerokie rozkładanie:
Możliwe są oba sposoby. Szerokość 
układanych wałów zależy od bocznych, 
regulowanych prowadnic. Opcjonalne 
kierownice blaszane zapewniają równo-
mierne rozkładanie na całej szerokości 
roboczej.

600 albo 900 obr./min.:
Cztery paski zapewniają napęd kon-
dycjonera CV. Przez wymianę kół pa-
sowych można napędzać kondycjoner 
CV z prędkością obrotową 600 albo 
900 obr./min.

Kondycjonery CV z palcami stalowymi:
Stalowe palce w kształcie V 
zapewniają intensywną obróbkę pa-
szy. Intensywność obróbki można 
dopasować przez regulację blachy 
żeberkowej.



49

EasyCut F/R  01/16 | 

Wysoka jakość bez żadnych kompromisów 
Intensywność obróbki paszy w zawieszanych z przodu kosiarkach 

EasyCut F 320 i F 360, wyposażonych w CV albo CR, 

można łatwo i dokładnie dostosować do rodzaju i ilości 

paszy. Kondycjoner CF, ze stalowymi palcami w kształcie 

V, zapewnia bardzo dobrą obróbkę zielonki z dużą zawartością 

traw. Kondycjoner CR, wyposażony w duże walce, nadaje się przede 

wszystkim do motylkowych, jak lucerna i koniczyna. Zawierająca duże ilości liści 

zielonka jest obrabiana w sposób ograniczający straty.

Pełna moc:
Kondycjoner rolkowy jest napędzany przez przekładnię. 
Napęd dolnego walca zgniatającego pochodzi z napędu 
belki tnącej.

Podwójna moc:
Przy bardzo ciężkich warunkach pracy można 
wyposażyć kondycjoner rolkowy w dodatkowy napęd 
górnego walca, stanowiący opcję. Napęd jest przekazy-
wany synchronicznie przez przekładnię z dolnego walca 
zgniatającego.

Kondycjoner rolkowy CR:
Wyprofilowane walce zgniatające 
zazębiają się i pracują na całej 
szerokości roboczej. Zazębienie 
powoduje intensywną obróbkę pa-
szy. Rozstaw walców, docisk i bla-
chy formujące wał pokosu są re-
gulowane płynnie.

Średnica 250 mm:
Duże walce zgniatające pracują 
ze szczególnie dużą wydajnością, 
zapewniają ciągłą pracę również w bardzo ciężkiej zie-
lonce i przekonują małym zapotrzebowaniem mocy. Po-
liuretanowa powłoka gwarantuje bardzo dużą trwałość.

25 cm ø
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 Dane techniczne
Zawieszane z przodu kosiarki tarczowe EasyCut

EasyCut  
F 280 M

EasyCut  
F 320 M

EasyCut  
F 360 M

EasyCut  
F 280

EasyCut  
F 320

EasyCut  
F 360

Szerokość robocza ok. m 2,73 3,16 3,60 2,71 3,14 3,57

Szerokość transportowa ok. m 2,56 3,00 3,45 2,56 3,00 3,45

Koziołek wahliwy standard standard standard standard standard standard

Liczba tarcz tnących 4 / 2 opc. 5 / 2 opc. 6 / 4 opc. 4 5 6

Liczba bębnów tnących 2 / 4 opc. 2 / 4 opc. 2 / 4 opc. 2 2 2

Liczba bębnów formujących wał pokosu – – – 2 2 / 4 opt. 2 / 4 opt.

SafeCut standard standard standard standard standard standard

Szerokość wału pokosu z 
użyciem dwóch bębnów 
formujących pokos

ok. m
 
–

 
–

 
–

 
1,10

 
1,40

 
1,80

Szerokość wału pokosu z 
użyciem czterech bębnów 
formujących pokos

 
ok. m

 
–

 
–

 
–

 
–

 
1,10

 
1,50

Prędkość obrotowa wału  
przegubowego 

obr./min. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Masa własna ok. kg 500 620 680 740 860 920

Zapotrzebowanie mocy   ok. kW / KM 40 / 55 48 / 65 54 / 75 44 / 60 51 / 70 55 / 80

Wydajność powierzchniowa ok. ha/godz. 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5

Hydraulicznie podnoszone fartuchy 
zewnętrzne (wymagane dodatkowo 1 x DW)

 
–

 
opcje

 
opcje

 
opcje

 
opcje

 
opcje

Kosiarki tarczowe EasyCut zawieszane z przodu, z kondycjonerem

EasyCut F 320 CV EasyCut F 320 CR EasyCut F 360 CV EasyCut F 360 CR

Szerokość robocza ca. m 3,16 3,16 3,60 3,60

Szerokość transportowa ca. m 3,00 3,00 3,45 3,45

Belka tnąca pchana
Belka tnąca ciągnięta

standard 
Alternative

standard 
–

standard 
opcje

standard 
opcje

Liczba tarcz tnących 5 5 6 6

Liczba bębnów tnących 2 2 2 2

SafeCut standard standard standard standard

Szerokość wału pokosu ca. m 1,30 - 2,70 1,30 - 2,70 1,60 - 3,00 1,60 - 3,00

Kondycjoner palcowy CV standard – standard –

Przekładnia dla kondycjonera CV 600 / 900 obr./min. standard – standard –

Kondycjoner rolkowy – standard – standard

Napęd górnego walca – opcje – opcje

Prowadnice do szerokiego rozkładania pokosu opcje opcje opcje –

Prędkość obrotowa wału przegubowego        obr./min. 1.000 1.000 1.000 1.000

Masa własna ok. kg 1.080 1.100 1.240 1.260

Zapotrzebowanie mocy ok. kW / KM 59 / 80 59 / 80 66 / 90 66 / 90

Regulacja hydrauliczna nacisku opcje (1 x DW) opcje (1 x DW) – –

Hydrauliczne podnoszenie fartucha zewnętrznego opcje (1 x DW) opcje (1 x DW) opcje (1 x DW) opcje (1 x DW)

Wydajność powierzchniowa ok. ha/godz. 3,5 - 4,0 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5 4,0 - 4,5

  | EasyCut F/R  01/16



51

EasyCut F/R  01/16 | 

 Dane techniczne
Kosiarki tarczowe EasyCut zawieszane z tyłu

EasyCut R 280 EasyCut R 320 EasyCut R 360

Szerokość robocza ok. m 2,73 3,16 3,60

Wysokość robocza  ok. m 3,50 3,90 4,00

Położenie transportowe górne 110° 110° 124°

Liczba tarcz tnących 4 5 4 / 6

Liczba bębnów tnących 2 2 4 / 2

SafeCut standard standard standard

Szybkozłącze do mocowania noży standard standard standard

Prędkość obrotowa wału przegubowego standardowa    obr./min. 540 540 540

Prędkość obrotowa wału przegubowego opcja                 obr./min. 1.000 1.000 1.000

Masa własna ok. kg 780 840 1.040

Zapotrzebowanie mocy      ok. kW / KM 40 / 55 50 / 68 55 / 75

Mechaniczna regulacja nacisku standard standard standard

Hydrauliczna regulacja nacisku opcje (1 x DW) opcje (1 x DW) opcje (1 x DW)

Przyłącza hydrauliczne 1 x EW 1 x EW 1 x EW / 1 x DW

Sworzeń cięgła dolnego Kat. II Kat. II Kat. II

Wydajność powierzchniowa ok. ha/godz. 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5

Kosiarki tarczowe EasyCut zawieszane w tyłu, z kondycjonerem

EasyCut R 280 CV EasyCut R 280 CR EasyCut R 320 CV EasyCut R 320 CR

Szerokość robocza ok. m 2,73 2,73 3,16 3,16

Wysokość robocza  ok. m 3,10 3,10 3,50 3,50

Położenie transportowe górne 124° 124° 124° 124°

Liczba tarcz tnących 4 4 5 5

Liczba bębnów tnących 2 2 2 2

SafeCut standard standard standard standard

Szybkozłącze do mocowania noży standard standard standard standard

Kondycjoner palcowy CV standard – standard –

Przekładnia dla kondycjonera CV obr./min. 600 / 900 standard – standard –

Kondycjoner rolkowy CR – standard – standard

Napęd górnego walca – opcje – opcje

Prowadnice do szerokiego rozkładania pokosu opcje – opcje –

Prędkość obrotowa wału przegubowego standardowa  obr./min. 540 540 540 540

Prędkość obrotowa wału przegubowego opcja                obr./min. 1.000 1.000 1.000 1.000

Masa własna ok. kg 1.120 1.140 1.260 1.280

Zapotrzebowanie mocy ok. kW / KM 51 / 70 51 / 70 59 / 80 59 / 80

Regulacja mechaniczna nacisku standard standard standard standard

Regulacja hydrauliczna nacisku opcje (1 x DW) opcje (1 x DW) opcje (1 x DW) opcje (1 x DW)

Przyłącza hydrauliczne 1 x EW / 1 x DW 1 x EW / 1 x DW 1 x EW / 1 x DW 1 x EW / 1 x DW

Sworzeń cięgieł dolnych Kat. II Kat. II Kat. II Kat. II

Wydajność powierzchniowa ok. ha/godz. 3,0 - 3,5 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 3,5 - 4,0

Wszystkie rysunki, wymiary i masy niekoniecznie odpowiadają wyposażeniu standardowemu i są niewiążące.
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Telefax: +49 (0) 5977.935-339
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Online

Rojęczyn 36 · 64-130 Rydzyna · tel./fax: 65 5388 276
www.agromix.agro.pl

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.

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.


