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Comprima 
Mocny program 

 
 
 
 

EasyFlow 
Pierwszy niesterowany podbieracz w prasie 

zwijającej 

 
 
 
 

Wirnik transportowy, XCut 
Ciągły załadunek komory prasy X-Cut za pomocą wirnika 

transportowego albo tnącego, koncepcja z 17 albo 26 

nożami. 

 
 
 

NovoGrip 
System prasowania z zachowaniem przyczepności, 

wyłącznie w KRONE. 

 
 
 
 

Comprima F 125, F 125 XC 
Prasa o stałej komorze prasowania do formowania bel o 

średnicy 1,25 m. 

 
 
 

Comprima F 155, F 155 XC 
Z półzmienną komorą prasowania, formuje bele o 6 

średnicach, od 1,25 do 1,50 m. Zupełna nowość, 

wyłącznie w KRONE. 

 
 

Comprima V 150, V 150 XC, 

V 180, V 180 XC, V 210, V 210 XC 
Ze zmienną komorą prasowania do formowania bel o 

średnicach od 1,00 do 2,05 m. 



 

Wiązanie siatką, wiązanie 

sznurkiem 
Z aktywnym i bezpośrednim doprowadzaniem materiału 

wiąŜącego. 

 
Obsługa 
Alpha, Beta II, Delta i CCI 200 

Obsługa całkowicie według Państwa Ŝyczeń. 

 

 
Serwis 
Mniej konserwacji, więcej prasowania. 

 
 
 
 

Comprima CF 155 XC, 

CV 150 XC, CV 210 XC 
CF 155 XC, prasa z owijarką i z półzmienną komorą 

prasowania. 

CV 150 XC i CV 210 XC: prasa z owijarką, ze zmienną 

komorą prasowania. 

Podwójna owijarka folią 
Podwójna praca - podwójna wydajność. 

 
 
 
 

Podwozia 
Na tym się jedzie. 

Od osi pojedynczej do osi typu tandem. 

 
 
 
 

Dane techniczne 
Technika w szczegółach. 



 

 

Comprima – mocny program 

 
Comprima to prasa zwijająca wyznaczająca nowy poziom. 

Kupując Comprimę nabywa się doświadczenie i kompetencje w 

konstrukcji pras, gdyż KRONE zna wymagania praktyki. 

Innowacje, jak niesterowany podbieracz 

EasyFlow i nowy system pras NovoGrip 

z gumowymi pasami tekstylnymi i 

poprzecznymi listwami, umożliwiają 

uzyskiwanie o wiele większej wydajności 

i gęstości po sprasowaniu, spokojniejszej 

pracy, zmniejszenie nakładów na 

konserwację i zmniejszenie zużycia. 

KRONE produkuje to, czego żądają klienci. 
 
 

 

 

Comprima F 125, F 125 XC: prasa zwijająca 

o stałej komorze prasowania, do formowa- 

nia bel o średnicy 1,25 m. Maszyna przeko- 

nuje swoją prostą budową. Ze względu na 

rozmiar bel, maszynę tę można doskonale 

wykorzystać do prasowania bel z zielonką 

przeznaczoną do zakiszania. 

Comprima F 155, F 155 XC: prasa z 

półzmienną komorą prasowania do formo- 

wania bel okrągłych o średnicach od 1,25 

do 1,50 m. Częściowo zmienna komora 

prasowania jest unikatowym rozwiązaniem, 

stosowanym tylko przez firmę KRONE. 

Comprima V 150, V 150 XC, V 180, V 180 XC, 

V 210 i V 210 XC ze zmienną komorą praso- 

wania, do formowania bel o średnicach od 

1,00 m do 2,05 m. Nowy system prasowania 

NovoGrip z dwoma przenośnikami  listwowo 

- pasowymi, prowadzonymi przez podwójny 

wahacz, zapewnia najwyższe gęstości po 

sprasowaniu. 
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Trzy systemy 

prasowania: 

Stała komora prasowania 

Półzmienna komora prasowania 

Zmienna komora prasowania 

Unikatowa: półzmienna komora 

prasowania umo liwia 

uzyskiwanie bel o sześciu 

średnicach, od 1,25 do 1,50 m 

Niesterowany podbieracz 

EasyFlow 

Przenośnik listwowo - pasowy 

NovoGrip 

XC 17, XC 26, zespoły 

rozdrabniające z rozkładanym 

dnem kanału transportowego 



 

 
 
 
 
 

 

Przegląd: 
 

Typ Stała komora prasowania Szerokość beli x średnica 

 
Comprima F 125, F 125 XC 

 
Stała komora prasowania 

 
1,20 m x 1,25 m 

 
Comprima F 155, F 155 XC 

 
Półzmienna komora prasowania 

 
1,20 m x 1,25 m do 1,50 m 

 

   

 
Comprima V 150, V 150 XC 

 
Zmienna komora prasowania 

 
1,20 m x 1,00 m do 1,50 m 

 
Comprima V 180, V 180 XC 

 
Zmienna komora prasowania 

 
1,20 m x 1,00 m do 1,80 m 

 

 

 
Comprima V 210, V 210 XC 

 
Zmienna komora prasowania 

z owijarką podwójną 

 
1,20 m x 1,00 m do 2,05 m 

 
Comprima CF 155 XC 

 
Półzmienna komora prasowania 

z owijarką podwójną 

 
1,20 m x 1,25 m do 1,50 m 

 

   

 
Comprima CV 150 XC 

 
Zmienna komora prasowania 

z owijarką podwójną 

 
1,20 m x 1,00 m do 1,50 m 

Comprima CV 210 XC Zmienna komora prasowania 

z owijarką podwójną 

 
1,20 m x 1,00 m do 1,75 m 

1,20 m x 1,00 m do 2,05 m 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprima CF 155 XC: pierwsza prasa z 

owijarką i z półzmienną komorą prasowania - 

wyłącznie w KRONE. Dzięki tej maszynie 

można formować i owijać bele okrągłe o 

średnicach od 1,25 do 1,50 m. 

Comprima CV 150 XC: zestaw prasy z 

owijarką, ze zmienną komorą prasowania i 

podwójną owijarką dla bel o średnicach od 

1,00 do 1,50 m. Rotacyjny zespół rozdrabni- 

ający XC z 17 nożami należy do standardo- 

wego wyposażenia. 

Comprima CV 210 XC: największa prasa ze 

zmienną komorą prasowania i owijarką – 

produkowana wyłącznie przez KRONE. 

Siano i słomę można prasować w bele o 

średnicy od 1,00 do 2,05 m. Przy zastoso- 

waniu owijarki do bel z zielonki do zakisza- 

nia można formować bele o średnicach od 

1,00 do 1,75 m. 
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EasyFlow 
Pierwszy niesterowany podbieracz w prasie zwijającej 

 

KRONE po raz pierwszy oferuje niesterowany podbieracz 

EasyFlow, który nie potrzebuje sterowania bieżnią krzywkową. 

Najistotniejszym rozwiązaniem zastosowanym w tym podbie- 

raczu jest specjalne ukształtowanie ocynkowanych prowadnic. 

Zapewniają one ciągły 

przepływ materiału przy 

chowaniu się palców. 

EasyFlow pracuje z większą 

prędkością obrotową, dokładnie 

podbiera paszę i ma większą 

wydajność. 

 
 
 
 
 

 

Solidny napęd: podbieracz jest napędzany 

przez automatycznie napinany napęd 

łańcuchowy, wyposażony w przeciążenio- 

we sprzęgło zapadkowe. Zapewnia to 

ochronę również w przypadku nagłego 

najechania na ciało obce. 

Dla zapewnienia ciągłego przepływu mate- 

riału:  duże  ślimaki  kierują  podebraną  

z boku zielonkę do środka i zapewniają 

płynny przepływ z szerszego podbieracza 

do węższej komory prasowania. 

KRONE wie, czego potrzebuje praktyka: 

wysokość położenia kół kopiujących można 

regulować bez użycia narzędzi. Pozwalają 

one na szybkie dostosowanie się do 

wszystkich warunków. Dzięki pneumaty- 

kom, podbieracz porusza się bardzo 

spokojnie. 
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Dokładne podbieranie 

Większa moc 

Spokojniejsza praca 

Mniejsze zużycie 

Mniejszy zakres konserwacji 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zalety są widoczne jak na dłoni: nowy 

podbieracz EasyFlow zawiera dzięki 

prostej konstrukcji o wiele mniej rucho- 

mych części i przekonuje swoją spo- 

kojną pracą. Spowodowane tym 

mniejsze zużycie znajduje wyraz w 

niższych kosztach konserwacji i serwi- 

su. EasyFlow pracuje w porównaniu z 

tradycyjnymi systemami z prędkością 

obrotową większą o 30 %, ma większą 

wydajność podbierania i podbiera 

jeszcze dokładniej. Duża szerokość 

robocza, wynosząca 2,15 m według 

DIN 11220, jest zaletą przy dużych 

wałach pokosu, w narożnikach pól i na 

zakrętach. Standardowo stosowany 

dociskacz rolkowy zapewnia ciągły przepływ materiału, również w przypadku 

wałów pokosu o nierównomiernej grubości. Dzięki pięciu rzędom palców o 

rozstawie palców 55 mm pozostawia się za sobą czyste pole. 

 

 

 

Czysta sprawa: końce podbieracza mogą 

podnosić na wysokość 70 mm i tym 

samym dostosowywać się do wszystkich 

profili podłoża. Nie pozostawia niczego na 

polu, gdyż straty paszy to strata gotówki. 

Dużo miejsca: przy wysokości podnoszenia 

30 cm uzyskuje się duży prześwit. Poza 

tym przy podnoszeniu powiększa się wolna 

przestrzeń pod wirnikiem tnącym. 

Uzyskane w ten sposób miejsce często 

wystarcza do usunięcia ewentualnego 

zatoru paszy. 

Pomyślano o wszystkim: nacisk na podłoże 

jest regulowany sprężynami naciągowymi. 

Głębokość roboczą można ustalić za 

pomocą łańcuchów. Przy krótkim zawie- 

szeniu można jechać również bez kół 

kopiujących. 
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Dla zapewnienia ciągłego dostarczania skoszonego materiału od 

podbieracza do komory prasowania, prasy zwijające Comprima 

są wyposażone w wirnik transportowy albo tnący. Jeśli chodzi 

o łatwiejsze rozdzielanie bel do celów paszowych i o jeszcze 

większą gęstość, wówczas należy stosować rotacyjne zespoły 

rozdrabniające X-Cut, które całkowicie spełniają te wymagania. 

Wirnik tnący ciągle przeprowadza skoszona zielonkę przez 

płaszczyznę cięcia wyposażoną w 17 albo 26 noży. 

 
Ciągłe doprowadzanie 

zielonki 

Równomierna gęstość 

prasowania 

Duża wydajność podbierania 

X-Cut 17 z wirnikiem tnącym, 

minimalny rozstaw noży 64 mm 

X-Cut 26 z wirnikiem tnącym, 

minimalny rozstaw noży 42 mm 

 

Z wirnikiem tnącym albo transportowym 
Ciągły załadunek komory prasy 

 
 

 

Bardzo duża wydajność: wirnik transportowy jest zaprojektowany 

na niezwykle dużą przepustowość. Również krótka zielonka z 

małych wałów pokosu jest przekazywana niezawodnie do komory 

prasowania. Wirnik transportowy, z dwoma rzędami przyspawa- 

nych palców w kształcie V, zapewnia równomierne doprowadzanie 

materiału do komory prasowania i zwiększenie wydajności podbie- 

rania. 

Działa energicznie: przy dużej średnicy, wynoszącej 530 mm, wirnik 

transportowy przekonuje niezawodnością i wydajnością. Napęd 

kołami zębatymi zapewnia równomierne przenoszenie sił. 
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Jeżeli wymagana jest najlepsza jakość 

rozdrabniania, przy wysokiej 

wydajności, wówczas trzeba mieć 

odpowiednie maszyny. Wirnik tnący i 

transportowy, o średnicy 530 mm, ma 

szczególnie dużą przepustowość. 

Wirnik tnący służy nie tylko do 

rozdrabniania i transportu, ale dodat- 

kowo przejmuje również funkcję 

wstępnego zagęszczania. Trzy rzędy 

palców w kształcie V, przyspawanych 

na wirniku tnącym i transportowym, 

zapewniają ciągłość cięcia i poleps- 

zają poprzeczne rozprowadzenie 

podebranego materiału na całej szero- 

kości komory. 

 
 
 
 
 
 

 

X-Cut 17: dzięki wirnikowi tnącemu, z mak- 

symalnie 17 nożom i minimalnemu rozsta- 

wowi noży 64 mm można łatwo rozdzielać 

sprasowane bele. Noże są umieszczone w 

jednym rzędzie, co zapewnia doskonałą 

jakość rozdrabniania. 

X-Cut 26 umożliwia większe rozdrobnienie: 

dzięki 26 nożom w rozstawie 42 mm uzys- 

kuje się doskonałą jakość zielonki do zaki- 

szenia i zwiększa się gęstość prasowania. 

Bele pozwalają się łatwo rozdzielić na kory- 

tarzu paszowym. 

Wszystkiemu poradzi: napęd wirników 

tnących i transportowych odbywa się za 

pomocą dużych zębatych kół transportow- 

ych, wytrzymujących bardzo wysokie 

obciążenia. Pracuje niezawodnie również w 

przypadku nierównomiernie uformowanych 

wałów pokosu. 
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KRONE X-Cut 
Wyrazista koncepcja 

 

Najlepsza jakość cięcia ! Umożliwiają to rotacyjne zespoły 

rozdrabniające XC firmy KRONE. Dzięki zastosowaniu 26 albo 

17 noży w jednej płaszczyźnie i przy teoretycznej długości 

cięcia 42 albo 64 mm, uzyskuje się duże rozdrobnienie, 

które szybko zaczyna się opłacać. Zwiększa się gęstość 

prasowanych bel i jakość kiszonki oraz 

umożliwia się łatwiejsze i szybsze 

rozdzielanie bel na korytarzu 

paszowym. Krótko pocięta słoma 

jest bardziej chłonna, można ją 

łatwiej rozdzielić i usunąć. 

 
 
 

 

 

Łatwe rozdrabnianie: noże Comprima tną 

na całej długości. Cięcie z ujemnym kątem 

ostrza zmniejsza zapotrzebowanie mocy i 

zapewnia spokojniejszą pracę. Falisty szlif 

zapewnia ostrość przez długi czas. 

Zabezpieczenie: indywidualne zabez- 

pieczenia noży za pomocą sprężyn 

zapewniają długą trwałość noży przy napo- 

tykaniu ciał obcych. Oczywiście po 

przejściu ciała obcego noże automatycznie 

powracają do położenia wyjściowego. 

Wymuszone rozdrabnianie: podwójne 

palce wirnika ciągle przeprowadzają 

skoszony materiał przez rząd noży. 

Ponieważ odległość pomiędzy nożami i 

podwójnymi palcami jest szczególnie mała, 

więc podawany materiał nie może ominąć 

noży. Rozdrabnianie przebiega czysto i 

dokładnie. 
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Cięcie wymuszone 

Centralne załączanie 0, 8, 9, 

17 albo 0, 13, 13 i 26 noży 

Indywidualne zabezpieczenie 

noży 

Montaż i demontaż noży bez 

użycia narzędzi 

Hydraulicznie opuszczane 

koryto pod nożami 



 

 

 

Każdy to zna: nierównomiernie ufor- 

mowany wał pokosu, nieuwaga 

podczas jazdy - nagle kanał transpor- 

towy zapycha się. W Comprima XC nie 

jest to problemem. W tej prasie dno 

kanału transportowego, wraz z 

nożami, jest odchylane w dół. Przekrój 

kanału  transportowego  ulega 

powiększeniu. Materiał może zostać 

następnie bez przeszkód przekazany 

dalej. Blokada zostaje usunięta. W tym 

systemie nie ma potrzeby zmiany 

kierunku obrotu wirnika tnącego. Nie 

jest również potrzebne ponowne pod- 

bieranie skoszonego materiału. Dzięki 

hydraulicznie uchylanemu dnu kanału 

transportowego oszczędza się czas i 

chroni maszynę. Poza tym odchylane 

dno kanału transportowego umożliwia 

łatwy dostęp do noży. 

 
 
 
 

 

Łatwo, szybko i bez narzędzi: montaż i 

demontaż noży odbywa się przy całkowicie 

odchylonym w dół korycie pod nożami. W 

celu odblokowania noży można jed- 

nocześnie i centralnie zwolnić wszystkie 

sprężyny indywidualnych zabezpieczeń 

noży. 

Z załączaniem noży: dla różnych długości 

rozdrabniania można centralnie załączać 

noże, bez potrzeby montażu i demontażu. 

8, 9, 17 noży dla 64 mm albo 128 mm – 13, 

26 noży dla uzyskania rozstawu noży 42 

albo 84 mm. W położeniu 0 wszystkie noże 

są odchylone. 

Najwyższy komfort: prasy Comprima mogą 

zostać wyposażone w opcję polegającą na 

hydraulicznym załączaniu noży. Z siedzenia 

traktorzysty można wprowadzać albo 

odchylać cały zestaw noży albo jego 

połowę. W położeniu 0 noże są odchylone z 

kanału transportowego. 
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NovoGrip – system zapewniający 
przyczepność 

 

NovoGrip jest wynikiem wieloletnich prac badawczych i 

rozwojowych i jest unikatowy na rynku pras. 

Przenośnik listwowo - pasowy NovoGrip łączy 

dobre właściwości transportowe pras z 

przenośnikiem łańcuchowo - listwowym ze 

spokojną pracą pras z przenośnikiem 

pasowym. W systemie NovoGrip przenośnik 

listwowy z pasami tekstylno - gumowymi 

formuje skoszony materiał w twarde bele 

okrągłe o stabilnym kształcie. 

 
 
 
 
 

 

 

Pasy tkaninowo - gumowe z metalowymi 

listwami: idealne do zapewnienia wysokiej 

gęstości prasowania słomy, siana i zielon- 

ki na kiszonkę. Dzięki bardzo dużemu 

napięciu pasów zapewnia się niezawodne 

przenoszenie mocy napędowej. 

Tajemnica 100% obciążalności: taśma tka- 

ninowo - gumowa została wykonana z 

kolejno nakładanych warstw gumy i tkani- 

ny, a następnie została zwulkanizowana. 

Ze względu na ten sposób wykonania, 

pasy posiadają pełną wytrzymałość w 

każdym miejscu. 

Budowa: trzy wkładki tekstylne o wysokiej 

wytrzymałości, wykonane z poliestru i 

poliamidu, z obustronnie nawulkanizowa- 

nymi warstwami gumy. Ze względu na 

obustronne wyprofilowanie, pasy te są 

szczególnie elastyczne i solidne. Zwraca 

uwagę ich wysoka trwałość. 
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Niezawodny napęd 

obrotu bel 

Szczególnie wytrzymały 

Najwyższa gęstość prasowania 

Cicha i spokojna praca 

Całkowicie bezobsługowy Duża 

trwałość 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prasy zwijające są stosowane na 

całym świecie i dlatego muszą 

zapewnić pełną funkcjonalność w 

najróżnorodniejszych warunkach eks- 

ploatacyjnych, przy zbiorze słomy, 

siana albo podwiędniętej zielonki. 

Problem jest znany: siano i słoma w 

okresach utrzymującej się suszy są 

często łamliwe, powiędnięta zielonka 

ma różną wilgotność, często jest to 

ciężka, mokra zielona na kiszonkę, a 

w przypadku większej zawartości 

cukru nabierająca dodatkowo właści- 

wości klejących. NovoGrip firmy 

KRONE pracuje niezawodnie we 

wszystkich tych warunkach i w ten sposób spełnia wymagania praktyki. Stosując 

NovoGrip dokonali Państwo właściwego wyboru. System ten obchodzi się 

ostrożnie ze skoszonym materiałem i dzięki „efektowi zazębiania“ zapewnia 

niezawodny napęd obrotu bel, przy bardzo wysokiej gęstości prasowania. 

 

 

Żadna bela się nie zatrzymuje, jest wciąż 

obracana: zazębianie się listew ze skoszo- 

nym materiałem zapewnia napęd obrotu 

beli we wszystkich warunkach, również 

przy zbiorze suchej słomy. NovoGrip firmy 

KRONE pracuje również w najcięższych 

warunkach. 

Dobre zamocowanie: uchwyty listew są 

przykręcane w tulejkach. Służą one jako 

uchwyty dystansowe i zapewniają mocne 

dokręcenie i zabezpieczenie nakrętek. 

Uchwyty listew są umieszczone w gumow- 

ym profilu pasa. 

Jakość ponad wszystko: stosowane pasy 

są wciąż sprawdzane pod kątem wytrzy- 

małości na rozrywanie oraz wytrzymałości 

rozdzielczej kolejno wulkanizowanych 

warstw gumy i tkaniny. Podczas pracy 

prasy zwijającej, pasy są obciążone w 10% 

swojej nominalnej wytrzymałości na 

rozrywanie. 
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Prasy zwijające ze stałą komorą prasowania 
Comprima F 125, F 125 XC 

 
 

Warto wykorzystać przewagę, jaką daje nowa prasa zwijająca 

ze stałą komorą prasowania Comprima F 125: 

prasy te zwracają uwagę wydajnym, niesterowanym 

podbieraczem, systemem NovoGrip 

o szczególnie dużej gęstości 

prasowania, przejrzystą 

budową, trwałością i 

łatwością konserwacji. 

Koszty zakupu tych 

pras szybko się 

zwracają. 

 
 

 

 

Z pełną mocą: główna przekładnia wejścio- 

wa (540 obr./min) jest umieszczona w środ- 

ku. Obustronne wyjścia napędu zapewniają 

krótkie odcinki przenoszenia napędu, jego 

bezpośrednie przekazywanie i gwarantują 

optymalne rozprowadzenie mocy. 

Przejrzyste rozwiązanie: generacja pras 

zwijających Comprima posiada niewielką 

liczbę łańcuchów napędowych. Zmniejsza 

to zapotrzebowanie mocy, zwiększa nieza- 

wodność maszyny i obniża koszty eksploa- 

tacyjne. 

Na jeden rzut oka: przejrzysta budowa jest 

przekonująca. Wszystkie części i elementy 

napędowe można szybko skontrolować i są 

łatwo dostępne. Dzięki temu przeprowad- 

zanie serwisu i konserwacji jest łatwe i 

szybkie. 
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Dla bel okrągłych o 

średnicy 1,25 m 

Bardzo wysoka gęstość bel i 

spokojna praca przy 

zastosowaniu systemu 

NovoGrip firmy KRONE 

Prosta budowa, mała liczba 

łańcuchów napędowych 

Rotacyjny zespół 

rozdrabniający X-Cut jako 

opcja 



 

 
 
 
 
 

Bardzo wysoka wydajność prasowania 

zielonki na kiszonkę, siana i słomy, beza- 

waryjna praca oraz bardzo duża łatwość 

obsługi i serwisu. Są to wyróżniające 

cechy pras zwijających firmy KRONE ze 

stałą komora prasowania. Konstrukcja 

modułowa ułatwia wyposażenie w wiele 

praktycznych opcji. Prasę można skonfi- 

gurować całkowicie według własnych 

życzeń. Wyposażenie, jak np. wirnik 

transportowy albo rotacyjny zespół 

rozdrabiający XC z 17 albo 26 nożami, 

mechanizm do podwójnego wiązania 

sznurkiem albo do owijania siatką, oś 

typu tandem i terminale „Medium“, 

„Komfort“ albo „CCI-ISOBUS“ zapewni- 

ają szczególną wydajność tych maszyn i 

w pełni spełniają Państwa wymagania. 

 
 
 

 

 

Praktyczne w zastosowaniu: na początku 

napełniania taśma  NovoGrip  porusza 

się po rolkach prowadzących i kształtuje 

wewnętrzną przestrzeń komory prasowa- 

nia. Początkowo wieloboczny kształt komo- 

ry powoduje efekt odkształcania i duże 

zagęszczenie wstępne w fazie początkowej 

Doskonały kształt: wraz ze wzrostem 

gęstości prasowania zmienia się tor ruchu 

napiętej taśmy. Taśmy gumowo-tekstylne 

odchylają się od górnych rolek pro- 

wadzących, tworzą walec i określają osta- 

teczną średnicę beli. 

Niezawodne: przy prasowaniu nacisk zosta- 

je przekazany na przenośnik listwowo - 

pasowy przez sprężyny, wahacze napinające 

i ich rolki. Odcinek ruchu sprężyn służy do 

pomiaru gęstości prasowania, jednak ze 

względu na przełożenie na dźwigniach 

średnica beli nie może ulec zmianie. 

 

 
15 



 

 

Z półzmienną komorą prasowania 
Comprima F 155, F 155 XC 

 

Comprima F 155 i F 155 XC z półzmienną komorą prasowania: 

pierwsza prasa zwijająca, pracujące na zasadzie stałej komory 

prasowania, która może formować bele o różnych średnicach, 

od 1,25 m do 1,50 m. Półzmienna komora prasowania przyjmuje 

zadania stałej i zmiennej komory prasowania i tym samym jest 

unikatowym rozwiązaniem na światowym rynku. Prasa z 

systemem NovoGrip przekonuje swoją spokojną pracą i 

gęstością prasowania. Comprima F155 XC może zostać 

wyposażona maksymalnie w 26 noży. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tak to działa: w pierwszej fazie formowania 

beli taśmy tekstylne przenośnika listwowe- 

go NovoGrip poruszają się po rolkach pro- 

wadzących i formują komorę o kształcie 

wielobocznym. 

Komora staje się okrągła wraz ze wzrostem 

napełnienia komory prasowania, prze- 

nośnik listwowy NovoGrip zmienia swój tor 

ruchu i formuje okrągły kształt beli. Pasy 

tekstylne poruszają się po rolkach pro- 

wadzących aż do średnicy beli 1,20 m. 

Powyżej średnicy beli 1,20 m, przenośnik 

listwowy odsuwa się od rolek pro- 

wadzących. Wahacz napinający odchyla 

się przy tym w dół, powodując nacisk 

sprężyny układu dźwigni i tym samym 

zapewnia przenośnikowi listwowemu 

więcej miejsca na uformowanie beli. 
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Stała komora 

prasowania z 

zmiennymi parametrami 

Możliwość formowania bel o 

sześciu średnicach, od 1,25 m 

do 1,50 m 

Bardzo duża gęstość bel i 

spokojna praca dzięki 

zastosowaniu systemu 

NovoGrip firmy KRONE 

Prosta konstrukcja 

Łatwy serwis i łatwa 

konserwacja 



 

 
 
 
 
 
 

 
Myślący przyszłościowo rolnicy i 

przedsiębiorstwa usługowe wymagają 

nowatorskiej techniki rolniczej, aby 

mogli pracować jeszcze wydajniej i 

ekonomicznej. Nowa Comprima F 155 

z częściowo zmienną komorą praso- 

wania jest przyszłościowym rozwiąza- 

niem i łączy wiele zalet pras ze stałą i 

zmienną komorą prasowania. Dzięki 

prostej konstrukcji  prasy  Comprima 

F 155 i F 155 XC są w porównaniu z 

prasami ze zmienną komorą prasowa- 

nia tańsze, wymagają mniej konser- 

wacji i są łatwiejsze w serwisowaniu. 

Mogą one formować bele o różnych średnicach, zagęszczane od 

zewnątrz do wewnątrz i posiadające względnie mały, miękki rdzeń przy 

większych średnicach bel. Wynikiem tego jest duża masa bel. 

 
 
 

 

Genialne: wspomagane sprężynami i tele- 

skopowe układy dźwigni po bokach tylnej 

klapy ograniczają zakres obrotu wahacza 

napinającego i tym samym odcinek odsu- 

wania się przenośnika. Dojście do ogra- 

nicznika oznacza, że bela uzyskała wyma- 

ganą średnicę. 

Bele o różnych średnicach, od 1,25 m do 

1,50 m, co 5 cm. Ogranicznik stanowią 

sworznie przekładane w teleskopowym 

układzie dźwigni ograniczających zakres 

obrotu wahacza napinającego i tym samym 

wyznaczających nastawioną średnicę bel. 

Proste i dobre: Comprima F 155 z 

półzmienną komorą przekonuje swoją kon- 

strukcją. W porównaniu z prasą zwijającą 

ze zmienną komorą prasowania, F 155 ma 

mniej części, jest przejrzysta i ma zwartą 

budowę. 
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Ze zmienną komorą prasowania 
Comprima V 150, V 150 XC, V 180, V 180 XC, V 210, V 210 XC 

 
Jeśli chodzi o prasy zwijające ze zmienną komorą prasowania, 

o dużej wydajności i gęstości prasowania, wybór nowej prasy 

zwijającej ze zmienną komorą prasowania Comprima V 150 i V 

180 i V 210 jest całkowicie słuszny. Prasy te zwracają uwagę nie 

tylko gęstością prasowania, jakością pracy i standardowym 

wyposażeniem, ale również wieloma 

innowacjami, jak np. prowadzeniem 

obu przenośników listwowo - 

pasowych za pomocą podwójnego 

wahacza, niesterowanym 

podbieraczem EasyFlow i 

stanowiącym opcję zespołem 

rozdrabniającym X-Cut z uchylnym 

korytem noży. 

 

 

Dwa przenośniki listwowo - pasowe: 

przedni i tylny przenośnik są wspólnie pro- 

wadzone przez podwójny wahacz i opa- 

sują szczelnie bele w obszarze prasowa- 

nia, od fazy początkowej aż do końcowej. 

W rezultacie uzyskuje się bardzo wysoką 

gęstość prasowania i doskonały napęd 

obrotu bel. 

Gęstość prasowania regulowana za pomocą 

zaworu regulacji ciśnienia. Wraz ze wzros- 

tem średnicy beli i zmieniającą się kinema- 

tyką siłowników hydraulicznych, zwiększa 

się nacisk wywierany na belę. Prasa może 

zostać wyposażona w elektryczny układ 

regulacji nacisku, stanowiący opcję. 

Standardowe wyposażenie zapewniające 

uzyskanie miękkiego rdzenia: przy praso- 

waniu siana często żąda się bardziej 

miękkiego rdzenia wewnętrznego, aby bele 

mogły lepiej oddychać. "Miękkość" rdzenia 

beli reguluje się przez nastawienie średnicy 

komory prasowania w fazie startowej. 
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Comprima V 150: 

średnica bel od 1,00 do 1,50 m 

Comprima V 180: średnica bel 

od 1,00 do 1,80 m 

Comprima V 210: średnica bel 

od 1,00 do 2,05 m 

Progresywny wzrost siły 

prasowania przy wzroście 

średnicy bel 

Dwa oddzielnie poruszające się 

przenośniki listwowo - pasowe 

NovoGrip 



 

 
 
 

 

Różnorodne możliwości zastosowania 

i duży stopień wykorzystania przyczy- 

niają się do ekonomiczności pras zwi- 

jających. Nowe prasy zwijające 

Comprima V 150, V 180 i V 210, ze 

zmienną komorą prasowania, spełni- 

ają wymagania klientów. Przy zasto- 

sowaniu jednej maszyny można 

formować bele o średnicy od 1,50 m 

do 1,80 m albo 2,05 m. Mniejsze bele 

stosuje się raczej przy zbiorze trawy 

na kiszonkę, a większe przy zbiorze 

siana i słomy. Regulacja wielkości 

odbywa się bezstopniowo. W 

zależności od rodzaju zbieranego 

materiału można zmniejszać gęstość 

sprasowania rdzenia beli, co zapewnia 

idealne warunki do odpowietrzania bel siana. Podczas prasowania bela obraca 

się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Tym samym zapewnio- 

na jest wysoka wydajność i ciągły przepływ materiału - oczywiście również w 

fazie startowej. 

 

 

Perfekcyjna: ważnym kryterium oceny prasy 

zwijającej jest nie tylko jej działanie ale 

również konstrukcja. Comprima V 150, V 180 

i V 210 są skonstruowane przejrzyście, co 

ma decydujące znaczenie dla zminimalizo- 

wania kosztów serwisu i konserwacji. 

Tak pracuje Comprima ze zmienną komorą 

prasowania: oba segmenty NovoGrip for- 

mują warstwa po warstwie podebrany 

materiał, tworząc mocną belę o stabilnym 

kształcie. Doskonałe właściwości transpor- 

towe listew zapewniają napęd obrotu bel w 

każdej fazie. 

Nacisk jest regulowany hydraulicznie przez 

przedni wahacz podwójny i tylne ramiona 

napinające. Gdy bela osiągnie nastawioną 

średnicę, zostaje owinięta siatką. Następnie 

otwiera się tylna klapa i bela opuszcza 

komorę prasowania. 
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Perfekcyjnie zwijanie – doskonały kształt 
 
 
 

Prasy zwijające Comprima firmy KRONE mogą zostać 

wyposażone zarówno w mechanizm owijania siatką, folią 

oraz w mechanizm czterokrotnego wiązania sznurkiem. 

Bardzo krótki czas owijania 

przy wszystkich trzech 

rozwiązaniach zwiększa 

wydajność i możliwość 

wykonania większej 

liczby balotów. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Duży zapas: dzięki dużej i zabezpieczonej 

przed wodą skrzynce, w prasie Comprima 

jest miejsce na 10 rolek sznurka, 4 rolki 

sznurka i 2 rolki siatki albo 3 rolki siatki. 

Uchwyt zapewnia właściwe osadzenie rolek 

siatki o długości do 3.600 m. 

Elektrycznie: mechanizm owijania siatką 

jest włączany przez silnik elektryczny po 

zakończeniu procesu prasowania. 

Ząbkowana blacha mocująca z siatką jest 

przeprowadzana przez wahacz bezpośred- 

nio do komory prasowania. 

Hamulec siatki zapewniający ciasne owija- 

nie bel: dzięki temu bele zachowują kształt 

również po transporcie. Hamulec siatki jest 

regulowany, w celu dostosowania się do 

różnych gatunków siatki. 
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Aktywne 

doprowadzanie materiału 

wiążącego przez wahacz i 

blachę mocującą 

Pewne podawanie materiału 

wiążącego 

Krótka droga 

Automatyczne rozpoczęcie 

owijania 

Dla siatek, folii i sznurków 

będących w obiegu 

Czterokrotne wiązanie 

sznurkiem dla skrócenia 

czasu wiązania. 



 

 
 
 
 
 

Położenie mechanizmu owijania z 

przodu maszyny zapewnia wiele zalet: 

droga przebywana przez materiał 

wiążący od rolki do komory prasy jest 

krótka, co zapewnia niezawodność 

działania. Mechanizm owijania znajdu- 

je się w obszarze widocznym przez 

operatora, dzięki czemu można go 

kontrolować podczas pracy. Przy 

wkładaniu materiału wiążącego stoi się 

wygodnie przed maszyną. Rolkę 

wsuwa się na odchyloną oś. Następnie 

materiał wiążący zostaje doprowadzo- 

ny do mechanizmu owijania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na całej szerokości: pałąk do rozciągania 

siatki, wraz z rolką odwijającą, zapewnia 

równomierne i kompletne owinięcie siatką, 

aż do krawędzi beli, a w przypadku siatki 

RoundEdge nawet poza krawędzie. 

Zapobiega to dopływowi powietrza i 

zapewnia uzyskanie wysokiej jakości kis- 

zonki. 

Pełna obserwacja: liczba prawidłowo 

nałożonych warstw siatki jest rejestrowana 

przez czujnik, kontrolujący tarczę zębatą. 

Informacja ta jest przekazywana do kom- 

putera pokładowego. Jeżeli została 

osiągnięta wymagana liczba warstw siatki, 

wówczas siatka zostaje automatycznie 

odcięta. 

Dla dokładnego odcinania: nóż obejmuje 

całą szerokość mechanizmu owijania 

siatką. Proces cięcia zostaje włączony 

zwolnieniem zapadki. Nóż obraca się na 

naprężoną siatkę i powoduje jej odcięcie. 
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Owijanie siatką i folią: bezpośrednie, łatwe i mocne 
 

Najlepsze rozwiązanie: włączenie owi- 

jania nie wymaga doprowadzenia 

materiału przez podbieracz, gdyż jest 

wprowadzany bezpośrednio do komo- 

ry prasowania. Zostaje on przy tym 

uchwycony przez ząbkowaną blachę 

mocującą, doprowadzony do walca 

transportowego i tam następnie 

wciągnięty. Z takim mechanizmem 

owijania pracuje się szybko, pewnie i 

efektywnie 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Położenie odcinania: blacha mocująca 

przesuwa się w całkowicie górne położenie. 

Zostaje zwolniona zapadka mechanizmu 

odcinania. Nóż obraca się na naprężoną 

siatkę, która zostaje odcięta. 

 

   

 

Pozycja rozpoczęcia wiązania: podczas 

prasowania blacha mocująca siatkę jest 

ustawiona prawie u góry. Luźny koniec siat- 

ki jest trzymany przez ząbki blachy 

mocującej i zwiesza się o około 20 cm. Nóż 

znajduje się jeszcze w położeniu cięcia. 

Hamulec siatki jest włączony. 

Pozycja doprowadzania siatki: wahacz siat- 

ki przesuwa blachę mocującą z luźnym 

końcem siatki do walca wprowadzającego. 

Siatka zostaje przekazana do walca wpro- 

wadzającego, wprowadzona do komory 

prasowania i następnie wciągnięta przez 

belę. Hamulec siatki jest zwolniony, nóż jest 

odchylony. 

Położenie wiązania: wahacz siatki cofa 

blachę mocującą w położenie wiązania. 

Hamulec napina siatkę. Bela wciąga siatkę 

poprzez element rozszerzający oraz blachę 

mocującą do komory prasowania, w której 

następuje proces owijania. 
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Szybkie, czterokrotne wiązanie sznurkiem 

 
Czterokrotne wiązanie sznurkiem od 

KRONE znacznie skraca czas wiąza- 

nia w porównaniu z dotychczasowym 

dwukrotnym wiązaniem sznurkiem. 

Wiązanie to w porównaniu z 

dotychczasowym dwukrotnym wiąza- 

niem sznurkiem ma bardzo prostą 

budowę, jest niezawodny, zapewnia 

dobre nakładanie się sznurków na 

powierzchnię balotu i umożliwia wielo- 

krotne owijanie na krawędzi balotu. 

Wiązanie rozpoczyna się automa- 

tycznie albo jest włączane ręcznie z 

terminala obsługi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Idealne prowadzenie sznurka: tarcza stopniowa określa liczbę owinięć sznurkiem. Dwoje 

sań prowadzących zapewnia równomierne rozprowadzenie czterech sznurków na całej sze- 

rokości komory. Przy włączaniu procesu owijania sznurki są transportowane przez wałki 

gumowe i dociskowe w komorze prasowania, a następnie zostają przejęte przez obra- 

cającą się belę. Wiązanie rozpoczyna się i kończy w środkowym obszarze beli. Nie pozos- 

tają luźne końce sznurka na krawędzi beli. QuatroSpeed zapewnia bele o stabilnym 

kształcie. 
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Terminale użytkownia 
Alpha, Beta II, Delta und CCI 200 

 

Prasy zwijające Comprima firmy KRONE mogą zostać 

wyposażone indywidualnie, według życzeń klienta. 

Terminale Alpha, Beta II, Delta i CCI 200 umożliwiają 

obsługę wszystkich wariantów Comprimy. 

 

 

Centrum obsługi: komputery do zliczania 

ilości wykonanej pracy rejestrują wszystkie 

impulsy przesyłane przez czujniki i przeka- 

zują te informacje do terminalu obsługi. 

W podobny sposób sterują one automa- 

tycznym wiązaniem za pomocą impulsów 

sterowniczych. 

W celu uzyskania równomiernych bel: prasy 

Comprima F 125 i F 155, wyposażone w 

terminal „Medium“, posiadają z przodu 

maszyny dwie wskazówki, informujące o 

chwilowym nacisku z prawej i lewej strony 

komory prasowania. 

Na jeden rzut oka: w przypadku pras o 

zmiennej komorze prasowania, terminal 

Medium posiada dwie wskazówki, 

informujące o chwilowej średnicy beli z 

lewej i z prawej strony. Dzięki temu można 

formować bardzo równomierne bele. 
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Komfortowe 

Przejrzyste 

Poręczne 

Terminal Beta II 

z graficznym interfejsem 

użytkownika 

CCI 200: 

ISOBUS do wszystkich 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terminal obsługi Alpha i elektronika pokłado- 

wa Medium: wskazania ciśnienia końcowego 

albo końcowej średnicy beli z obu stron 

komory prasowania, akustyczny sygnał do 

automatycznego albo ręcznego startu proce- 

su wiązania siatką, regulacja i kontrola liczby 

warstw siatki. 

 

 

Terminal obsługi Beta II: Ten terminal (tylko dla 

Comprima F i V) jest dzięki swojemu kolorowe- 

mu wyświetlaczowi o wielkości 4,3 ‘’ i klawiatur- 

ze foliowej z 8 przyciskami przejrzysty i bardzo 

prosty w obsłudze. Oprócz ciśnienia prasowa- 

nia wyświetlana jest średnica bel i rozpoczęcie 

wiązania, jak również liczba bel. Oprócz tego 

można wywołać funkcję zaworów i sensorów. 

Dla optymalizacji obsługi można połączyć Beta 

II z joystickiem stanowiącym opcję (WTK) 

Terminal obsługi Delta: terminal obsługi Delta 

jest wyposażony w wyświetlacz dotykowy o 

wielkości 5,5 ‘’, klawiaturę foliową z 12 przy- 

ciskami funkcyjnymi i regulator obrotowy. 

Terminal pozwala na wywoływanie funkcji 

zaworów, sensorów i diagnostycznych oraz 

danych do rejestracji zbioru. W celu upro- 

szczenia pracy można podłączyć opcjonalnie 

joystick (WTK) z dowolnie programowalnymi 

przyciskami i kamerę. 

Jedna obudowa do wszystkich: CCI 200 

posiada nie tylko funkcje terminalu Beta, ale 

także może być stosowany we wszystkich 

maszynach wyposażonych w ISOBUS. Dla 

intuicyjnego prowadzenia w menu wyświet- 

lacz jest wyposażony w wysokiej jakości ele- 

menty obsługi. 
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Wszystkie terminale użytkownika są 

mocne, przejrzyste i umożliwiają 

obsługę w ciemności. Przy terminalu 

CCI 200 możemy wykorzystać wszyst- 

kie możliwości ISOBUS 



 

 

Comprima – mniej konserwacji, więcej prasowania 
 

Prasy zwijające Comprima firmy 

KRONE zawierają wiele innowacji, 

które wzbudzają entuzjazm klientów. 

Prosta, nieskomplikowana budowa 

ułatwia eksploatację, upraszcza kon- 

serwację i zwiększa trwałość. Listwy 

punktów smarowania i automatyczne 

smarowanie łańcuchów za pomocą 

pompy mimośrodowej zmniejszają do 

minimum nakłady na konserwację. 

Pomyślano dosłownie o wszystkim. 

Sensowne wyposażenie dodatkowe 

zwiększa wydajność i zmniejsza 

zużycie ciągnika oraz maszyny. Rzutnik 

bel eliminuje np. konieczność cofania 

przed każdym wyjściem beli. 

 
 
 
 
 
 

 

Rzutnik bel jako opcja: transportuje on bele 

poza zakres obrotu tylnej klapy. Gdy bela 

jest odłożona, wówczas klapa ma osta- 

tecznie dużo miejsca do zamknięcia się. 

Nie jest już konieczne cofanie się po 

zakończeniu procesu wiązania. 

Korzystne dla trwałości: jako opcja ofero- 

wane jest centralne smarowanie 

łańcuchów, przy zastosowaniu dużego 

zbiornika oleju i pompy mimośrodowej. 

Zmniejsza to nakład na konserwację i spra- 

wia, że Comprima staje się jeszcze ekono- 

miczniejsza. 

Automatyczne smarowanie: pompa 

mimośrodowa tłoczy olej do łańcuchów 

napędowych. Wydajność pompy można 

nastawiać na mimośrodzie. Ponieważ 

punkty smarowania są zamontowane w 

strefach o małym zapyleniu, więc olej utrzy- 

muje się na łańcuchach jeszcze dłużej. 
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Prasy zwijające KRONE są zaprojekto- 

wane nie tylko z myślą o wysokiej 

wydajności prasy i gęstości prasowania, 

ale przekonują również swoją przejrzystą 

konstrukcją i wzorowym dostępem. 

Comprima oferuje serwis i konserwację 

„bez kantów“. Zabezpieczenia osłon 

można łatwo i szybko otworzyć, stojąc 

obok maszyny. Dzięki temu można w 

każdej chwili szybko zajrzeć do wnętrza 

prasy i sprawnie wykonać wszystkie 

konieczne czynności 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

To jest komfort: ponieważ codzienna kon- 

serwacja jest tak łatwa, trudno o czymś 

zapomnieć. Wszystkie ukryte punkty sma- 

rowania są zebrane i łatwo dostępne na 

przejrzyście rozmieszczonych listwach. 

Tu wszystko się kręci: mocne łańcuchy rol- 

kowe wytrzymują również największe 

obciążenia. Napinacze łańcuchów, 

sprężynowe i automatyczne, zmniejszają 

nakład na konserwację i zwiększają 

trwałość łańcuchów. 

Piękne wzornictwo, odpowiednie do rodzi- 

ny wyrobów KRONE: obudowy z tworzywa 

sztucznego, o stabilnym kształcie, mają 

dużą trwałość. Są odporne na uderzenia, 

na działanie promieniowania UV, warunki 

atmosferyczne oraz na wysokie i niskie 

temperatury. 
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Prasy z owijarkami i systemem NovoGrip 
Comprima CF 155 XC, CV 150 XC, CV 210 XC 

 

Comprima CF 155 XC z półzmienną komorą prasowania, 

Comprima CV 150 XC i CV 210 XC ze zmienną komorą 

prasowania: zakup, który się opłaca. Dzięki takiemu 

zestawowi pras i owijarek KRONE można 

wykonać dwie operacje w jednej. 

Można też zrezygnować 

dodatkowego ciągnika. 

Ponieważ prasa i podwójna 

owijarka pochodzą od 

jednego producenta, 

więc wszystkie 

operacje są doskonale 

skoordynowane. 

 

 

EasyFlow firmy KRONE: niesterowany pod- 

bieracz o szerokości roboczej 2.150 mm 

według DIN 11220, przeznaczony dla pras 

Comprima CF 155 XC i CV 150 XC. Przy 

prędkości obrotowej większej o 30%, prasy 

te mają większą przepustowość i znajdują 

się pod tym względem w czołówce. 

Z zespołem rozdrabniającym XC: ponieważ 

zestawy pras i owijarek są zasadniczo sto- 

sowane do zielonki podwiędniętej, więc 

maszyny te są standardowo wyposażone 

w wirnik tnący z 17 nożami, albo 26 jako 

opcja, posiadającymi indywidualne zabez- 

pieczenia. 

System NovoGrip z wyprofilowanymi pasa- 

mi tekstylnymi i przenośnikami listwowymi 

dla wszystkich zestawów pras i owijarek 

typoszeregu Comprima. Unikatowy system 

NovoGrip zapewnia wysoką gęstość bel, 

spokojną pracę i długą trwałość. 
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Mniejsze nakłady 

robocizny i koszty paliwa 

Hydraulika pokładowa 

Wysoki komfort obsługi 

Bardzo wysoka gęstość 

prasowania i spokojna praca 

przy zastosowaniu systemu 

NovoGrip 

Niesterowany podbieracz 

EasyFlow 

17 noży standardowo 

26 jako opcja 



 

 
 
 
 
 

Jeśli chodzi o sporządzanie wysokiej 

jakości kiszonki, wówczas wybór pras 

Comprima CF 155 XC, CV 150 XC i 

CV 210 XC jest jak najbardziej 

właściwy. Uformowana bela zostaje 

natychmiast owinięta folią. Całkowicie 

wykluczone są długie czasy oczekiwa- 

nia pomiędzy prasowaniem i owija- 

niem, co zapobiega pogorszeniu 

jakości. Bele pozostają czyste, ponie- 

waż przy odkładaniu nie mają kontak- 

tu z glebą. Zestawy pras i owijarek 

typoszeregu Comprima pracują nieza- 

wodnie również przy prasowaniu 

ciężkiej paszy. Hydraulika pokładowa 

zapewnia płynną pracę, a seryjnie sto- 

sowana oś typu tandem ogranicza 

głębokość kolein. 

 
 

 

 

Hydraulika pokładowa z własnym zbiorni- 

kiem oleju: zapewnia zasilanie olejem nie- 

zależne od ciągnika i zawsze stałe zasilanie 

odbiorników hydraulicznych. Wziernik na 

zbiorniku informuje o aktualnym poziomie 

oleju. 

Oddzielna przekładnia: napęd prasy 

pochodzi z przekładni głównej, a napęd 

hydrauliki pokładowej z przekładni nasad- 

zanej, z pompą olejową. Oba napędy 

można łatwo od siebie oddzielić. Tak więc 

przy zablokowaniu napędu głównego nadal 

pracuje hydraulika pokładowa. 

Super: Comprima F 155 XC, CV 150 XC i 

CV 210 XC znajdują różnorodne zastoso- 

wania. Naturalnie można prasować siano i 

słomę również bez owijania folią. Bele są 

rozładowywane parami. Zyskuje się na tym 

czas podczas wykonywania następnej 

operacji zbioru. 
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Jedyna w swoim rodzaju: pierwszy zestaw 

owijarki i prasy z półzmienną komorą prasowania 

Comprima CF 155 XC 
 

Comprima CF 155 XC jest jedynym zestawem owijarki i 

prasy z częściowo zmienną komorą prasowania. Mogą być 

formowane i owijane bele 

o różnych  średnicach, 

od 1,25 m do 1,50 m. 

Maszyna jest krótka i ma 

zwartą konstrukcję, 

pracuje z nowym 

systemem NovoGrip 

i jest standardowo 

wyposażona w oś 

typu tandem. 

 
 

 

W prasie Comprima CF 155 XC można po 

raz pierwszy wykonywać zadania zestawu 

składającego się z owijarki i prasy o zmien- 

nej komorze prasowania. Łatwo można 

spełnić żądania większej średnicy bel przy 

zbiorze zielonki na kiszonkę, siana i słomy. 

Dokładne przygotowanie. Podnośnik bel 

zapewnia szybkie i prawidłowe odłożenie 

beli w osi stołu owijarki, również przy pracy 

na zboczach. Bardzo krótka droga prze- 

kazywania zapewnia bezpieczeństwo we 

wszystkich położeniach. 

Średnica bel stopniowana co 5 cm, od 

1,25 do 1,50 m. W tym celu należy jedynie 

przełożyć sworznie w obu rurach ogra- 

niczających w systemie napinającym 

NovoGrip. Jest to czynność łatwa i możli- 

wa do szybkiego wykonania. 
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Możliwość formowania 

bel o 6 średnicach, 

od 1,25 do 1,50 m 

Automatyczna koordynacja 

wszystkich procesów 

prasowania i owijania 

Bezpieczne przekazywanie 

bel na stół do owijania z 

podnośnikiem bel 

Kompaktowa i krótka 

konstrukcja 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To jest komfort - wszystko przebiega 

automatycznie: przy pełnej komorze 

prasowania lub po osiągnięciu wyma- 

ganego ciśnienia prasowania, operator 

otrzymuje sygnał do zatrzymania, zos- 

taje podana siatka i następuje owi- 

nięcie beli siatką. Następnie otwiera 

się tylna klapa prasy. Podnośnik bel 

odkłada belę na stole owijarki. 

Podczas gdy z przodu nadal trwa pra- 

sowanie, z tyłu rozpoczyna się proces 

owijania. Po owinięciu wstępnie nasta- 

wioną liczbą warstw folii, proces 

kończy się automatycznie. Gdy ope- 

rator ponownie zatrzyma maszynę, 

ponieważ gotowa jest następna bela, 

wówczas stół owijarki przechyla się do 

tyłu i odkłada belę na gumowym fartu- 

chu. Oczywiście operator może za 

pomocą terminalu obsługi ingerować 

w przebieg pracy i określić miejsce 

złożenia beli. 
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Zestaw owijarki i prasy ze zmienną komorą prasowania 
Comprima CV 150 XC 

 
Comprima CV 150 XC formy KRONE to zestaw owijarki i prasy 

ze zmienną komorą prasowania. Prasa pochodzi z typoszeregu 

pras ze zmienną komorą prasowania Comprima V 150 XC, 

wyposażonych w zespół rozdrabniający. 

Również ta maszyna jest 

wyposażona w system 

NovoGrip i formuje bele 

o bardzo wysokiej 

gęstości. Średnicę 

bel można 

bezstopniowo 

regulować od 

1,00 do 1,50 m. 

 

 

 

Wszystko automatycznie: przy pełnej komorze prasowania lub po 

osiągnięciu wyznaczonej średnicy beli, rozlega się sygnał do 

zatrzymania. Zostaje doprowadzona siatka i następuje owinięcie 

beli siatką. Następnie otwiera się tylna klapa prasy. Bela zostaje 

przesunięta ze stołu przekazywania na stół owijarki. Podczas gdy 

z przodu nadal odbywa się prasowanie, z tyłu zachodzi proces 

owijania. Po osiągnięciu wstępnie nastawionej liczby warstw, 

proces ten automatycznie zatrzymuje się. Gdy operator ponownie 

zatrzyma maszynę, ponieważ została uformowana następna bela, 

stół owijarki przechyla się do tyłu i odkłada belę, tak jak w 

Comprima CF 155 XC, za pośrednictwem gumowego fartucha. 
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Zmienna średnica bel, 

od 1,00 do 1,50 m 

NovoGrip, firmy KRONE, 

wysoka gęstość prasowania, 

bardzo spokojna praca 

Automatyczna koordynacja 

wszystkich procesów 

prasowania i owijania 

Bezpieczne przekazywanie bel 

na stół owijarki za pomocą 

przenośnika listwowego 



 

 
 
 

 

Comprima CV 150 XC, jako zestaw 

owijarki i prasy ze zmienną komorą 

prasowania, zwraca uwagę swoją uni- 

wersalnością. W działalności usługo- 

wej można się dokładnie dostosować 

do życzeń klientów. Przy formowaniu 

bel zielonki do zakiszenia możliwe jest 

formowanie bel o różnej średnicy, od 

1,00 do 1,50 m, gdyż prasa i pod- 

wójna owijarka są całkowicie kompa- 

tybilne. Zbierany materiał może być 

rozdrabniany  17  albo  26  nożami,  

a bele można łatwiej rozdzielać. 

Funkcja akumulatora bel potwierdza 

dodatkowo elastyczność eksploata- 

cyjną prasy Comprima CV 150 XC przy 

zbiorze siana i słomy. 

 
 
 
 
 

 

Prasa Comprima CV 150 XC ze stołem do 

przekazywania: tutaj listwy przenośnika 

przejmują transport bel z komory prasowa- 

nia na stół do owijania. Perfekcyjny system 

przekazywania, który nawet w trudnych 

warunkach eksploatacyjnych zapewnia 

dobre prowadzenie boczne i wysoką nieza- 

wodność działania. 

One ciągną: przenośnik listwowy stołu 

przekazywania jest napędzany z obu stron 

dwoma silnikami hydraulicznymi. 

Niezależnie od tego, jak stoi prasa z owijar- 

ka, połączone siły silników niezawodnie 

przesuną nawet najcięższe bele na stół 

owijarki. 

Pewny obrót: przenośnik łańcuchowo - list- 

wowy stołu owijarki wprawi w obrót każdą 

belę. Prowadzenie przenośnika w kulisach 

zapobiega kołysaniu bel na stole owijarki. 

Owijanie przebiega bez zakłóceń. 
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Największe bele – wyłącznie z KRONE 
Comprima CV 210 XC 

 

Całkowita nowość na rynku: Comprima CV 210 XC – zestaw 

prasy ze zmienną komorą prasowania i owijarką firmy KRONE, 

zaspokajający całkowicie potrzeby 

formowania większych bel, 

o średnicy do 2,05 m ze 

siana i słomy i do 1,75 m z 

zielonki na kiszonkę i na siano. 

Duże bele zwiększają wydajność, 

zmniejszają zużycie paliwa, 

koszty owijania na tonę zebranego 

materiału i zapewniają mniejsze nakłady 

na przeładunek i transport. 

 
 
 

 

Bele z zielonki do zakiszenia o średnicy do 

1,75 m: Comprima CV 210 XC zapewnia 

elastyczność. System NovoGrip z progre- 

sywnym wzrostem siły prasowania przy 

wzroście średnicy beli zapewnia paszę 

wysokiej jakości. 

Szybkie  przekazywanie:   krótka   droga 

i umiejscowienie komory prasowania przy 

stole do owijania umożliwiają grawitacyjne 

przekazywanie beli. Jeżeli w terenie pagór- 

kowatym bela nie dojdzie do stołu owijarki, 

wówczas pomoże podnośnik bel. 

Sprytne: owijarka folią o hydraulicznie 

regulowanej wysokości dopasowuje się 

automatycznie do średnicy bel nastawionej 

na wyświetlaczu. Tym samym zapewnia się 

perfekcyjne owijanie folią oraz przeładowy- 

wanie dużych bel siana i słomy. 
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Zmienna komora 

prasowania do formowania 

bel o średn. od 1,00 do 2,05 m 

Owijarka folią do bel o średn. 

od 1,00 do 1,75 m 

Automatyczne dopasowywanie 

owijarki do średnicy bel 

Zwarta konstrukcja 

Szybkie, grawitacyjne 

przekazywanie bel na stół 

owijarki 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfekcyjne działanie i obsługa: 

Obsługa prasy Comprima CV 210 XC 

jest łatwa. Po wprowadzeniu ciśnienia 

prasowania, średnicy beli, liczby owi- 

nięć siatką i wyregulowaniu owijarki 

folią zestaw prasy i owijarki pracuje 

całkowicie automatycznie. Bele są 

przekazywane na stół owijarki grawita- 

cyjnie. Oszczędza to czas i miejsce 

oraz umożliwia krótką konstrukcję 

prasy Comprima CV 210 XC. W razie 

potrzeby, przekazywanie bel przy 

pracy na zboczach wspomaga akty- 

wowany sensorem podnośnik. W 

Comprima CV 210 XC można owijać 

folią bele o średnicy do 1,75 m. Kąt 

otwarcia tylnej klapy oraz nagrodzona 

przez DLG owijarka folią dostosowują 

się automatycznie do wybranej średni- 

cy beli .Przy większych średnicach, do 

2,05 m, podwójna owijarka przesuwa 

się pionowo w górne położenie, dzięki 

czemu można przeładowywać duże 

bele słomy albo siana i składać parami 

na polu. 
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Dwukrotnie większa wydajność w o połowie 
krótszym czasie 

 

Synchroniczne wykonywanie wielu czynności - to wymaga 

perfekcyjnej koordynacji operacji. Prasa Comprima z owijarką 

spełnia w pełni te wymagania, ponieważ zarówno prasa jak i 

owijarka pochodzą od jednego producenta. Dzięki optymalnie 

dostosowanemu sterowaniu przebiegiem procesów, podwójna 

owijarka folią pracuje bardzo szybko. Stół owijarki zostaje 

wcześniej opróżniony do przyjęcia 

następnej beli. To zapewnia owinięcie 

większej liczby bel w ciągu godziny. 

Owijarka folią jest przewidziana 

dla rolek folii o szerokości 

500 mm i 750 mm. 
 
 

 

 

Podwójnie pracuje się zgrabniej: podwójne 

ramię owijarki pracuje z dwoma rolkami folii 

jeszcze szybciej. Krótkie czasy owijania 

zwiększają wydajność maszyny. Sensory 

kontrolują położenie ramienia owijarki. 

Zerwanie folii jest rozpoznawane przez 

dotykowe sensory. 

Komfortowo: wstępne naprężenie można 

regulować w zakresie od 50% do 

70%przez przesuwanie podwójnych zęba- 

tych kół walcowych na ramionach owijarki. 

Dzięki temu standardowemu wyposażeniu 

można oszczędzać folię i dostosowywać 

się do różnych właściwości folii. 

Perfekcja w każdym szczególe: hydrau- 

liczne napędy przenośnika łańcuchowo - 

listwowego i podwójnego ramienia owijarki 

są w pełni do siebie dostosowane. 

Rezultat: bardzo dobre nakładanie się folii. 

W momencie dotknięcia pałąka zabez- 

pieczającego następuje przerwanie pracy 

zespołu owijającego. 
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Stół owijarki  z 

przenośnikiem listwowym do 

właściwego napędu beli 

Głęboka niecka stołu owijarki 

zapewnia dobre 

prowadzenie boczne 

Mechanizm zacisku folii z 

ząbkowanym uchwytem 

Aktywne prowadzenie noży, 

zapewniające dokładne 

rozdrabnianie 

Automatyczne przestawianie 

na pracę z jedną folią w 

przypadku skończenia się 

albo pęknięcia folii 



 

 
 
 
 
 

Zespół owijania folią pracuje bardzo 

niezawodnie. Po zakończeniu owija- 

nia, folia zostaje uchwycona przez 

ramię mocujące mechanizmu zacisko- 

wego, sprowadzona w dół i następnie 

zakleszczona. Ponieważ mechanizm 

zaciskowy pracuje na zasadzie kleszc- 

zy, więc folia zostaje pomarszczona. 

Powstają przy tym fałdy. Pofałdowany 

i wielowarstwowy koniec folii, wsku- 

tek tego o większej grubości, jest 

bardzo pewnie trzymany w mechaniz- 

mie zaciskowym. Mocne trzymanie 

jest podstawą płynnego rozpoczęcia 

procesu owijania folią, zapewnia bez- 

pieczeństwo i gwarantuje wysoką 

wydajność. 

 
 
 

 

 

Prościej się nie da: liczbę warstw (2, 4, 6 

albo 8) wybiera się na monitorze, siedząc w 

kabinie ciągnika. Za pomocą dźwigni na 

przekładni przenośnika listwowego ustawia 

się stół owijarki na folię o szerokości 500 

albo 750 mm. 

Perfekcyjnie obcięta: przy przechylaniu 

stołu owijarki, zęby noży z prawej i lewej 

strony wbijają się w pas folii. Bela stacza się 

ze stołu owijarki, a folie odrywają się wzdłuż 

otworów wykonanych przez noże. 

Najlepsze prowadzenie: stół owijarki w 

prasie Comprima posiada głęboką nieckę. 

Dzięki temu bele przy owijaniu albo 

załadunku stołu owijarki mają dobre pro- 

wadzenie boczne, idealne przy pracy na 

zboczach. 
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Stawiacz bel jako wyposażenie 

specjalne. Dzięki temu urządzeniu 

automatycznie układa się bele na 

powierzchni czołowej. Na 

powierzchniach czołowych znajduje 

się większa liczba warstw folii, dzięki 

czemu unika się uszkodzeń spowodo- 

wanych twardym ścierniskiem lub 

przez ptaki. Zbieranie pionowo usta- 

wionych bel przebiega bardzo szybko. 

Bele można podbierać ze wszystkich 

stron i ciągnik nie musi posiadać obro- 

towych kleszczy hydraulicznych, gdyż 

nie potrzeba obracać beli do transpor- 

tu. Przy przeładowywaniu słomy albo 

siana stawiacz bel może zostać 

złożony. 

 
 
 
 
 

 

Zasobnik rolek folii: dwie duże szafy 

mieszczą łącznie dziesięć rolek folii (500 

mm i 750 mm). Szafy znajdują się bez- 

pośrednio przy podwójnej owijarce i chro- 

nią folię przed wilgocią i kurzem. 

Comprima CV 210 XC może pomieścić 12 

rolek folii. 

Komfortowo - z użyciem mniejszej siły: 

skrzynki na folię posiadają uchylne uchwyty 

rolek folii. Przy załadunku nakłada się rolki 

folii na przechylone uchwyty. Następnie 

można je łatwo ustawić w położeniu 

pionowym. 

Folia pozostaje szczelna: gumowa mata 

chroni bele przed uszkodzeniami przy 

rozładunku z maszyny. Przy przejazdach 

albo prasowaniu siana lub słomy można 

gumową matę łatwo podnieść i podczepić. 
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Komfortowa obsługa - również to 

charakteryzuje prasy Comprima z 

owijarką, produkowane przez firmę 

KRONE. Comprima CF 155 XC, 

CV 150 XC i CV 210 XC mogą być 

wyposażone w terminal CCI 200 

Delta albo ISOBUS. Terminal CCI 

umożliwia obsługę maszyn różnych 

producentów, wyposażonych w 

ISOBUS. W obu wariantach następuje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminal obsługi Delta 

automatyczna koordynacja i sterowanie wszystkimi procesami przebiegającymi 

w prasie i owijarce. Operator jest zawsze akustycznie i wizualnie informowany 

o wszystkich operacjach. Oczywiście może on w każdej chwili ingerować za 

pośrednictwem terminalu obsługi. 

 
 
 
 
 

Terminal obsługi ISOBUS CCI 200 

 
 
 
 
 

   

 
Komputer do zliczania ilości pracy - cen- 

trum obsługi. Komputer rejestruje wszystkie 

impulsy z sensorów, informuje operatora za 

pośrednictwem terminalu i steruje pracą. 

Komputer ilości pracy jest „mózgiem“ mas- 

zyny, zapewniając odciążenie operatora. 

Przejrzyście i z wysoką jakością: blok zawo- 

rów elektromagnetycznych do owijania folią, 

pochodzących od jednego producenta, 

zapewnia najwyższą niezawodność. W przy- 

padku awarii układu elektrycznego można 

obsługiwać zawory ręcznie. 

Na wszystkie ewentualności: przez włącze- 

nie łącznika powodującego szybkie zatrzy- 

manie albo przez uruchomienie łącznika 

pałąkowego na obu ramionach owijarki 

następuje przerwanie wszystkich funkcji 

zespołu owijającego. Rozwiązania te gwa- 

rantują najwyższe bezpieczeństwo w obs- 

zarze pracy maszyny. 
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Na tym się jedzie! 
 
 

 

Wyposażenie musi być dostosowane do warunków eksploatacji. 

Z tego powodu KRONE posiada w programie produkcji pras 

zwijających typoszeregu Comprima wiele wariantów podwozi. 

Można dokonać wyboru spośród osi standardowych albo osi typu 

tandem, hamowanych albo niehamowanych, z pneumatycznym 

albo hydraulicznym układem hamulcowym, 

będącym wariantem 

eksportowym. Dzięki  temu 

klient może być pewny, że 

otrzymuje optymalne 

wyposażenie dla występujących 

u niego warunków eksploatacji i 

może bezpiecznie wykonywać swoją pracę. 
 
 

 

Zawieszenie dolne: przez obrócenie dyszla 

można zastosować zawieszenie dolne. Dla 

różnych sposobów zawieszania istnieją opcje 

zaczepu kulowego 80 albo specyficzne dla 

różnych krajów ucha pociągowe. Różnią się 

średnicą i częściowo są obrotowe. 

Zawieszenie górne: w wielu krajach stosuje 

się zawieszenie górne w jarzmie. Regulację 

wysokości dyszla, odpowiednio do różnej 

wysokości zawieszenia, przeprowadza się 

łatwo i szybko, w sposób zapewniający 

właściwe zamocowanie i stabilność. 

Na pewnej podporze: łapa podporowa jest 

stabilna, a jej wysokość jest regulowana 

śrubą. Dolną część można wsuwać telesko- 

powo, dzięki czemu uzyskuje się wolną 

przestrzeń przy zbiorze z wałów o dużej 

objętości. 
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Standardowa oś typu 

tandem dla pras Comprima z 

owijarką 

Oś typu tandem jako opcja 

dla pras Comprima bez 

owijarki 

Wysoki komfort jazdy 

Bardzo spokojna praca 

Niewielki nacisk na glebę 



 

 
 
 
 
 

Kto szybko jedzie, potrzebuje osi 

wytrzymujących duże obciążenia i 

zapewniających duży komfort jazdy. 

Oś typu tandem oferuje duży komfort, 

co jest zaletą przy ciągłym poruszaniu 

się po nierównych drogach złej 

jakości. Poza tym, nacisk na podłoże 

rozkłada się z dwóch na cztery koła. 

Chroni to ruń, a ciągnięcie maszyny 

jest łatwiejsze. Pneumatyczna insta- 

lacja hamulcowa, albo instalacja 

hydrauliczna w wykonaniu eksportow- 

ym, zapewnia dodatkowe bez- 

pieczeństwo przy szybkiej jeździe i 

pracy na zboczach. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dla bezpieczeństwa: standardowo w pra- 

sach Comprima V 180 CX, CF 155 XC i CV 

150 XC stosowany jest pneumatyczny 

układ hamulcowy, będący opcją dla innych 

pras Comprima. Warianty eksportowe 

mogą zostać wyposażone w hydrauliczny 

układ hamulcowy. 

Standardowa oś z dowolnie wybranymi 

oponami. W zależności od typu i rodzaju 

osi, prasy mogą posiadać opony od 

15.0/55-17 10 PR do 500/55-20 12 PR. 

Szerokie opony chronią glebę i prawie nie 

pozostawiają kolein. 

Oś typu tandem o dużym prześwicie, pro- 

dukowana przez KRONE, zapewnia nie 

tylko optymalną ochronę gleby ale również 

spokojną i bezpieczną jazdę. Oś typu tan- 

dem jest wyposażona w opony od 15.0/55- 

17 10 PR do 500/50-17 10 PR, w zależności 

od rodzaju prasy. 
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Siatki do owĳania KRONE excellent 

Siatki do owĳania excellent EDGE, RoundEdge i StrongEdge, oferowane 

przez KRONE, wyróŜniają się wysoką jakością i w kaŜdej chwili optymalnie 

dopasowują się do warunków zbioru. PoniewaŜ siatki KRONE zostały 

specjalnie zaprojektowane dla pras zwĳających firmy KRONE, więc 

zapewniają najlepsze rezultaty. 

 

 

 

 

   

excellent Edge 

jest uniwersalną siatką produkowaną 

przez KRONE. Sięga ona dokładnie 

od krawędzi do krawędzi beli i nadaje 

się do kaŜdego rodzaju zbieranego 

materiału oraz do kaŜdej prasy 

zwĳającej. 

excellent RoundEdge 

pokrywa belę daleko poza krawędzie, 

dzięki doskonałej zdolności 

rozszerzania. Bela jest jeszcze lepiej 

chroniona przed przenikającą wilgocią 

oraz stratami wskutek kruszenia się. 

excellent StrongEdge 

ma niezwykle duŜą wytrzymałość na 

rozrywanie, większe oczka i bardzo duŜą 

odporność na promieniowanie UV. Dzięki 

tym właściwościom nadaje się szczególnie 

do owĳania bel wykonanych z długiego 

materiału. 

 
 
 

 
42 

 

ROUND 

 

STRONG 



 

Dane techniczne siatek do owĳania KRONE excellent 
 

 
 
 
 
 

* splecione tworzą 25 nitek osnowowych 

Folie do zakiszania KRONE excellent 
Program produkcji folii do zakiszania KRONE excellent Slide oferuje 

dla każdych sytuacji przy zbiorze trzy wysokiej jakości wyroby, 

zapewniające możliwie najlepsze wyniki zakiszania i najwyższą 

jakość paszy 

X-treme UV 

Wszystkie siatki do 

owĳania KRONE 

posiadają możliwie 

najlepszą ochronę przed 

promieniowaniem UV. 

 
  

Program dla wszystkich sytuacji przy zbiorze 

Oprócz stosowanych w praktyce folii o szerokoÜci 750 mm KRONE 

oferuje równie¿ foliê o szerokoÜci 500 mm. Przy d³ugoÜci 1800 m 

folia KRONE excellent Slide 500 jest o oko³o 17 % d³u¿sza od 

folii do zakiszania o szerokoÜci 750 mm. A wiêc wyraßna zaleta 

ekonomiczna przy mniejszej Ürednicy bel 

 
 

Wiązanie folii 

KRONE excellent RoundWrap jest nowym wyrobem w grupie folii KRONE. Dzięki 

szerokości 1280 mm pokrywa ona całkowicie belę i nadaje się najlepiej do owĳania 

bel w prasach do formowania bel okrągłych KRONE. 

 

Dane techniczne folii do zakiszania KRONE excellent 
 

produkt szerokość mm długość w m grubość w um liczba warstw 

SLIDE 500 500 1.800 25 5  

SLIDE 750 750 1.500 25 5  

SLIDE Extra 750 1.900 21 5  

SLIDE Smart 750 750 1.500 25 3  

RoundWrap 1.280 2.000 16 5  
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X-treme UV 

 

ROUND 

produkt długość w 

metrach 

szerokość w 

mm 

liczba 

liniowych nitek 

osnowowych 

wytrzymałość 

na rozrywanie 

w kg 

X-treme UV 

Edge 2.600 1.245 50 260  

Edge 3.600 1.245 50 260  

RoundEdge 2.600 1.245 50 260  

RoundEdge 3.600 1.245 50 260  

StrongEdge 2.600 1.245 50* 320  

StrongEdge 3.600 1.245 50* 320  

 



 

 

Dane techniczne 
 
 

Prasy zwijające 
 

 Stała komora prasowania Półzmienna komora prasowania 

Typ Comprima F 125 Comprima F 125 XC Comprima F 155 Comprima F 155 XC 

Średnica bel x szer. ok. mm 1.250 x 1.200 1.250 x 1.200 1.250 - 1.500 x 1.200 1.250 - 1.500 x 1.200 

Długość ok. mm 4.700 4.700 4.700 4.700 

Szerokość ok. mm 2.610 2.610 2.610 2.610 

Wysokość ok. mm 2.650 2.650 3.150 3.150 

Niesterowany podbieracz 

szer. podbierania (DIN 11220) 

 
ok. mm 

 
2.150 

 
2.150 

 
2.150 

 
2.150 

Liczba rzędów palców 5 5 5 5 

Wirnik transportowy wyposażenie standardowe – wyposażenie standardowe – 

Wirnik tnący z 17 nożami 
 

– wyposażenie standardowe – wyposażenie standardowe 

Najmniejszy rozstaw noży ok. mm – 64 – 64 

Wirnik tnący z 26 nożami 
 

– opcja – opcja 

Najmniejszy rozstaw noży ok. mm – 42 – 42 

Rozmiar opon na osi pojedynczej 15.0/55-17 10 PR 15.0/55-17 10 PR 15.0/55-17 10 PR 15.0/55-17 10 PR 
 500/50-17 10 PR 500/50-17 10 PR 500/50-17 10 PR 500/50-17 10 PR 

 Ė 500/55-20 12 PR Ė 500/55-20 12 PR 

Rozmiar opon na osi typu tandem – 

– 

– 

15.0/55-17 10 PR 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

15.0/55-17 10 PR 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

15.0/55-17 10 PR 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

Zapotrzebowanie mocy ok. kW/KM 48/65 48/65 51/70 51/70 

Napięcie instalacji elektr. 12 V 12 V 12 V 12 V 

Przyłącza hydrauliczne 2 x EW 2 x EW 2 x EW 2 x EW 

Rysunki, wymiary i masy nie muszą odpowiadać wyposażeniu standardowemu i są niewiążące. 
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Zmienna komora prasowania 
 

Comprima V 150 Comprima V 150 XC Comprima V 180 Comprima V 180 XC Comprima V 210 Comprima V 210 XC 

1.000 - 1.500 x 1.200 1.000 - 1.500 x 1.200 1.000 - 1.800 x 1.200 1.000 - 1.800 x 1.200 1.000 - 2.050 x 1.200 1.000 - 2.050 x 1.200 

4.995 4.995 5.295 5.295 5.530 5.530 

2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 

2.990 2.990 3.150 3.150 3.150 3.150 

 
2.150 

 
2.150 

 
2.150 

 
2.150 

 
2.150 

 
2.150 

5 5 5 5 5 5 

wyposażenie standardowe – wyposażenie standardowe – wyposażenie standardowe – 

– 

– 

wyposażenie standardowe 

64 

– 

– 

wyposażenie standardowe 

64 

– 

– 

wyposażenie standardowe 

64 

– 

– 

opcja 

42 

– 

– 

opcja 

42 

– 

– 

opcja 

42 

15.0/55-17 10 PR 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

15.0/55-17 10 PR 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

15.0/55-17 10 PR 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

15.0/55-17 10 PR 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

15.0/55-17 10 PR 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

15.0/55-17 10 PR 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

15.0/55-17 10 PR 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

15.0/55-17 10 PR 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

15.0/55-17 10 PR 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

15.0/55-17 10 PR 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

15.0/55-17 10 PR 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

15.0/55-17 10 PR 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

51/70 51/70 59/80 59/80 66/90 66/90 

12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 

2 x EW 

i swobodny odpływ 

2 x EW 

i swobodny odpływ 

2 x EW 

i swobodny odpływ 

2 x EW 

i swobodny odpływ 

2 x EW 

i swobodny odpływ 

2 x EW 

i swobodny odpływ 
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Dane techniczne 
 
 

Zestawy pras i owijarek 
 

Typ Comprima CF 155 XC Comprima CV 150 XC Comprima CV 210 XC 

Średnica bel x szer. ok. mm 1.250 - 1.500 x 1.200 1.000 - 1.500 x 1.200 1.000 - 2.050 x 1.200 

(1.000 - 1.750 x 1.200) 

Długość ok. mm 6.578 7.239 7.560 

Szerokość ok. mm 2.960 2.960 2.960 

Wysokość ok. mm 3.410 3.080 3.630 

Niesterowany podbieracz 

szer. podbierania (DIN 11220) ok. mm 

 
2.150 

 
2.150 

 
2.150 

Liczba rzędów palców 5 5 5 

Wirnik transportowy – – – 

Wirnik tnący z 17 nożami 

Najmniejszy rozstaw noży ok. mm 

wyposażenie standardowe 

64 

wyposażenie standardowe 

64 

wyposażenie standardowe 

64 

Wirnik tnący z 26 nożami 

Najmniejszy rozstaw noży ok. mm 

Opcja 

42 

Opcja 

42 

Opcja 

42 

Rozmiar opon na osi typu tandem 

500/50-17 10 PR 

500/55-20 12 PR 

620/40-R 22.5 148 D 

 
wyposażenie standardowe 

opcja 

– 

 
wyposażenie standardowe 

opcja 

– 

 
– 

wyposażenie standardowe 

opcja 

Zapotrzebowanie mocy ok. kW/KM 74/100 74/100 81/110 

Napięcie instalacji elektr. 12 V 12 V 12 V 

Przyłącza hydrauliczne 1 x EW 1 x EW 1 x EW 

( ) = przy zastosowaniu owijarki folią 
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Online 
 

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 firmy KRONE w sieci. 

 

Aktualności 

Tutaj znajdują się najaktualniejsze komunikaty na temat firmy 

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 firmy KRONE, który chętnie udzieli pomocy we 

wszystkich potrzebach. 

 
Praca 

Są Państwo zainteresowani zatrudnieniem w firmie KRONE? Zarów- 

no w fabryce maszyn rolniczych jak i pojazdów użytkowych  KRONE 

często poszukujemy zdolnych i umotywowanych pracowników 

Zawsze warto zajrzeć. 

 
Mediathek 

„Baza danych” firmy KRONE, tysiące dokumentów, fotografii 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 firma 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 finansowania 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. 

 

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG 

Heinrich-Krone-Straße 10 

D-48480 Spelle 

Telefon: +49 (0) 5977.935-0 

Telefax: +49 (0) 5977.935-339 

info.ldm@krone.de 

www.krone.de 
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