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Kosiarki 

- ActiveMow R 200 – Kosiarka tylna 

- ActiveMow R 240 – Kosiarka tylna 

- ActiveMow R 280 – Kosiarka tylna 

- ActiveMow R 320 – Kosiarka tylna 

- ActiveMow R 360 – Kosiarka tylna 

- EasyCut F 320 CV – Kosiarka czołowa 

- EasyCut F 320 CR – Kosiarka czołowa 

- EasyCut F 360 CV – Kosiarka czołowa 

- EasyCut R 280 CR – Kosiarka boczna 

- EasyCut R 320 CR – Kosiarka boczna 

- EasyCut B 870 CR – Kosiarka potrójna 

- EasyCut B 870 CR Collect – Kosiarka potrójna z taśmami 

- QuickChange – Szybka zmiana noży 

 

 
Przetrząsacze 

- KW 10.02/10 – Zawieszane 

- KWT 10.02/10 – Ciągane 

 

 
Zgrabiarki 

- Swadro 35 „Lift-inside“ – nowe palce zgarniające 

- Swadro 38 „Lift-inside“ – nowe palce zgarniające 

- Swadro 42 „Lift-inside“ – nowe palce zgarniające 

- Swadro 46 „Lift-inside“ – nowe palce zgarniające 

- Swadro 710/26 T „Lift-inside“ –nowe palce zgarniające 

- Swadro 1010 „Lift-inside“ – nowe palce zgarniające 

 

 
Wozy zbierające 

- ZX 430 GL – Dwuzadaniowy wóz zbierający 

- ZX 430 GD – Dwuzadaniowy wóz zbierający 

- ZX 470 GL – Dwuzadaniowy wóz zbierający 

- ZX 470 GD – Dwuzadaniowy wóz zbierający 

- ZX 560 GL – Dwuzadaniowy wóz zbierający 

- ZX 560 GD – Dwuzadaniowy wóz zbierający 

- VariLoad: automatyka załadunku 

 
Nowości Krone 2015/16 
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Prasy rolujące 

- wiązanie folią – opcja dla wszystkich modeli Comprima 

 

 
Prasy kostkujące 

- BiG Pack 870 HDP – Prasa kostkująca o najwyższym zgniocie 

- BiG Pack 870 HDP XC – 

Prasa kostkująca o najwyższym zgniocie z rotorem tnącym 

- BiG Pack 870 HDP XC MultiBale – 

Prasa kostkująca o najwyższym zgniocie z rotorem tnącym 

i możliwością porcjowania 

 
 

Sieczkarnie samobieżne 

- BiG X 530 – Nowość 

- BiG X 630 – Nowość 

- BiG X 600 – Nowy design/nowe cechy 

- BiG X 700 – Nowy design/nowe cechy 

- BiG X 770 – Nowość 

- BiG X 850 – Nowy design/nowe cechy 

- BiG X 1100 – Nowy design/nowe cechy 

- VariQuick – szybkie przezbrajanie trawa - kukurydza (BiG X 480 - 630) 

- StreamControl – kontrola strumienia wyrzutu 

- MaxFlow – nowy bęben tnący o małym zużyciu I dużej przepustowości 

- Corn-Conditioner 105 zębów – zgniatacz ziarna dla długiej sieczki 

 

 
Przyrządy tnące dla BiG X 

- XDisc 620 – przyrząd tnący do BiG X 480 - 630 

 

 
Maszyna do peletu 

- PREMOS 5000 – maszyna do peletu 
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Opakowania beli KRONE Excellent 
... dotrzymują obietnic. 

Obojętnie czy mam się do czynienia z siatkami do owijania, foliami do kiszonki czy ze sznurkiem do 

pras, każda z trzech grup produktów wyróżnia się znakomitymi cechami technicznymi i przyczynia się 

z tego powodu w wysokim stopniu do bezpieczeństwa stosowania maszyn. Dzięki dużej różnorodności 

produktów znajdą Państwo siatkę do owijania, sznurek do pras lub właściwą folie do kiszonki pasujące do 

wszystkich warunków zbiorów i wszystkich wymogów maszyn oraz odpowiadające Państwa wymogom i 

zawsze najwyższej jakości. Zagwarantowane są dzięki temu najlepsze możliwe wyniki zbiorów. 

 
 

 

dotrzymują obietnic. Dzięki bardzo 

wysokiej odporności na zrywanie i 

wpływami atmosferycznymi – od 

krawędzi do krawędzi. 

 

 

 

KRONE dotrzymują obietnic. Dzięki 

konserwacja kiszonki i perfekcyjna 

jakość paszy – bela za belą! 

 

SZNUREK DO PRAS 

 

...sznurki do pras excellent Twine 

dotrzymują obietnic. Ich wyjątkowa wy- 

węzłów zadbają we wszystkich warun- 

kach żniwnych o najlepszą jakość beli. 

Również w przypadku ekstremalnie du- 

za węzłem! 

www.krone.de 

http://www.krone.de/
http://www.krone.de/
http://www.krone.de/
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Sznurek do prasy KRONE excellent 
Nasze sznurki do prasy high-end są produkowane bez wyjątku z surowców spełniających najwyższe 

wymogi jakościowe. Proces produkcyjny składa się z różnych opatentowanych kroków w celu 

wyprodukowania najlepszych produktów o wyjątkowych cechach technicznych. 

KRONE excellent Twine MultiBale, HDP i HDP Strong zostały dostosowane podczas ich projektowania 

w szczególności do wymogów technicznych dużych pras KRONE BIG Pack, przy czym można je stosować 

bez problemu również w prasach innych producentów. 
 
 
 
 

   
Excellent Twine MultiBale 

MultiBale jest uniwersalnym sznurkiem 

do pras firmy KRONE. Gwarantuje 

najwyższą jakość beli we wszystkich 

dużych prasach 

Excellent Twine MultiBale Smart Excellent Twine HDP Smart 

 
 
 

 
 

Excellent Twine HDP Strong 

Tensznurekjestnajmocniejszywrodziniesznurkówfirmy KRONE. Dziękiwytrzymałości 

węzłów wynoszącej 295 kgf i maks. odporności na zrywanie wynoszącej 470 kgf HDP 

Strong bez problemów wytrzymuje każdy ciężar beli i ciężkie warunki zbiorów. 

 
 
 
 
 
 

Produkt nr zamówienia 

podwójne opakowanie* 

kg/rolka maks. wytrzymałość 

węzłów 

maks. odporność 

na zrywanie 

kolor stabilność UV 

MultiBale 927 943 0 10 245 350      beżowy  wysoka 

MultiBale Smart 929 963 0 10 245 350      beżowy  wysoka 

HDP Smart 928 944 0 10 280 440      zielony  wysoka 

HDP Strong 929 950 0 10 295 470      zielony  wysoka 
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* można zakupić w centrum części zamiennych KRONE 
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SIATKI DO OWIJANIA KRONE excellent 
Za pomocą różnych siatek do owijania oferuje fi rma KRONE program wyróżniający się wysoką jakością 

i dostosowujący się w każdej chwili optymalnie do warunków zbiorów. Siatki do owijania KRONE zostały 

opracowane specjalnie do pras do beli okrągłych z fi rmy KRONE i zawsze dają najlepsze wyniki. 
 
 
 

 
  

excellent Edge 

Uniwersalna siatka firmy KRONE. Sięga 

dokładnie do jednego brzegu bali do 

drugiego i nadaje się bardzo dobrze do 

każdego rodzaju zbiorów jak również do 

każdej prasy do beli okrągłych. 

excellent RoundEdge 

Pokrywa bele dzięki jeszcze lepszym 

cechom zabezpieczenia krawędzi daleko 

ponad krawędzie. Bardzo stabilne bele pod 

względem formy są jeszcze lepiej chronione 

przed przenikaniem wilgoci jak również 

stratami spowodowanymi kruszeniem się. 
 

  
excellent StrongEdge 

Wytrzymały pakiet wśród siatek firmy 

KRONE. Dzięki temu, że zostały tu połączone 

ze sobą dwie osnowy w jedną, jest ona 

wyjątkowo wytrzymała na zrywanie, posiada 

większe oczka i bardzo dużą odporność na 

promieniowanie UV. Dzięki tym cechom 

nadaje się szczególnei do bujnych zbiorów w 

regionach o intensywnym nasłonecznieniu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* można zakupić w centrum części zamiennych KRONE 

excellent SmartEdge 

Mamy tu do czynienia z siatką do 

owijania o wysokim stosunku kosztów 

do korzyści, ponieważ w dobrej cenie 

przerasta ona znacznie podstawowe 

wymogi jakościowe i osiąga zawsze 

najlepsze wyniki zbiorów. 

 
 
 

 

 

ROUND 

 

STRONG 

 

 

StrongEdge 3.600 927 924 0 1.245 50* 320  

SmartEdge 3.000 924 988 0 1.245 50 260 

 

Produkt Długość 

w m 

Numer zamówienia* Szerokość w 

mm 

Liczba 

linearnych 

osnów 

min. odporność 

na zrywanie 

w kg 

 
 
 
 

X-treme UV 

Edge 2.600 924 983 0 1.245 50 260  

Edge 3.600 924 984 0 1.245 50 260  

RoundEdge 2.600 928 930 0 1.245 50 260  

RoundEdge 3.600 928 931 0 1.245 50 260  

StrongEdge 2.600 927 922 0 1.245 50* 320  
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Folie do kiszonki KRONE excellent 
Program folii do kiszonki KORNE excellent Slide oferuje produkty wysokiej jakości na każdą sytuację p 

odczas zbiorów, które gwarantują najlepsze możliwe wyniki kiszonki jak również najwyższą jakość paszy. 
 
 
 

excellent Slide 750 i 500 

Program na wszystkie sytuacje podczas zbiorów: 

Dzięki pięciu warstwom folia jest ekstremalnie elastyczna. Umożliwia to wstępne rozciągnięcie folii na 

owijaczu beli do 70 %. Oszczędza się folię i można prasować więcej beli. Pięć warstw przyczynia się poza 

tym podczas owijania i transportu do tego, że folia nie pęka i nie powstają niepotrzebne przestoje lub straty 

czasu. Optymalna siła klejenia umożliwia dodatkowo bezproblemowe nieskomplikowane owijanie zarówno przy 

niskich jak i wysokich temperaturach. 

 
Oprócz standardowej folii o szerokości 750 mm KRONE oferuje również folie o szerokości 500 mm. Dzięki długości 1.800 m KRONE excellent Slide 500 jest 

w porównaniu do folii do owijania o szerokości 750 mm o ok. 17% dłuższa. Więc, jasna korzyść ekonomiczna przy małych średnicach beli. 

 
 

excellent Slide Smart 

KRONE excellent Slide Smart została zaprojektowana w taki sposób, aby sprostać możliwie wszystkim wymogom 

klientów w standardowym segmencie na rynkach światowych. Z tego powodu jest dostępny ten program folii 

obok znanego i sprawdzonego koloru zielonego również w kolorze białym i czarnym w dobrej cenie. 

 
 

Prasy do beli okrągłych z owijaniem folią 

KRONE excellent ROUNDWRAP jest nowym produktem z rodziny folii KRONE. Dzięki szerokości 1.280 mm bela 

zostaje kompletnie zakryta a przez to nadaje się wyśmienicie do owijania folia w prasach do beli okrągłych 

KORNE. Znakomite cechy sklejania 5-warstwowej folii utrzymują stabilną formę prasowanej beli. 

 
 
 

Produkt nr zamówienia* szerokość 

mm 

szerokość 

m 

grubość µm warstwy 

SLIDE 500 926 938 0 500 1.800 25 5 

SLIDE 750 926 929 0 750 1.500 25 5 

RoundWrap 926 947 0 1.280 2.000 16 5 

* można zakupić w centrum części zamiennych KRONE 

 

 

 

ROUND 

Slide Smart 
926 924 0 (zielony) 

926 923 0 (biały) 

 
750 

 
1.500 

 
25 

 
3 
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Kosiarka rotacyjna tarczowa AM 
Warunkiem wyprodukowania wysokiej jakości paszy jest dokładnie ułożony i czysty pokos. 

Belki tnące EasyCut firmy KRONE, typoszeregu AM, pracują przekonująco zarówno na łąkach i 

pastwiskach jak również przy zbiorze długołodygowej paszy z produkcji polowej. Dzięki swojej 

wysokiej jakości i znakomitemu wykonaniu są sztywne, solidne i całkowicie niezawodne. 

 
 

Dane techniczne 

Zespoły tnące tarczowe AM do zawieszania na trzypunktowym układzie zawieszania, z kondycjonerem i bez kondycjonera 

Typ AM 203 S AM 243 S AM 243 CV AM 283 S AM 323 S 

Szerokość robocza w mm ok. 2.000 2.400 2.400 2.800 3.200 

Zapotrzebowanie mocy pow. ok. kW/KM 27/37 30/41 44/60 40/55 50/68 

Kondycjoner CV = palce stalowe w kształcie V      

 
Standardowo stosowane szybkozłącza noży 

Obspawana dookoła belka tnąca o klinowym kształcie 

Duże koła walcowe, zapewniające dobre przenoszenie sił 

Kondycjoner CV ze swobodnie wahliwymi palcami 

stalowymi w kształcie V, o dużej średnicy 

Bezpośredni napęd tarciowy poprzez przekładnię i wały 

(bez pasków klinowych) 

Samonośna rama dla fartuchów ochronnych, zapewniająca 

koszenie bez zapychania również na zboczu 
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Lepsze koszenie: 

Obspawana dookoła belka tnąca posiada kształt klinowy   i 

dlatego zapewnia zawsze wysoką jakość koszenia, 

również w trudnych warunkach. Tarcze tnące pracują 

całkowicie pod osłoną belki tnącej – to zapewnia 

bezpieczeństwo. Podwójne ułożyskowanie napędów tarcz 

tnących, przy użyciu łożysk o dużych średnicach, pozwala 

bez problemu wytrzymywać wysokie obciążenia ciągłe. 

 
Główne siły napędu są przenoszone przez duże koła 

walcowe. Godna podkreślenia jest spokojna praca. Napędy 

pomocnicze i tym samym tarcze tnące są przeniesione 

daleko do przodu. Dzięki temu uzyskuje się optymalne 

pokrycie ostrzami oraz perfekcyjną jakość koszenia. 

 
 

 

Dobre warunki pracy: Samonośna 

rama rurowa dla fartuchów ochronnych 

zapewnia koszenie bez zapychania i 

tym samym równomierne układanie 

wałów, także na zboczu. 

Stabilna prędkość obrotowa i duża 

wydajność: Tarciowy napęd 

bezpośredni przez wały i przekładnię 

gwarantuje optymalne przeniesienie 

napędu z ciągnika na belkę tnącą, 

również w trudnych warunkach. 

Szybkozłącza noży DS ( DS = 

podwójne zabezpieczenie): Stosowane 

s ta n da rdowo dl a ws z y s tk i ch 

tarczowych zespołów tnących AM! 

Zapewniają szybką wymianę noży w 

miejscu pracy. 

 



11 

Program 09/16 | 

 

 
 

Kosiarka boczna ActiveMow 
Kosiarka boczna ActiveMow zapewnia czyste i dokładne koszenie. Zespawana belka 

tnąca gwarantuje wysoką jakość i długą żywotność użytkowania. Duże koła zębate w 

kąpieli olejowej wytrzymuja największe obciążenia i przekonują spokojną, cichą pracą. 

W kosiarce seryjnie montowana jest szybka wymiana noży i indywidualne zabezpieczenie 

SafeCut na talerzach tnących. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Kosiarka boczna ActiveMow NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ 

Typ R 200 R 240 R 280 R 320 R 360 

Szerokość robocza w mm ok. 2.050 2.440 2.830 3.220 3.610 

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

NOWOŚĆ 

 
boczne zawieszenie belki tnącej z szerokim 

zakresem działań 

optymalny nacisk na podłoże kontrolowany przez sprężyny 

bezobsługowa regulacja kontroli docisku 

napęd przez wałki i przekładnie (bez pasków klinowych) 

wytrzymała zespawana belka tnąca 

szybka wymiana noży 

SafeCut INSIDE: indywidualnie zabezpieczenie talerzy 

tnących 

SmartCut: optymalne zazębianie noży 

wygodny transport kosiarki składanej za traktorem: 

doskonałe rozdzielenie wagi i dobra widoczność 

oszczędność miejsca parkowania w pozycji transportowej 

dzięki stopom podporowym 
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2. Szybka zmiana noży 

Szybka, prosta zmiana noży przy pracy. 

 
3. Napęd przez wałki i przekładnie gwarantuje wystarczające przenoszenie mocy 

z traktora na belkę tnącą również w trudnych warunkach. 

 
4. Stały przepływ materiału oraz równomierne odkładanie pokosu 

 
5. Jedyne na rynku zabezpieczenie SafeCut chroni przed szkodami i zbędnymi 

kosztami dzięki czemu zostało nagrodzone przez Niemieckie Towarzystwo 

Rolnicze DLG. SafeCut montowane jest seryjnie w kosiarkach ActiveMow i 

EasyCut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praktyczne i przemyślane. 

KRONE zna wymagania z praktyki. Kosiarki ActiveMow 

zapewniają wygodę, przynoszą korzyści i  pożytek. Od 

100° ustawienia dla równomiernego rozłożenia ciężaru 

i dobrej widoczności podczas transportu, aż do 

dostępnych w opcji stóp podporowych KRONE 

proponuje praktyczne rozwiązania, ułatwiające 

wydajną pracę. 
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NOWOŚĆ 

1. Przekładnia kątowa 

Napęd belki tnącej poprzez przekładnię kątową umożliwiający płynny przepływ 

materiału na uwrociach. 
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EasyCut 
W cenie kosiarki EasyCut nowej generacji jest również nasze doświadczenie i kompetencje w 

konstrukcji zespołów tnących.Takie innowacyjne rozwiązania jak nowy koziołek na trzypunktowym 

układzie zawieszenia, z opcjonalną hydrauliczną regulacją docisku, palce kondycjonerów w 

kosiarkach CV, zwarty układ po zawieszeniu oraz łatwa obsługa zapewniają najwyższy komfort i 

perfekcję pracy. 
 
 
 

Pasza wysokiej jakości wymaga dokładnego 

koszenia. Z tego powodu  coraz większego 

znaczenia nabiera nie tylko konstrukcja belki tnącej, 

ale również jej zawieszenie. Dzięki DuoGrip firmy 

KRONE kosiarka jest nie tylko zawieszona w punkcie 

ciężkości, ale jest również dodatkowo prowadzona z 

boku przez cięgła. Zasadnicza zaleta: równomierny 

docisk na całej szerokości roboczej zapewnia 

jednakowe koszenie, przy bardzo małych oporach 

ruchu i przy dobrym prowadzeniu bocznym. 

Kosiarki tarczowe EasyCut, zawieszane z przodu ciągnika, z kondycjonerem i bez kondycjonera 

Szerokość robocza w mm ok. 2.730 3.160 3.600 2.710 3.140 3.600 3.160 3.160 3.600 3.600 

Kondycjoner: CV = palce stalowe w kształcie V, CR = walce 

Belka tnąca kosiarki SmartCut z zoptymalizowanym 

nachodzeniem tarcz koszących 

Szybkozłącza noży 

SafeCut INSIDE: Indywidualnie zabezpieczone tarcze tnące 

Zabezpieczenie przed najechaniem: Belka tnąca odchyla się 

do tyłu i do góry 

DuoGrip: Zawieszenie w punkcie ciężkości z podwójnym 

prowadzeniem 

Optymalny docisk za pomocą szybko reagujących, 

regulowanych sprężyn naciągowych 

Opcjonalnie hydrauliczna regulacja docisku podczas jazdy 

Kondycjoner CV: Stalowe palce w kształcie V 

Komfortowa przekładnia kondycjonera CV: 600 i 900 obr/min 

Zespół tnący składany przy transporcie w kierunku osi 

ciągnika: kompaktowe rozwiązanie, doskonałe rozłożenie 

nacisków i dobra widoczność 

Parkowanie w położeniu transportowym na stanowiących 

opcję łapach podporowych zapewnia oszczędność miejsca 

Typ EasyCut 
F 280 M 

EasyCut 
F 320 M 

EasyCut 
F 360 M 

EasyCut 
F 280 

EasyCut 
F 320 

EasyCut 
F 360 

EasyCut 
F 320 CV 

EasyCut 
F 320 CR 

EasyCut 
F 360 CV 

EasyCut 
F 360 CR 

 

Zapotrzebowanie mocy 
powyżej ok. kW/KM 

40/55 48/65 55/75 44/60 51/70 59/80 59/80 59/80 66/90 66/90 
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Koszenie bez pozostawiania nieskoszonych pa- 

sów: Ponieważ przy dobranych parami kierunku obro- 

tów tarcze tnące obracają się zarówno do tyłu jak i w 

kierunku w przeciwnym do kierunku jazdy, do przodu, 

więc w celu umożliwienia dokładnego koszenia należy 

zapewnić pokrycie torów ruchu ostrzy. Z tego powodu 

pokrycie ostrzy tnących pomiędzy tarczami obracającymi się przeciwnie jest większe, – co jest rozwiązaniem idealnym dla koszenia mło- 

dych roślin w rzadkich łanach, bez pozostawiania nieskoszonych pasów. Mniejsze pokrycie pomiędzy tarczami obracającymi się w tym 

samym kierunku polepsza odprowadzanie dużych ilości paszy. 
 
 

 

 
Hydrauliczna obsługa z fotela 

kierowcy: Hydrauliczna regulacja 

napięcia sprężyn, sławiąca opcję, 

zapewnia najwyższy komfort pracy. 

Umożliwia ona szybkie dostosowanie 

docisku podczas jazdy. W celu 

odłączenia kosiarki operator ma 

możliwość odciążenia sprężyn ze 

swojego stanowiska pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efektywny – chwytny: 

Hartowane chwytne zęby stalowe w formie 

litery V ustawione pod kątem pracują 

intensywnie i są wyjątkowo odporne na 

przeciąganie. W przypadku kolizji z ciałami 

obcymi zęby mogą ustąpić do tyłu. Ruch 

wahadłowy ograniczony  w kierunku 

przednim podwyższa żywotność bolców. 

Test Niemieckiego  Towarzystwa 

Rolniczego:  „Dzięki przyspieszonemu 

procesowi wysychania można skrócić czas 

więdnięcia aż do jednej trzeciej.” 

Zwarta konstrukcja: 

Dzięki łapie podporowej, stanowiącej 

opcję,  kosiarkę  można   odstawić   nie 

tylko w położeniu roboczym, ale 

również w położeniu  transportowym,  z 

przechyloną do góry belką tnącą. 

Zapewnia to oszczędność miejsca, a 

więc  jest  idealnym  rozwiązaniem  do 

przechow ywania   

przez zimę 

w budyn- 

kach. 

 

Zawieszane z tyłu zespoły tnące tarczowe EasyCut z kondycjonerem i bez kondycjonera 

Szerokość robocza w mm ok. 2.730 3.160 3.600 2.730 3.160 

Typ EasyCut 
R 280 

EasyCut 
R 320 

EasyCut 
R 360 

EasyCut 
R 280 CV/CR 

EasyCut 
R 320 CV/CR 

 

Zapotrzebowanie mocy pow.ok. kW/KM 40/55 50/68 55/75 51/70 59/80 
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Kondycjoner: CV = palce stalowe w kształcie V 



13 

Program 09/16 | 
 

 
 

Zestaw kosiarkowy Triple EasyCut 
Najlepsza technika koszenia:Poprawa ekonomiczności i wydajności ma w fi rmie KRONE n ajwyższy 

priorytet. Wytrzymałe zestawy kosiarkowe fi rmy KRONE posiadają najnowocześniejszą technikę 

k oszenia przy szerokości całkowitej do 10,1 m. Zespoły tnące przekonują nie tylko wydajnością i 

małymi oporami ruchu, ale również funkcjonalnością i perfekcyjną jakością koszenia. 
 

Dane techniczne 

Kosiarki rotacyjne tarczowe EasyCut z kondycjonerem i bez kondycjonera 
 

Typ EC B 750 EC B 890 EC B 970 EC B 870 
CV/CR 

EC B 870 
CV/CR Collect 

EC B 1000 
CV/CR 

EC B 1000 
CV/CR Collect 

Szer.robocza w mm ok. 7.460 8.600 - 8.900 9.400 - 9.700 8.700 8.700 9.300 - 10.100 9.300 - 10.100 

Zapotrzeb.mocy pow.ok. kW/KM 74/100 88/120 95/130 110/150 125/170 130/180 145/200 

Kondycjonery: CV = palce stalowe w kształcie V, CRi = walce * bez kondycjonera  

EasyCut B 870 o szerokości roboczej 8,7 m ze 

stalowymi palcami kondycjonera w kształcie litery V – 

bez walcowego zgniatacza pokosu 

EasyCut B 890 o zmiennej szerokości roboczej od 9,6 do 

8,9 m (mechanicznie) 

EasyCut B 1000 CR z walcowym zgniataczem pokosu 

Wysokość transportowa wszystkich zespołów 

tnących Triple poniżej 4 m. 

Combi Float dla EasyCut B 1000 CV: Inteligentne, 

zintegrowane z ciągnikiem, hydropneumatyczne 

odciążanie zespołów tnących (wyróżnione srebrnym 

medalem na Agritechnica 2011) 

 
 

Section Control: Automatyczne załączanie częściowej 

szerokości roboczej, sterowane przez GPS. 

NOWOŚĆ NOWOŚĆ 
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Za pomocą teleskopu: w kombinacji z kosiarką przednią firmy 

KRONE EasyCut B 890 i B 970 o szerokości 3,16 m są do 

dyspozycji trzy pozycje w celu odpowiedniego ścinania. Można 

zmieniać szerokości robocze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Combi Float – inteligentne rozwiązanie: 

Oprócz  ogromnej  szerokości  roboczej,  wynoszącej 10,0  m 

i kondycjonera CV lub CR o wysokiej wydajności, 

posiadającego przekładnię, EasyCut B 1000 CV/CR 

przekonuje zwłaszcza automatyczną, hydropneumatyczną 

regulację docisku Combi Float, pierwszym na świecie 

systemem, który kompensuje wady hydropneumatycznej 

regulacji docisku przez zintegrowanie z hydrauliką ciągnika. 

 
EasyCut B 1000 CV/CR collect: 

Z trzech zrób 1, 2 albo 3: Od szerokiego rozkładania 

pokosu aż do układania pojedynczego wału – ten zestaw 

kosiarkowy z systemem Collect znajduje różnorodne za- 

stosowanie. Wydajne przenośniki taśmowe dobrze sobie 

Za pomocą teleskopu: w kombinacji z kosiarką przednią 

radzą również w gęstych łanach. Walce przyspieszające 

formują luźny i równy wał. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Musi być zapewniony odpowiedni komfort Obslugi. 

EasyCut B 1000 CV/CR i Easy Cut B 1000 CV/CR 

Collect mogą być wyposażone w terminal obsługi 

CCI, z dodatkowym joystickiem albo bez joysticka. 

Dotykowy wyświetlacz kolorowy jest przejrzysty i łatwy 

w obsłudze. Terminal CCI umożliwia łatwą obsługę 

maszyn wyposażonych w ISOBUS,  pochodzących od 

różnych producentów. Jeżeli ciągnik 

posiada własny terminal ISOBUS, 

wówczas można go wykorzystać. 

 
NOWOŚĆ: Jeżeli życzymy sobie 

prostą i solidną obsługę, to 

korzystamy z nowego terminala. 

 

 



| Program 09/16  

 
 

Kosiarki rotacyjne tarczowe EasyCut – przyczepiane 
Program dla profesjonalnych wymagań: Wymagania stawiane przyczepianej kosiarce tarczowej 

są bardzo różne w zależności od kraju, regionu i sposobu pracy. Dzięki szerokiemu programowi 

produkcyjnemu można wybrać wariant wyposażenia odpowiedni dla swojego gospodarstwa. 

N ależą do tego np. kondycjonery z palcami stalowymi w kształcie V z osłoną zapewniającą 

szerokie r ozprowadzenie pokosu, kondycjoner walcowy CRi, poprzeczny przenośnik taśmowy, 

jak również h ydraulicznie r egulowane klapy do układania wału. 

 

 
 

Dane techniczne 

Zestaw kosiarkowy EasyCut Triple z kondycjonerem i bez kondycjonera 

 

Szer.robocza w mm ok. 2.710 2.710 3.140 3.140 3.140 3.140 

Zapotrzebow.mocy pow.ok.kW/KM 51/70 51/70 59/80 59/80 59/80 59/80 

16 

 
Zabezpieczenie belki tnącej SafeCut we wszystkich 

kosiarkach EasyCut zapewnia maksymalne bezpieczeństwo 

Standardowo stosowane szybkozłącza noży 

Obspawana dookoła belka tnąca o klinowym kształcie 

Duże koła walcowe, zapewniające dobre przenoszenie napędu 

EasyCut DuoGrip – zawieszenie w punkcie ciężkości z p 

odwójną prowadnicą 

Kondycjonery CV ze swobodnie wahliwymi palcami 

stalowymi w kształcie V i o dużej średnicy (Ø = 65 cm) 
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Przy zbiorze pasz objętościowych chodzi nie tylko o 

wydajność, ale również o uzyskanie właściwej jakości 

paszy: Przy zastosowaniu kondycjonera CV o wysokiej 

wydajności, ze stalowymi palcami w kształcie V, pasza 

jest równomiernie obrabiana na całej szerokości roboczej 

belki tnącej. Oszczędza się czas, zmniejsza się liczbę 

przejazdu po polu i dzięki szybkiemu i równomiernemu 

przesuszeniu zielonki osiąga się doskonałą jakość paszy. 

 
Trzy operacje w jednej: 

Koszenie, kondycjonowanie  i 

formowanie wałów. Umożliwiają to 

przyczepiane kosiarki rotacyjne tarczowe 

EasyCut 3200 CV, 3200 CRi i 3210 CV z hydraulicznie 

napędzanym poprzecznym przenośnikiem taśmowym. 

Oszczędzają czas, zwiększają wydajność, wymagają 

mniejszej liczby przejazdów, zmniejszają ugniecenie 

gleby i umożliwiają zbiór czystej paszy. 

 
 
 

 
Na całej szerokości: 

Walce CRi nie są dzielone i tym samym mają 

konstrukcję ciągłą. Zapewnia to równomierną obróbkę 

paszy na całej szerokości roboczej. W celu 

dostosowania się do różnych ilości i rodzajów 

paszy można bezstopniowo regulować 

docisk. Powłoka poliuretanowa 

gwarantuje bardzo dużą trwałość. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EC 3210 CV EC 3210 CRi EC 3600 CV EC 4013 CV EC 6210 CV 

3.140 3.140 3.550 4.010 6.200 

59/80 59/80 66/90 74/100 112/150 
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OctoLink: Bezobsługowe i tarciowe sprzęgła 8-palcowe 

Przekładnia wirników pracująca w smarze płynnym – 

bez smarowniczek 

Solidne wsporniki palców z profilu rurowego, z palcami 

Super C (9,5 mm) 

Dla zapewnienia czystej paszy: Palce o różnej długości 

zapewniają efekt wyczesywania 

Centralne, graniczne urządzenie rozkładające w lewo i prawo 

NOWOŚĆ: KW 10.02 z 10 m szerokości roboczej 

OctoLink: 

Pełne przenoszenie 

napędu w każdym 

położeniu, temu można 

zaufać. 

 
 

Przetrząsacze karuzelowe KW 
Program produkcji przetrząsacze karuzelowych KRONE oferuje maszyny wysokiej jakości, niezawodne we 

wszystkich wersjach. Przekonują one wzorcowym wyposażeniem standardowym i doskonałą jakością 

pracy oraz wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami, jak np. bezobsługowymi sprzęgłami p alców OctoLink  i 

przekładnią napędu wirników, smarowaną smarem płynnym. Przetrząsacze karuzelowe KRONE 

zabezpieczają zbiór i zapewniają wysoki komfort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dane techniczne 

Przetrząsacze karuzelowe KW 

 

Typ KW KW KW KW KW KW KWT KW 
 4.62/4 5.52/4x7 5.52/4x7 T 6.02/6 6.72/6 7.82/6x7 7.82/6x7 7.92/8 

Szer.robocza w mm ok. 4.600 5.500 5.500 6.000 6.700 7.800 7.800 7.900 

Liczba wirników 4 4 4 6 6 6 6 8 

Liczba ramion palców/wirników 6 7 7 5 6 7 7 5 

Montaż: zawieszenie na zawieszenie na przyczepiana zawieszenie na zawieszenie na zawieszenie na przyczepiana zawieszenie na 
 3 pkt.układzie 3 pkt.układzie  3 pkt.układzie 3 pkt.układzie 3 pkt.układzie  3 pkt.układzie 
 zawieszenia zawieszenia  zawieszenia zawieszenia zawieszenia  zawieszenia 

Zapotrzeb.mocy pow.ok. kW/KM 25/34 37/50 18/25 37/50 44/60 48/65 37/50 48/65 

18 (T = przyczepiana) 



19 

Program 09/16 | 

 

 
 

Solidna i bezobsługowa: Przekładnia na smar 

płynny przykręcana pod ramą zapewnia 

sztywność. 

Dla KWT 11.22/10 o szerokości roboczej 10,95 m, 

konieczne są ciągniki o mocy jedynie 40 kW/55KM. 

 

Czysta pasza, równomierne rozdzielenie: 

Różne długości ramion zębów o grubości 9,5 mm zapewniają najlepszej 

jakości czystą paszę poprzez „efekt czesania KRONE“. Dzięki pięciu 

skrętom stalowe zęby sprężynowe są elastyczne i wytrzymałe na 

obciążenia. Specjalne króćce na zakończeniach rur uchwytu zębów 

zapobiegają utracie zębów. 

 
 
 
 

Centralne urządzenie 

ograniczające rozprowa- 

dzanie, regulacja kąta roz- 

prowadzania, osłony zabez- 

pieczające  przed owijaniem 

i regulowane zastrzały amortyzujące 

pomiędzy koziołkiem do zawieszania i maszyną nale- 

żą w KW firmy KRONE do wyposażenia podstawowego. 

 
 

 NOWOŚĆ NOWOŚĆ  

KW KWT KW KWT KW KWT KW KW KWT KWT 

8.82/8 8.82/8 10.02/10 10.02/10 11.22/10 11.22/10 13.02/12 T 15.02/14 T 1600 2000 

8.800 8.800 10.000 10.000 10.950 10.950 13.100 15.250 15.300 19.600 

8 8 10 10 10 10 12 14 14 18 

6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 

zawieszenie na 
3 pkt.układzie 
zawieszenia 

przyczepiana przyczepiana przyczepiana przyczepiana przyczepiana przyczepiana przyczepiana przyczepiana przyczepiana 
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55/75 37/50 60/80 40/55 66/90 40/55 44/60 51/70 60/80 66/90 
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Zgrabiarki karuzelowe Swadro firmy KRONE posiadają do sześciu wirników we wszystkich wariantach. 

Bogaty program produkcji zgrabiarek zawieszanych z boku, od 3,5 m do 10 m, spełnia wszystkie 

życzenia. Zgrabiarki karuzelowe Swadro firmy KRONE przekonują swoimi rozwiązaniami technicznymi, 

wydajnością i jakością pracy. Swadro pracują dokładnie 

i szybko. Na nich można polegać. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bieżnia krzywkowa Dura-Max z 3-letnią gwarancją, 

duże rolki sterownicze, ramiona palców o bardzo 

grubych ściankach i ich ułożyskowanie w korpusach 

aluminiowych zapewniają przenoszenie 

najwyższych obciążeń. 

 
 

Szer.robocza w mm ok. 3.500 3.800 3.800 4.200 4.200 4.600 4.600 

Liczba ramion palców 10 10 10 13 13 13 13 

Zamocowanie 

przyczepiane 

zawieszenie na 
3 pkt.układzie 
zawieszenia 

zawieszenie na 
3 pkt.układzie 
zawieszenia 

przyczepiana zawieszenie na 
3 pkt.układzie 
zawieszenia 

przyczepiana zawieszenie na 
3 pkt.układzie 
zawieszenia 

przyczepiana 

Zapotrzebowanie mocy pow.ok. kW/KM  22/31 22/31 19/25 37/50 19/25 37/50 21/31 

NOWOŚĆ 

 

 

 

        

 
Przekładnia wirników napełniona smarem płynnym 

Bezobsługowe wirniki i ramiona palców bez smarowniczek 

DuraMax, bieżnia krzywkowa o dwukrotnie większej 

twardości, z 3-letnią gwarancją 

Efekt Jet firmy KRONE dla zgrabiarek układających 

podwójny wał 

Dokładne podnoszenie i opuszczanie wirników w 

zgrabiarkach posiadających powyżej 2 wirników 

Szybkie wysuwanie palcy = lepszy pokos 

NOWOŚĆ: Nowe palce zgarniające = czysty materiał 
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20 (T = przyczepiane) 
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Swadro 907: Wydajne zgrabiarki przyczepiane z boku, 

z dwoma wirnikami i podwoziem transportowym, z 

dużymi oponami, przystosowane do układania wału z 

boku. 

 
 

 

Swadro 710/26 T:  Zgrabiarka przyczepiana z  boku, z 

podwoziem transportowym, do układania jednego 

wału, dwóch wałów i wału podwójnego. 

Przyczepiane zgrabiarki Swadro 38 T, 42 T i 46 T: 

Duża wydajność powierzchniowa, dla małych 

ciągników. 

 

 
Seryjnie wyposażona w nowe 

dwukrotnie wygięte zęby 

podnoszonymi. Szczególnymi zaletami 

tego nowego odpowiadającego 

praktyce designu zębów są: 

- więcej wydajności dzięki większym 

prędkościom roboczym 

- lepsze przyjmowanie plonów i 

minimalizacja strat paszy 

- równomierne odkładanie pokosów 

- wyższa jakość paszy, ponieważ nie 

dochodzi do zanieczyszczeń 

 

Oś tandemowa przy zgrabiarkach jednokaruzelowych 

KRONE montowana seryjnie. 

 
 

Zgrabiarka boczna  

Typ 710/26 T 907 1010 

Szer.robocza w mm ok. 3.400-6.200 
(2 x 3.400) 

8.000 9.700 

Liczba wirników 2 2 3 

Liczba ramion z palcami 2 x 13 2 x 15 1 x 10/2 x 13 
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Zapotrzebowanie mocy pow. 
ok.kW/KM 

37/50 51/70 59/80 
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Swadro TS und TS Twin 
Ciągnięte zgrabiarki boczne o dwóch wirnikach 

 
Wszechstronne urządzenia 

Ciągnięte zgrabiarki boczne o dwóch wirnikach Swadro TS firmy KRONE oferowane są w szerokościach 

roboczych 6,20 m do 7,40 m z odkładaniem jednego lub podwójnych pokosów. W wyposażeniu Swadro 

TS Twin nazwa „Twin” oznacza opcję dodatkowego odkładania dwóch pokosów. Dzieki temu można 

realizować w tym wariancie szerokości robocze pomiędzy 6,92 m a 8,20 m. 
 

 

Seryjnie wyposażona w nowe dwukrotnie 

wygięte zęby podnoszonymi. Szczególnymi 

zaletami tego nowego odpowiadającego 

praktyce designu zębów są: 

- więcej wydajności dzięki większym 

prędkościom roboczym 

- lepsze przyjmowanie plonów i 

minimalizacja strat paszy 

- równomierne odkładanie pokosów 

- wyższa jakość paszy, ponieważ nie 

dochodzi do zanieczyszczeń 

 
 
 
 

Dane techniczne 

Zgrabiarka boczna – Swadro TS i TS Twin 

Typ TS 620 TS 620 Twin TS 680 TS 680 Twin TS 740 TS 740 Twin 

Szerokość robocza 
Odkładanie jednego pokosu w mm ok. 

 
6.200 

 
6.200 

 
6.800 

 
6.800 

 
7.400 

 
7.400 

Odkładanie podwójnego pokosu w mm ok.  2 x 3.460  2 x 3.800  2 x 4.100 

Liczba ramion zębów 10/13 10/13 2 x 13 2 x 13 2 x 13 2 x 13 

Zapotrzebowanie na moc ok. kW/KM 37/50 37/50 37/50 37/50 37/50 37/50 

Nowe zęby podnoszone zapewniające 

szybsze, dokładniejsze pokosy 

Wirnik z bieżniami krzywkowymi DuraMax 

odpornymi na zużycie 

 

Proste zarządzanie na krańcach zagonów dzięki 

dużej wysokości ramy i dalekiemu wysięgowi 

wirników 

Bardzo kompaktowa w  transporcie 

Aż do 50 cm podniesienia na uwrociu 

Szybciej kręcące się wirniki = żadnego 

zapychania się materiału 
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Równomierne początki i zakończenia pokosów 

Dzięki hydraulicznemu układowi sekwencyjnemu przestawiony 

zostaje z pozycji roboczej do pozycji krańca zagonu najpierw 

przedni a potem tylni wirnik. Zawory hydrauliczne konieczne do 

układu sekwencyjnego sterowane są mechanicznie za pomocą 

wytrzymałej osłony skrzyni biegów. Można ustawić opóźnienie 

czasowe pomiędzy przednim a tylnym wysięgnikiem. 

 
 
 

Wyjątkowa zwrotność 

W przypadku wszystkich Swadro TS i TS Twin dwupunktowy 

wspornik sprzęgu przyczepy i rama są połączone ze sobą za 

pomocą przegubu na łożyskach kulowych. Na zakrętach 

drążek kierowniczy steruje  mechanizmem  kierowniczym  ze 

zwrotnicami podwozia. Dzięki temu zgrabiarka jest 

wyjątkowo zwrotna. 

 
 

 
Pomysł KRONE przeciw zapychaniu materiału: 

Przy zgrabiarce Swadro TS przednie karuzele kręcą się 

szybciej. Dzięki temu praca tylnich karuzel jest lżejsza i 

unikamy zapychania materiału. 

Stabilna rama z dużym prześwitem 

Podwozie i rama są szczególnie stabilne dzięki rurom 

profilowym o dużym rozmiarze. Dzięki wysokiej ramie i 

dalekiemu wysięgowi wirników zęby mają do 50cm prześwitu. 

W ten sposób można przejeżdżać bez problemów również 

przez wysokie pokosy. 

 
 

Szybka, bezpieczna jazda 

Dzięki dużej stabilności bocznej podwozia zgrabiarki Swadro 

TS posiadają zawsze wyśmienite zachowanie nadążne i 

nawet przy wyższej prędkości mają spokojne i bezpieczne 

położenie na drodze. 
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Swadro TC und TC Plus 
Ciągnięte zgrabiarki środkowe z dwoma wirnikami 

 

Wszechstronne urządzenia 

Szczególnie równomierne pokosy przy wysokiej prędkości roboczej i możliwie największej wydajności 

powierzchniowej – są to cechy zgrabiarek środkowych TC i TC Plus. Jakość paszy jest znakomita, ponieważ w 

przypadku zgrabiarek środkowych plony są poruszane jedynie przez jeden wirnik. Swadro TC są produkowane 

w szerokościach roboczych od 6,20 m do 8,80 m, od Swadro TC nawet ze zmienną szerokością roboczą. 
 

Seryjnie wyposażona w nowe dwukrotnie 

wygięte zęby podnoszone. Szczególnymi 

zaletami tego nowego odpowiadającego 

praktyce designu zębów są: 

- więcej wydajności dzięki większym 

prędkościom roboczym 

- lepsze przyjmowanie plonów i minimali- 

zacja strat paszy 

- równomierne odkładanie pokosów 

- wyższa jakość paszy, ponieważ 

nie dochodzi do zanieczyszczeń - 

oszczędzanie darni 

 
 
 
 
 

 

Dane techniczne 

Zgrabiarki środkowe – Swadro TC i TC Plus 

Typ TC 680 TC 760 TC 760 Plus TC 880 TC 880 Plus 

Szerokość robocza 6.800 6.800-7.600 6.800-7.600 7.600-8.800 7.600-8.800 

Liczba ramion zębów 2 x 10 2 x 13 2 x 13 2 x 13 2 x 13 

Zapotrzebowanie na moc ok. kW/KM 37/50 37/50 37/50 40/55 40/55 

Nowe zęby podnoszone zapewniające 

szybsze, dokładniejsze pokosy 

Wirnik z bieżniami krzywkowymi DuraMax 

odpornymi na zużycie 

Elastyczne szerokości robocze, dodatkowo 

wysięg jednego wirnika 

Zmienne podwozie z regulowaną szerokością 

śladu i dużym ogumieniem 

proste zarządzanie na krańcach zagonów dzięki 

dużej wysokości ramy i dalekiemu wysięgowi 

wirników 

Wysokość transportowa nadal poniżej 4 m bez 

rozmontowania ramy 
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Hydrauliczne nastawianie szerokości roboczej 

Od modelu Swadro TC 760 Plus seryjnym wyposażeniem 

jest hydrauliczne nastawianie szerokości. Wybrana 

szerokość robocza jest możliwa do odczytania z fotela 

kierowcy na dużej skali. 

 
 

Duży prześwit 

Wysoko zbudowana rama i daleki wysięg wirników 

gwarantują, że na krańcach zagonu można również bez 

problemu jeździć po obszernych pokosach. 

Wyciąganie poszczególnych wirników 

Opcjonalnie można wyciągać poszczególne wirniki 

również pojedynczo. Możliwość ta daje korzyści przy 

koszeniu klinów, przy koszeniu skrajów pól i łąk oraz przy 

niewielkich ilościach paszy. 

 
 

Zminimalizowana wysokość transportowa 

Już po złożeniu wysięgników wysokość transportowa 

Swadro TC i TC  Plus wynosi poniżej 4 m. Oszczędza  się 

czas, ponieważ w celu bezpiecznego transportu 

drogowego nie trzeba składać ani ramienia z zębami ani 

osłon. 
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Zgrabiarki Swadro przyczepiane centralnie 
 

 

Seryjnie wyposażona w nowe dwukrotnie 

wygięte zęby podnoszone. Szczególnymi 

zaletami tego nowego odpowiadającego 

praktyce designu zębów są: 

- więcej wydajności dzięki większym 

prędkościom roboczym 

- lepsze przyjmowanie plonów i 

minimalizacja strat paszy 

- równomierne odkładanie pokosów 

wyższa jakość paszy, ponieważ nie 

dochodzi do zanieczyszczeń 

- oszczędzanie darni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hydraulicznie poniżej 4,00 m wysokości: 

Za pomocą hydraulicznie regulowanej wysokości osi można 

wygodnie, łatwo i szybko obniżać Swadro 1400 Plus dla potrzeb 

transportu. Zapewnia to oszczędność czasu. Nie ma potrzeby 

demontowania ramion z palcami. 

 

Zgrabiarki  

Typ 1000 1400 1400 Plus 2000 

Szer.robocza w mm ok. 8.850-10.000 11.000-13.500 11.000-13.500 10.000-19.000 

Liczba wirników 2 4 4 6 

Liczba ramion palców 2 x 15 4 x 13 4 x 13 4 x 13/2 x 15 

Zapotrzeb.mocy pow.ok. kW/KM 51/70 59/80 59/80 96/130 

 
Swadro 2000 o szerokości roboczej do 19 m 

Przekładnia wirnika wypełniona smarem płynnym 

Wirniki bezobsługowe i ramiona z palcami bez 

smarowniczek 

DuraMax: bieżnia krzywkowa o dwukrotnie 

większej twardości i 3-letniej gwarancji 

Szybkie wysuwanie palcy = lepszy pokos 

Efekt Jet firmy KRONE: Dokładne podnoszenie 

i opuszczanie wirników w zgrabiarkach 

posiadających powyżej 2 wirników 

Swadro 1400 Plus: Wysokość transportowa 

poniżej 4 m dzięki podnoszonej osi 

 
 

Section Control: Automatyczne załączanie 

częściowej szerokości roboczej, sterowane przez 

GPS, dla Swadro 1400 i 2000 
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Swadro 1400: 

Przy zastosowaniu usługowym pierwszoplanowa 

znaczenie ma ekonomiczność maszyny. Liczy się duża 

wydajność, krótkie czasy uzbrajania i konserwacji, duża 

prędkość transportowa, duża trwałość, jak również wysoki 

komfort obsługi. Zgrabiarki przyczepiane centralnie Swadro 

1400 z czterema wirnikami są przystosowane całkowicie do 

wymagań pracy usługowej. 

Innowacyjny pomysł KRONE 

Przednie karuzele kręcą się szybciej . Dzięki temu tylne 

karuzele mają lżej. Powoduje to zwiększenie mocy maszyny. 

Bez zapychania materiału. Wszystko to powoduje istotne 

zwiększenie mocy maszyny. 

 
 
 

  

Swadro 2000 ze zmienną szerokością roboczą: 

W zależności od wydajności podbierania następnych 

maszyn do zbioru pokosu można hydraulicznie zmieniać 

szerokość roboczą od 10,00 do 19,00 m. Sanie przesuwne 

zapewniają synchroniczną regulację obu ramion 

obrotowych. 

Swadro 2000 z elastycznym mechanizmem 

kierowniczym ze zwrotnicami 

Mechanizm kierowniczy ze zwrotnicami podwozia transpor- 

towego może być sterowany pasywnie przez drążki sterow- 

nicze i dodatkowo aktywnie hydraulicznie. Doskonałe zacho- 

wanie nadążne i proste manewrowanie na bardzo ciasnej 
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przestrzeni są wyróżniającymi się cechami podwozia. 
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Niesterowany podbieracz EasyFlow 

Duży bęben rozdrabniający i transportowy (Ø 760 mm) 

Centralne załączanie 0, 16, 16 albo 32 noży przy rozdrabnianiu 

Odchylana w bok belka nożowa 

Wszystkie czynności związane z wymianą noży wykonywane 

centralnie, z lewej strony przyczepy 

Opuszczony do przodu przenośnik podłogowy o mniejszym 

poborze mocy 

Hydrauliczny zespół osi zapewnia lepsze właściwości 

transportowe i lepsze przystosowanie do pracy na zboczach 

(opcja) 

 
 

Przyczepy zbierające i wozy dozujące AX 
AX: Generacja przyczep zbierających wyznaczająca nowy poziom. Przy zakupie AX nabywa się 

również nasze doświadczenie i kompetencję w budowie przyczep zbierających. Przyczepy AX o 

konstrukcji modułowej występują jako przyczepy zbierające albo wozy dozujące, z nadwoziem 

wykonanym całkowicie ze stali albo ze składaną nadstawką na paszę podwiędniętą. Pojemności 

zielonki od 25 do 31 m³ zgodnie z normą DIN 11741. Przyczepy te, posiadające wiele innowacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne 

Przyczepy zbierające AX (L/GL) / Wozy dozujące AX (D/GD) 

Typ 250 L / GL 250 D / GD 280 L / GL 280 GD 310 GL 310 GD 

Pojemność wg DIN 11741 m3
 25 25 28 28 31 31 

Szer.robocza podbieracza 1.700 mm 1.700 mm 1.700 mm 1.700 mm 1.800 mm 1.800 mm 

Maks. liczba noży 32 32 32 32 32 32 

Zapotrzebowanie mocy pow.ok. kW/KM 59/80 59/80 66/90 66/90 66/90 66/90 
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Nowy zespół tnący i transportowy w AX przekonuje 

dużą przepustowością i bardzo  dobrą  jakością 

cięcia przy niewielkim zapotrzebowaniu mocy. 

Sześć spiralnych rzędów palców z szerokimi 

nakładkami transportowymi ze stali Hardo, przeciąga 

skoszony materiał przez noże umieszczone w jednej 

płaszczyźnie. Niewielka odległość pomiędzy 32 

nożami i palcami zapewnia perfekcyjne rozdrabianie 

„typu nożycowego”. Palce z szerokimi nakładkami 

transportowymi ze stali Hardo są solidne i trwałe. 

 
 

 
Zalety są oczywiste: Niesterowany podbieracz EasyFlow 

posiada prostszą konstrukcję w porównaniu z podbieraczem 

sterowanym, ma o wiele mniej ruchomych części i przekonuje 

spokojną pracą. Tym samym mniejsze zużycie znajduje 

odzwierciedlenie w niższych kosztach konserwacji i serwisu. 

EasyFlow pracuje z prędkością obrotową większą o ok. 30 %. 

Osiągnięty wskutek tego „efekt rzutu“ na następne elementy 

układu transportowego poprawia przepustowość podbierania  i 

jeszcze bardziej zwiększa wydajność przyczepy AX. 

 

 
Łatwo i wygodnie: Wymiana noży bez użycia narzędzi na 

odchylonej belce nożowej, obok przyczepy zbierającej. Dzięki 

temu innowacyjnemu rozwiązaniu nowe przyczepy zbierające i 

wozy dozujące AX zapewniają najwyższy komfort obsługi. 

Cała operacja wymiany noży, od odchylenia belki nożowej  aż 

do wyjęcia noży, odbywa się centralnie, po lewej stronie 

przyczepy. Tym samym oszczędza się czas i skraca się 

przebywaną drogę. 

 
Przenośnik podłogowy, który ma w sobie coś: Obniżony w 

kierunku do przodu przenośnik podłogowy i skrócony kanał 

transportowy zapewniają jeszcze szybszy transport paszy do 

przyczepy, przy lepszym zachowaniu struktury paszy i przy 

mniejszym nakładzie mocy. Dzięki temu przyczepy AX mogą 

być stosowane również z ciągnikami o mocy powyżej ok. 59 

kW / 80 KM. Oznacza to, że osiąga się jakość cięcia przyczepy 

z bębnem, a zapotrzebowanie mocy przyczepy z ł adowaczem 

wahadłowym. 



30 

| Program 09/16 
 

 
 

Przyczepy zbierające i wozy dozujące MX 
Nowe, wydajne przyczepy zbierające i wozy dozujące MX firmy KRONE, z całkowicie stalowym 

nadwoziem. Przyczepy te, o pojemności do 35 m³ (DIN 11741), przekonują nie tylko dużą wydajnością 

i małym zapotrzebowaniem mocy ale również możliwością różnorodnego wykorzystania. Ze 

względu na stałe nadwozia, wykonane całkowicie ze stali, pozbawione pałąków rurowych i linek, 

przyczepy MX nadają się idealnie do zastosowania, jako przyczepy zbierające i wozy do transportu 

sieczki w zastosowaniu usługowym. 
 

 
Dane techniczne 

Przyczepy zbierające MX (GL) / Wozy dozujące MX (GD) 

Typ MX 320 GL/GD MX 350 GL/GD 

Pojemność (zielonka podwiędnięta) m3
 50 56 

Pojemność wg DIN 11741 m3
 31 35 

Szerokość podbieracza (DIN 11220) 1.900 mm 1.900 mm 

Anz. Messer max. 41 41 

Leistungsbedarf ab ca. kW/PS 88/120 92/125 

 
 

= mniejsze zapotrzebowanie mocy 

Bęben z 41 nożami 

= teoretyczna długość cięcia 37 mm 

Odchylana w bok belka nożowa 

= łatwa konserwacja 

Niesterowany podbieracz EasyFlow 

= duża wydajność, małe zużycie 

Hydrauliczny zespół osi, jako opcja 
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Bęben rozdrabniający i transportowy MX: Bęben o szerokości 

1.640 mm, z ośmioma spiralnymi rzędami palców oraz o szerokości 

1.640 mm, z ośmioma spiralnymi rzędami palców oraz o dużej 

średnicy wynoszącej 880 mm, ma bardzo dużą przepustowość. 

Palce z przyspawanymi żebrami o szerokości 17 mm, wykonanymi 

ze stali Hardo, transportują paszę z zachowaniem jej struktury, nie 

doprowadzając do zmusowania. Bezobsługowy napęd bębna MX 

z przekładnią zębatą czołową, pracującą w oleju. 

 
 
 
 

Obniżony w kierunku do przodu 

przenośnik podłogowy z krótkim kanałem 

transportowym: Mniejsze zapotrzebowanie 

mocy, lepsze wykorzystanie pojemności, 

załadunek z zachowaniem struktury paszy. 

 

 

Zespół rozdrabniający i transportowy w MX przekonują wysoką wydajnością i dobrą jakością cięcia. 8 spiralnych 

rzędów palców, z szerokimi nakładkami transportowymi ze  stali Hardox,  przeciąga skoszony  materiał przez  41 

noży, umieszczonych w jednej płaszczyźnie i zapewnia teoretyczną długość cięcia 37 mm. Standardowo 

montowane resorowanie dyszla zapewnia wysoki komfort jazdy, również przy większych prędkościach. 
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Dwuzadaniowe przyczepy zbierające ZX 
Ekonomiczność pracy oznacza zwiększanie wydajności, obniżanie kosztów i optymalizację 

wykorzystania rocznego. Z tego powodu KRONE, specjalizująca się w budowie przyczep 

zbierających i pojazdów użytkowych, opracowała uniwersalną przyczepę ZX. Posiada ona 

możliwość podwójnego wykorzystania. Może być stosowana przy zbiorze kukurydzy i zielonki, 

jako przyczepa zbierająca i wóz dozujący, ale może być również używana do transportu sieczki. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obniżony o 350 mm w kierunku do przodu przenośnik 

podłogowy ma mniejsze zapotrzebowanie mocy i 

zapewnia lepszą ochronę struktury paszy. 

 
 
 
 

Przyczepy zbierające ZX (GL) / Wozy dozujące ZX (GD)  

Typ 450 GL / GD 550 GL / GD 

Pojemność wg DIN 11741 m3
 44 54 

Szerokość podbieracza (DIN) 2.100 mm 2.100 mm 

Liczba noży maks. 46 46 

Zapotrzebowanie mocy ok.kW/KM 118/160 140/190 

SpeedSharp ostrzałka noży: ostre noże w ciągu 4 minut 

PowerLoad: Inteligentna automatyka załadunku z regulacją 

siły sprasowania 

N iesterowany podbieracz EasyFlow o szerokości roboczej 

2.100 mm 

 

Centralne załączanie 0, 23 albo 46 noży przy rozdrabnianiu 

 

= mniejsze zapotrzebowanie mocy 

Opcjonalnie waga 

EBS – elektroniczny układ hamulcowy zapewniający jeszcze 

większe bezpieczeństwo jazdy (wyróżniony srebrnym 

medalem na Agritechnice 2011) 
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Dzięki niesterowalnemu podbieraczowi EasyFlow  i 

dużemu kanałowi transportowemu o szerokości 

1.840 mm, przyczepa Combi ZX o teoretycznej 

długości cięcia 37 mm, jest również wydajną 

przyczepą zbierającą z możliwością rozdrabniania. 

Do napędu bębna rozdrabniającego KRONE stosuje 

wyłącznie przekładnię zębatą czołową, pracującą w 

oleju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Urządzenie do ostrzenia noży SpeedSharp 

Automatyczne ostrzenie kompletnego 

zestawu  noży  przyczepy  samozbierającej  w 

stanie zamontowanym w bardzo krótkim 

czasie – umożliwia nowe rozwiązanie 

SpeedSharp  fi  rmy  KRONE.  Urządzenie  do 

ostrzenia SpeedSharp składa się z 

obracającego się wału wyposażonego w 

sprężynowe ściernice wachlarzowe. W celu 

ostrzenia noży rozkładana jest bocznie listwa 

nożowa z wałem SpeedSharp. 
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ZX 430, 470, 560 – najmocniejsze dwuzadaniowe 
przyczepy zbierające na świecie 
Ekonomiczna praca polega na zwiększeniu mocy, redukcji kosztów. Z tego względu KRONE 

stworzyło dwuzadaniową przyczepę zbierającą ZX, który pracuje zarówno w kukurydzy jak i przy 

zbiorze roślin na zielonkę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jakość robi ilość 

W celu wykorzystania mocy dużych traktorów napęd 

bębna tnącego i bębna podającego odbywa się przez 

sześciobiegunowy pas i przekładnię planetarną. 

Przekładnia planetarna znajdująca się w środku 

bębna redukuje liczbę obrotów pasa napinającego. 

Jedyny taki napęd zapewnia elastyczność i umożliwia 

przyłączenie szerokiego dla większej przepustowości. 

 
 
 

ZX Ladewagen (GL) / ZX Dosierwagen (GD) NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ 

Typ 430 GL / GD 470 GL / GD 560 GL / GD 

Pojemność wg DIN 11741 m3
 43 47 56 

Szerokość podbieracza (DIN) 2.125 mm 2.125 mm 2.125 mm 

Maks. liczba noży 48 48 48 

Zapotrzebowanie mocy pow. ok. kW/KM 105/145 118/160 140/190 

NOWOŚĆ 

Najmocniejszy wóz dwuzadaniowy: 

nowy napęd umożliwiający przenoszenie mocy 

do 400 PS na WOM 

Bezkrzywkowy podbieracz Pickup napędzany hydraulicznie 

z zębami w kształcie litery W 

Ruchoma ściana – większa pojemność załadunku, większa 

ilość materiału, łatwiejszy wyładunek 

Bocznie wysuwana kaseta nożowa z 48 nożami 

SpeedSharp – ostrzałka noży - opcja 

Duży rotor tnący i podający z szerokimi płozami 

wykonanymi ze stali Hardox 

Automatyka załadunku PowerLoad 
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Podbieracz Pickup ma to coś 

Bezobsługowy podbieracz Pickup EasyFlow z napędem 

hydraulicznym z podwójnymi zębami spełnia największe 

wymagania. Umieszczony w podbieraczu napędy 

hydrauliczny umożliwia dużą szerokość roboczą i 

bezproblemowe podbieranie materiału przy optymalnej 

prędkości. 

Specjalnie od KRONE 

Napęd bębna tnącego i  podającego  jest  jedyny  w swoim 

rodzaju. Napęd przez przekładnię główną, napęd KRONE 

Powerbelt i przekładnia planetarna umożliwiają 

przenoszenie mocy na wałek WOM aż do 400 PS. 

 
 
 
 
 
 
 

Innowacyjna podłoga 

Przesuwana do przodu podłoga i krótki kanał transportowy 

umożliwiają szybki przesuw materiału. Korzyści: najwyższa 

moc przy niskim zużyciu paliwa. 

 
 
 

Umieć więcej: 

Nie tylko prędkość transportowa i pojemność załadunku lecz 

również osiągi przy załadunku i rozładunku zapewniają 

sukces ekonomiczny. Ruchoma ściana zapewnia w 

zależności od pozycji aż do 4,5 m³ więcej miejsca, zwiększa 

kontrolę trakcji kół ciągnika i zapewnia lepszy, szybszy 

wyładunek. 
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Bellima – po prostu dobra 
Wraz z zakupem prasy Bellima nabywa się również doświadczenie i kompetencje w konstrukcji 

pras, zgromadzone przez dziesiątki lat pracy, gdyż KRONE dokładnie zna wymagania praktyki. 

Prasy zwijające KRONE pracują na całym świecie i sprawdziły się doskonale w różnorodnych 

warunkach. Oprócz zapewnienia wysokiej gęstości sprasowania maszyny te są szczególnie 

solidne, mają przejrzystą konstrukcję, perfekcyjne wyposażenie i charakteryzują się wysoką 

niezawodnością. 

 

 
Dane techniczne 

Bellima 

Typ Bellima F 125 Bellima F 130 

Wymiary beli: szerokość x Ø 1,20 x 1,20 m 1,20 x 1,20 m 

Szerokość podbieracza (DIN 11220) 1.400 mm 1.400 (1.800) mm 

Zapotrzebowanie mocy pow.ok.kW/KM 25/34 25/34 

36 

 
Zamknięta komora prasowania zapewnia mniejsze 

straty wskutek kruszenia i mniejsze zapylenie 

Obiegający dookoła przenośnik łańcuchowo-listwowy: 

dobra praca przy zbiorze siana, słomy i zielonki na kiszonkę 

nie dochodzi do zatrzymywania ruchu bel 

zwarte bele o stabilnym kształcie, duża masa bel 

Małe zapotrzebowanie mocy 

Prosta i przejrzysta konstrukcja, zapewniająca mniejszy 

nakład na konserwację i dużą trwałość 

Niewielka liczba krótkich łańcuchów napędowych i mała 

liczba kół łańcuchowych 
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KRONE MiniStop – większa liczba bel w ciągu 

godziny 

Takie rozwiązanie ma tylko KROnE: Rzutnik bel i niecka 

bel tworzą całość! W czasie, gdy po wypchnięciu beli 

zamyka się jeszcze klapa tylna, prasa może już podjąć 

pracę. Dzięki temu uzyskuje się do sześciu bel więcej w 

ciągu godziny! 

 

Zbiera wszystko: Prasa zwijająca KRONE, o szerokim 

podbieraczu i dużym przenośniku ślimakowym, posiada 

wydajny podajnik. Transportuje on do komory prasy 

materiał dostarczony przez palce podbieracza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Łatwo i dobrze: Tutaj niczego się nie ukrywa! Bez wielu 

łańcuchów i kół łańcuchowych@ Prosta i przejrzysta konstrukcja 

zwiększa trwałość i ułatwia konserwację. 
 

 

 

Duża przyczepność: Listwy przenośnika 

łańcuchowego KRONE zazębiają się z zebranym 

materiałem. W prasie Bellima nie występuje 

zatrzymywanie się bel podczas prasowania np. słomy. 

Oczywiście posiada ona automatyczny napinacz. 



| Program 09/16  

 
 

Fortima: Niezawodna w każdych warunkach 
Różnorodne możliwości zastosowania i wysoki stopień wykorzystania przyczyniają się do 

ekonomiczności pras zwijających. Prasy Fortima spełnią wszystkie wymagania. Nowa prasa 

stałokomorowa Fortima F 1600 produkuje baloty o średnicy 1,55 m. 

Zmienna komora beli (V 1500 i V 1800): oba 

przenośniki łańcuchowo-listwowe obiegające usta- 

wicznie formują bele o dużej gęstości prasowania. 

 
 
 
 
 
 

Stała komora beli (F 1250): kompletnie zamknięta komora beli z 

jednym przenośnikiem łańcuchowo-listwowym obiegające ustawicznie 

przyczynia się do wysokich gęstości prasowania przy bardzo niewielkich 

stratach spowodowanych kruszeniem. 

Fortima 
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Fortima F 1250 ze średnicą balotu 1,25m 

Fortima F 1600 ze średnicą balotu 1,55m 

V 1500 i V 1800 : zmienna komora balotów o średnicy od 

1,00 di 1,50 m lub 1,00 do 1,80 m 

Przenośniki łańcuchowo-listwowe dla ekstremalnych 

warunków pracy 

Niesterowany podbieracz EasyFlow zapewnia większą 

wydajność i mniejsze zużycie 

Załączany zespół rozdrabniający MultiCut z 17 nożami 

QuattroSpeed, nowy system wiązania czterema sznurkami 

Sprawdzone wiązanie siatką zapewnia jeszcze większą wydajność 

ICAN Tutaj Fortima steruje ciągnikiem TIM: 

Traktor-Implement-Management 

Typ F 1250 (MC) F 1600 (MC) V 1500 (MC) V 1800 (MC) 

Średnica bel 1,25 m 1,55 m 1,0 - 1,5 m 1,0 - 1,8 m 

Szerokość podbieracza (DIN 11220) 2,05 m 2,05 m 2,05 m 2,05 m 

Maks.liczba noży 17 17 17 17 

Zapotrzebowanie mocy pow.ok. kW/KM 36/50 40/55 36/50 40/55 
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EasyFlow firmy KRONE jest 

niesterowanym podbiera- 

czem, pozbawionym ste- 

rowania  bieżnią  krzyw- 

kową. Zalety są oczywiste: 

EasyFlow ma w porównaniu z 

systemami sterowanymi prostszą 

konstrukcję, mniej  ruchomych  czę- 

ści i pracuje bardzo spokojnie. Mniej- 

sze zużycie znajduje odzwierciedlenie w 

mniejszych kosztach konserwacji i serwisowa- 

nia. EasyFlow posiada dużą wydajność i zapew- 

nia dokładne zbieranie paszy. 

 
 
 

 
 
 

Terminal Beta II 

Terminal Beta II z 4,3” wyświetlaczem oraz klawiaturą  z 

8 przyciskami czytelny i bardo prosty w obsłudze. 

Oprócz siły zgniotu, przekroju beli oraz startu wiązania, 

również wskazuje liczbę beli. Dodatkowo do wywołania 

są funkcje zaworów i sensorów. 

 
 
 

Bęben o dużej mocy, wydajne cięcie: 

Dzięki kształcie V, przeprowadzają zebrany 

materiał przez noże. Szczytowe wartości sił 

ulegają zmniejszeniu, ponieważ cięcie odbywa 

się kolejno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terminal obsługi CCI 200: 

Terminal CCI posiada wszystkie 

funkcje terminala Beta i może być 

również stosowany z maszynami 

innych producentów, 

przystosowanymi  do  współpracy 

z ISOBUS. Dotykowy wyświetlacz kolorowy, wysokiej jakości 

elementy obsługi, przycisk stop i możliwość pracy przy użyciu 

joysticka  (AUX)  oraz  kamery  zapewniają  najwyższy  komfort 

obsługi. 

EasyFlow zbbnem transportowym 



 

 

 

 

 

F 125 / F 125 XC 

 

 

F 155 / F 1 5 XC 

 

 

    

 
Trzy systemy prasowania: Stała komora prasowania – 

półzmienna komora prasowania – zmienna komora prasowania 

F 155: Półzmienna komora prasowania dla sześciu wielkości bel od 

1,25 do 1,50 m 

Niesterowany podbieracz EasyFlow 

Przenośnik taśmowo-listwowy NovoGrip 

Zespoły rozdrabniające XC 17, XC 26 z odchylanym dnem kanału 

transportowego 

NOWOŚĆ: wiązanie folią 

 
 

ICAN Tutaj Comprima steruje ciągnikiem 

TIM: Traktor-Implement Management 

 

 
 

Comprima – prasy dla profesjonalistów 
Nowy poziom: Wraz z kupnem prasy Comprima nabywa się doświadczenie i kompetencje w konstrukcji 

pras, gdyż KRONE zna wymagania praktyki. Innowacyjne rozwiązania, jak niesterowany podbieracz 

EasyFlow i nowy system prasowania NovoGrip, z gumowanymi taśmami tekstylnymi i poprzecznymi 

listwami, zapewniają wyraźnie większą gęstość prasowania i większą wydajność, spokojniejszą pracę, 

mniejsze nakłady na konserwację i mniejsze zużycie. 
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W y różn  i ona z ł ot y m 

medalem DLG już w 

2007 r.: 

Comprima F 155 i F 

155 XC z półzmienną 

komorą prasowania. 

P i e r w sz a p r as a 

zwijająca pracująca na 

zasadzie stałej komory prasowania, ale 

pozwalająca na formowanie bel o różnych 

średnicach, w zakresie od 1,25 do 1,50 

m. Półzmienna komora prasowania 

przejmuje zadania stałej i zmiennej 

komory prasowania i jest unikatem na 

światowym rynku. Dzięki zastosowaniu 

systemu Novo Grip maszyna ta 

przekonuje spokojną pracą i gęstością 

prasowania. Prasy Comprima mogą być 

wyposażone w maksymalnie 26 noży. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EasyFlow firmy 

KRONE: 

Niesterowany podbieracz o 

szerokości  roboczej  2,150  mm 

wg DIN 11220. Dzięki prędkości 

obrotowej większej o ok. 30% prasy te mają 

większą przepustowość i mniejsze zużycie. 

 

 
Obiegające dookoła gumowane taśmy tekstylne 

z listwami metalowymi: Idealne dla uzyskania 

najwyższych gęstości prasowania słomy, siana i 

zielonki na kiszonkę. Dzięki bardzo dużemu 

napięciu pasów zapewnione jest niezawodne, 

tarciowe przenoszenie mocy napędu. 

 
 
 
 
 

 

zmienną komorą prasowania Zestaw prasy z zespołem owijającym 

V 150 / V 150 XC V 180 / V 180 XC V 210 / V 210 XC CF 155 XC CV 150 XC CV 210 XC 

1,00 m – 1,50 m 1,00 m – 1,80 m 1,00 m – 2,05 m 1,25 m – 1,50 m 1,00 m – 1,50 m 
1,00 m – 2,05 m (prasowanie) 
1,00 m – 1,75 m (owijanie) 

2.150 mm 2.150 mm 2.150 mm 2.150 mm 2.150 mm 2.150 mm 

51/70 59/80 66/90 74/100 74/100 81/110 

 
NOWOŚĆ: wiązanie folią: 

- łatwe „otwarcie” balotu, nawet podczas 

mrozu 

- tylko jeden materiał do owijania 

- większa szczelność = mniej pleśni 
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Comprima X-treme – prasy bez kompromisów 
Comprima X-treme: stworzona w celu skutecznego stałego zastosowania i długiej żywotności prasy. 

Dzięki tej prasie sprostają Państwo ekstremalnym sytuacjom. 

 
 
 

Półzmienna komora beli do beli od 1,25 do 1,50 m 

Zmienna komora beli do beli od 0,90 do 1,50 m średnicy 

Bardzo silny podbieracz EasyFlow niesterowany z nadążnymi 

kołami kontaktowymi 

Bardzo silny mechanizm tnący CX z opuszczanym podłożem z 

nożami: 17 lub 26 włączanych noży 

Bardzo silny przenośnik taśmowo-listwowy NovoGrip- prasowanie 

z rozmachem 

Bardzo silne napędy 

Aktywne wiązanie sznurka i folii w celu najlepszej kiszonki 

Comprima CF 155 XC i CV 150 XC, szybkie kombinacje prasowa- 

nia i owijania do beli o średnicy do 1,50 n 

 
 
 
 
 
 
 

W przypadku NovoGrip przenośnik listwowy 

obiegające ustawicznie z taśmami z tkaniny 

gumowej owija i formuje plony na twarde bele  

o  stabilnej  formie.  Bardzo  szerokie i silne 

pasy z tkaniny serii konstrukcyjnej Comprima 

X-treme są wyjątkowo żywotne, bardzo 

wytrzymałe i przekonywujące w najcięższej 

kiszonce. 

 

 

ICAN tutaj Comprima steruje traktorem 

TIM Traktor-Implement Management 

 
 
 
 

Prasa do beli okrągłych Comprima półzmienna komora beli 

Typ F 155 XC X-tr e 

zmienna komora beli 

V 150 XC X-treme 

Średnica bel 1,25 m – 1,50 m 1,00 m – 1,50 m 

Szerokość podbieracza (DIN 11220) 2.150 mm 2.150 mm 
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Zapotrzebowanie mocy pow.ok. kW/KM 51/70 51/70 
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Wzmocniony podbieracz EasyFlow 

Seria produkcyjna X-reme przeznaczone jest do 

ekstremalnych warunków. KRONE EasyFlow tworzy 

z rotorem tnącym kompaktową jednostkę. Duża 

szczelina wlotowa i bezpośrednie położenie rotora 

tnącego za podbieraczem zwiększają „zdolność 

połykania” i zapewniają ciągły przepływ pokosów w 

mokrej kiszonce, sianie i krótkich pokosach. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kombinacja prasoowijanie 

Silne napędy 

Bardzo stabilne łańcuchy napędu wytrzymują największe 

obciążenia. Naprężacze łańcuchowe wspierane sprężynowo 

minimalizują prace konserwacyjne i zwiększają żywotność 

łańcuchów. 

 
Wysoka jakość prasowania 

Doskonała  jakość  dzięki folii, która  lepiąc się z jednej strony  i 

dobrze napinając jest najlepszym materiałem do owijania 

balotów. W porównaniu do siatki i sznurka materiał jest bardziej 

zagęszczony a dzięki temu nie pleśnieje. Wiązanie folią 

zapewnia mniejsze niebezpieczeństwo podczas transportu i 

wytrzymałość podczas składowania. 

 
1,25 m – 1,50 m 1,00 m – 1,50 m 

2.150 mm 2.150 mm 

74/100 74/100 

 
NOWOŚĆ: wiązanie folią: 

 

tylko jeden materiał do owijania 

większa szczelność = mniej pleśni 
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Ultima®: Top bez przerw 

Ultima® jest pierwszą na całym świecie kombinacją pasująco-owijająca, która może w dalszym 

c iągu przyjmować plony podczas wiązania siatki i przekazywania beli. Komora wstępnego p 

rasowania umożliwia zastosowanie w trybie non-stop. Bele owinięte siatką zostają załadowane 

lub owinięte folią i odłożone podczas jazdy. Wydajność Ultimy zwiększa się w porównaniu do 

i nnych procesów owijania pras do beli okrągłych do 50%. Półzmienna komora prasowania u 

możliwia ś rednice beli od 1,25 m do 1,50 m. 

 
 
 
 
 

Zrelaksowana praca: 

Podczas długich dni pracy bardzo ważny jest  komfort 

obsługi. Za pomocą wyświetlacza terminalu obsługi 

CCI elektroniki „komfortu” kierowca może zasięgnąć 

informacji i w razie potrzeby natychmiast ingerować. 

Przy zastosowaniu systemu zarządzania Tractor-

Implement (TIM) odciążony zostaje kierowca. 

Maszyna reguluje automatycznie prędkość jazdy 

traktora. 

Ultima® 

 

Średnica bel 1,25 - 1,50 m 

Szerokość podbieracza (DIN 11220) 2,15 m 

Zapotrzebowanie mocy pow.ok. kW/KM 26 

Maks. liczba noży 105/143 

Typ Ultima® 

Pierwsza na całym świecie w pełni zautomatyzowana 

kombinacja pasująco-owijająca do beli okrągłych non-stop 

Prasowanie, owijanie i odkładanie podczas jazdy 

Do 50% więcej beli na godzinę 

Większa gęstość prasowania dzięki komorze wstępnego 

prasowania 

Maksymalny komfort, w pełni zautomatyzowane procesy 

pracy 

Niezależne zaopatrzenie w olej przez hydraulikę pokładową 

Zmienna średnica bel: 1,25 – 1,50 m 

Wszechstronne zastosowanie w kiszonce, sianie i słomie 

Więcej prześwitu dzięki hydraulicznemu dyszlowi łamanemu 

 
 

bezawaryjny przepływ plonów i mocne 

bele dzięki systemowi zarządzania Tractor-Implement (TIM). 

Prasa reguluje prędkość jazdy traktora. 
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Faza rozpoczęcia 

Plony są przyjmowane przez podbieracz i przekazywane 

przez taśmy przenośnikowe ustawione wobec siebie 

stożkowo komory wstępnego prasowania do pustej komory 

beli. System NovoGrip półzmiennej komory prasowania 

formuje z plonów warstwa po warstwie wysoko 

zagęszczoną okrągłą belę. Kolejna bela jest owijana na 

stole do owijania w razie potrzeby folią. 

Faza magazynowania 

Wraz z  zakończeniem  fazy  prasowania   w   komorze beli 

rozpoczyna się faza magazynowania w komorze wstępnego 

prasowania. W celu bezawaryjnego rozpoczęcia wiązania 

siatki taśmy przenośnikowe ustawione wobec siebie 

stożkowo pracują na krótkim odcinku w kierunku 

przeciwnym od kierunku jazdy i transportują plony w 

kierunku rotora tnącego. Rotor rozpoczyna zagęszczanie 

nadal pobieranych plonów. Równocześnie gotowa owinięta 

bela opuszcza stół do owijania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wiązanie siatki 

Podczas wiązania siatki pobierane plony są prasowane 

przez rotor tnący w kierunku komory beli i wstępnie 

zagęszczone. W zależności od rodzaju plonów obniża się 

dolna taśma przenośnikowa i zwiększa objętość komory 

wstępnego prasowania. 

Przekazywanie beli 

Po zakończeniu wiązania siatki gotowa bela jest 

przekazywana na stół do owijania. Rozpoczyna się 

owijanie folią. Plony zebrane podczas przekazywania 

beli są w tym czasie w dalszym ciągu zagęszczane 

przez rotor tnący w kierunku komory beli. W zależności 

od ustawienia taśmy przenośnikowe wspierają proces 

prasowania. 
 

 

Opróżnianie komory wstępnego prasowania 

Opróżnianie komory wstępnego prasowania odbywa się 

przy zamkniętej komorze beli. Walec rozruchowy 

pomiędzy komorą wstępnego prasowania a komorą beli 

opuszcza się i zwalnia drogę sprasowanym wstępnie 

plonom. Taśmy transportują plony do komory beli. 

Przenośnik taśmowo-listwowy wprawia plony w ruch 

okrężny. 

 

Powstawanie nowej beli okrągłej: Po przekazaniu 

wstępnie sprasowanych plonów do komory beli dolna 

taśma przekaźnikowa i walec rozruchowy odchylają się 

do góry. Pasza jest w dalszym ciągu przyjmowana przez 

podbieracz i przekazywana przez komorę wstępnego 

prasowania do komory beli. W komorze beli powstaje 

nowa bela. Bela na stole do owijania jest owijana do 

końca. 
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NOWOŚĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwsza mobilna peleciarka na świecie 
Premos 5000 
Peleciarka Premos 5000 (system Kalverkamp) zagęszcza zbierany materiał od 3 do 5 razy 

bardziej niż inne maszyny zbierające. Poprzez zagęszczenie materiału istotnie redukujemy koszty 

transportu i załadunku. 

 
 

 

Praca stacjonarna: 

Długa żywotność maszyny poprzez pracę stacjonarną. 

 

 

Premos 5000 

 

Szerokość robocza podbieracza 2,35 m 

Przekrój peletu 16 mm 

Przepustowość do 5.000 kg/h 

Materiał siano, lucerna, słoma, 

poniżej 16% wilgotności 

Waga ok. 13.000 kg 

Pojemność zbiornika ok. 5.000 kg 

Typ Premos 5000 

 
Pierwsza pleciarka na rynku produkująca pelet 

bezpośrednio z pokosu na polu 

Premos 5000 – peleciarka, która pracuje również 

stacjonarnie – długa żywotność maszyny 

zagęszczenie materiału 600-700 kg/m³ 

= znaczne zmniejszenie na logistykę i kosztów transportu 

w porównaniu do innych maszyn zbierających 

Wydajność maszyny do 5 kg/h 

Pelet jako materiał palny: 2,5 kg peletu zastępuje ok. 1 kg 

oleju opałowego 

250 gram peletu pochłania aż do 1 l wody 

pelet z siana, lucerny, słomy stanowi podstawę żywienia 

resztki strawionego peletu ulegają szybkiej przemianie 

dobro zwierząt, zdrowie zwierząt, pelet nie tworzy kurzu 
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NOWOŚĆ 

Bęben przesiewający 

przesiewanie materialu i zabezpieczenie 

przed kurzem. Materiał spada w dół na 

taśme podającą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

800 mm szeroki 

Podbieracz 

bezobsługowy 

Walec zębaty 

Równomierne podnoszenie 

materiału 

2 Walce w kształcie matrycy 

każdy 800 mm szeroki, 

o średnicy 800 mm 

Taśma podająca 

Rotor podający 

800 mm szerokości 

bez przyrządu tnącego 

Taśma podająca 

Ślimaki podające ewnątrz 

transportują pelet z walcy na 

taśmę podającą 

Pojemnik na pelet 

9.000 litrów 

ok. 5.000 kg 
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BiG Pack – HighSpeed 
Posiadając BiG Pack High Speed fi rmy KRONE jest się zawsze o krok szybszym: wydajność większa do 

20 % przy znanej, wysokiej gęstości bel. Niezależnie od tego, czy na BiG Pack 1290 HDP f ormowane 

są twarde bele cięższe nawet o 25 %, albo dziewięć mniejszych bel w systemie M ultiBale, związanych 

poręcznie w duży pakiet – KRONE oferuje zawsze innowacje, których daremnie szukać gdzie indziej. 

 
 
 

BiG Pack firmy KRONE jest wyposażona standardowo w 

elektronikę pokładową  przystosowaną  do 

współpracy z ISOBUS. Prasa może być obsługiwana 

przy użyciu terminalu obsługowego Delta firmy KRONE 

albo za pomocą  terminalu  CCI,  przystosowanego do 

współpracy z ISOBUS, jak również z ciągnika 

przystosowanego do współpracy z ISOBUS. 

 

 

BiG Pack NOWOŚĆ NOWOŚĆ 

 

Typ BiG Pack 

870 HDP 

BiG Pack 

870 HDP XC 

BiG Pack 

HighSpeed 
890 

BiG Pack 

HighSpeed 
890 XC 

BiG Pack 

HighSpeed 
1270 

BiG Pack 

HighSpeed 
1270 XC 

Wymiary bel (szer. x wys.) mm 800 x 700 800 x 700 800 x 900 800 x 900 1.200 x 700 1.200 x 700 

Szerokość podbieracza (DIN 11220) 1.950/2.350 1.950/2.350 1.950/2.350 1.950/2.350 2.350 2.350 

Maks. liczba noży – 16 – 16 – 26 

 
HighSpeed: Wyraźnie wyższa wydajność przy dużej 

gęstości bel, dzięki zwiększeniu częstotliwości pracy 

tłoka w wielu typach 

HDP: mocniej sprasowane – do 25% więcej wagi w kostce 

HDP II – do 70% większa przepustowość, do 10% 

większa gęstość 

Podbieracz EasyFlow z aktywnymi walcami 

doprowadzającymi 

VFS – zmienny system napełniania 

Rotor tnący XCut 

System MultiBale – aż do 9 małych kostek w jednej dużej 

kostce 

PreChop – system tnący dla krótkiej słomy 
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Zapotrzebowanie mocy pow.ok. kW/KM 105/143 120/163 90/122 95/130 93/127 100/136 
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Zawsze twarde bele 

Zmienny system napełniania (VFS) firmy KRONE zapewnia 

twarde bele o stabilnym kształcie również przy małej ilości 

pokosu i małej prędkości jazdy. Zasada działania systemu 

zmiennego napełniania: Podajniki transportują skoszony 

materiał najpierw do kanału transportowego, gdzie jest on 

gromadzony i wstępnie zagęszczany. Dopiero po całkowitym 

wypełnieniu kanału, grabie podajnika transportują zebrany 

materiał do kanału prasy. 
 

BiG Pack High Speed – prasa z dwoma prędkościami: 

Stosując prasę fi rmy KRONE BiG Pack High Speed jest 

przygotowanym na wszystkie sytuacje eksploatacyjne. Gdy 

potrzebna jest pełna wydajność przy dużych wałach 

pokostosuje się prędkość obrotową wału odbioru mocy 

1.000 obr/min i 45 suwów tłoka. W lżejszych warunkach 

eksplopraatacyjnych można zmniejszyć prędkość obrotową 

wału 800 obr/min i można formować twarde bele przy 36 

suwach tłoka, zmniejszając zużycie paliwa. 

Bele jak brykiety: 

się HDP (High-Density-Press) to magiczna formuła firmy 

KRONE, zapewniająca formowanie dużych bel o dużej 

gęstości. Prasa fi rmy KRONE BiG Pack 1290 HDP, z wa 

- łem o wymiarach 120 x 90 cm i z przedłużonym kanałem 

prasy, wyznacza nowy poziom osiąganą gęstością do 

sowania. W porównaniu z konwencjonalnymi prasami do 

formowania bel prostopadłościennych, duże bele HDP 

osiągają masę do 25 % większą. 

 
 

BiG Pack 

HighSpeed 

1290 

BiG Pack 

HighSpeed 
1290 XC 

BiG Pack 

HighSpeed 
1290 HDP 

BiG Pack 

HighSpeed 
1290 HDP XC 

BiG Pack 

1290 HDP II 

BiG Pack 

1290 HDP II XC 

BiG Pack 

HighSpeed 
4 x 4 

BiG Pack 

HighSpeed 
4 x 4 XC 

1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 1.300 1.200 x 1.300 

2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 

– 26 – 26 – 26 – 26 

NOWOŚĆ 

 
NOWOŚĆ: BiG Pack 870 HDP (XC) MultiBale 

 
nowy kanał 80 x 70 dla większej elastyczności 

do 25% większego sprasowania dzięki technologii HDP 

MultiBale: w jednej dużej kostce nowe małe kostki 
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105/143 112/152 140/190 147/190 170/231 190/258 135/184 140/190 
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PreChop: 

Zintegrowana sieczkarnia przednia dużych pras serii 

konstrukcyjnej BiG Pack 1270 XC, 1290 XC i 1290 HDP 

XC. Za pomocą 96 obracających się noży i dwóch rzędów 

noży przeciwnych przesuniętych wobec siebie możliwa jest 

do realizacji teoretyczna długość sieczki wynosząca 21 

mm. PreChop nie tylko sieczkuje słomę lecz również 

widocznie strzępi źdźbła słomy. Również w przypadku 

bardzo krótkiej słomy bele mają stabilną formę i można je 

dobrze wykonać. 

 
 
 

XCut: 

Najlepsza jakość cięcia. Przy zastosowaniu  16  lub  26  noży  osiąga  się 

teoretyczną długość cięcia 44 mm. Jeżeli praca  ma się  odbywać bez 

zastosowania noży albo tylko z połową zestawu noży, szybkie 

przezbrojenie bez użycia narzędzi jest ułatwione przez grupowe załączanie 

noży. Szerokie nakładki ze stali Hardox na palcach transportowych 

rozmieszczonych kształcie V, zapewniają najlepszą jakość cięcia, dużą 

wydajność i długą trwałość. Dno nożowe dostosowane do przepływu 

materiału, zapewnia jeszcze większą wydajność BiG Pack. 
 

 

„Zasada szufladowa”: 

Zespół rozdrabniający X-Cut posiada dwie kasety nożowe. 

Przy montażu i demontażu noży można hydraulicznie 

opuścić kasety. Kasety nożowe lub „dzielone szuflady” 

można wydodnie wyciągać z boku. 

Waga bel: 

Waga bel zainstalowana w zsuwni rolkowej, określa za 

pomocą 4 ogniw obciążnikowych masę bel, z dokładnością 

+- 2%. Masa jest wyświetlana na terminalu. 

PreChop – 

 



Program 09/16 |  

 
 

BiG Pack HDP II 
Ambitnymi celami podczas projektowania BiG Pack II było do 70% więcej przepustowości i do 

10% więcej gęstości beli w stosunku do BiG Pack HDP. Dodatkowo KRONE stosuje unikatową na 

całym świecie opatentowaną zasadę 8 podwójnych supłaczy. 

 
Zawsze perfekcyjne zasupłane 

Bardzo zagęszczone stabilne pod względem formy bele przy 

maksymalnej prędkości jazdy – taka kombinacja stawia wysokie 

wymagania sznurkowi i węzłom szczególnie w przypadku materiału    z 

dużym odkształceniem zwrotnym. Z tego powodu KRONE 

zaprojektowała razem z Rasspe dla BiG Pack HDP II całkowicie nowy, 

opatentowany system supłaczy z ośmioma węższymi podwójnymi 

supłaczami. Zminimalizowano ciągnięcie na nić, możliwe jest wiązanie 

jeszcze większych gęstości prasowania. 

 

 

 

Pobudzenie liczby obrotów 

Dzięki nowej przekładni pośredniej w 

dyszlu liczba obrotów wału przekaźnika 

mocy zwiększa się do  1.180  U/min.  W 

ten sposób masa wirująca jest 

wykorzystywana jeszcze efektywniej. 

Wzrasta moc prasy. 

 
 
 

Hydrauliczne zamykanie 

W celu prostego napełniania pojemników na sznurek lub w celu 

codziennej konserwacji i czyszczenia można wygodnie obniżyć 

hydraulicznie z kabiny pojemniki na sznurek. 

51 
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BiG M 420 z silnikiem MAN 

Spawana belka tnąca Heavy-Duty 

Ścinane zabezpieczenie każdej tarczy kosiarki 

Zamontowany układ koncentracji wału pokosu (opcja) w 

BiG M 420 (standardowo w BiG M 500) 

Szerokie ustawianie rozkładanie pokosu za pomocą 

jednego przycisku 

Układ kierowniczy ISOBUS, jako opcja 

(wyróżniony srebrnym medalem na Agritechnica 2011) 

 
 

BiG M 
Samojezdny wysoko wydajny kondycjoner pokosu 
To daje satysfakcję! Miliony hektarów skoszonych powierzchni i tysiące codziennie stosowanych maszyn, 

czy to w Bawarii, Japonii czy Kalifornii. My wiemy, o co chodzi i stawiamy najwyższe wymagania odnośnie 

do jakości paszy. Spełniamy je przez dużą wydajność i doskonałą obróbkę paszy. Jako lider w lidze 

profesjonalistów oferujemy np. nowy BiG M 420. Elastyczność we wszystkich warunkach eksploatacyjnych, 

z różnymi wariantami obróbki, zapewnia perfekcyjną uniwersalność tej maszyny. Niezależnie od tego, czy 

pokos jest szeroko rozłożony, czy też uformowany w wał. Lider w klasie 400 KM! 

 
 

Dane techniczne 

Wysoko wydajny kondycjoner pokosu BiG M 

 

Typ BiG M 420 CV BiG M 420 CRi BiG M 420 CM BiG M 500 CV 

Moc silnika przy 1800 obr/min (ECE R120) kW/KM 311/423 311/423 311/423 382/520 

Pojemność skokowa 10,5 l 10,5 l 10,5 l 12,4 l 

Typ kondycjonera palce stal.w kształcie V walec gum.albo stalowy bijaki palce stal.w kształcie V 

Szerokość robocza w mm 9.720 9.000 9.000 13.200 
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Już w 2007 r. wyróżniony srebrnym medalem DLG 

Nowoczesne zabezpieczenie ścinane zespołu koszącego, 

ze ścinanym sworzniem i odpornością na niewyważenie! 

Zawsze może się zdarzyć, że na polu trafi się na duży 

kamień. Jednak my zapewniamy bezpieczeństwo. Zamiast 

przenoszenia skutków uderzenia na belkę, dochodzi do 

złamania kołka mocującego. Tarcza tnąca samoczynnie 

wkręca się na gwint znajdujący się na sworzniu napędowym, 

wychodząc z obszaru zagrożenia i z obszaru pracy 

sąsiednich tarcz. Duże łożyska wałeczkowo-stożkowe 

zapewniają trwałość i doskonałe przenoszenie napędu. 

 

 

 

Intensywnie 

Dzięki ustawionym pod kątem zębom 

stalowym w formie litery V i regulowanej 

blasze ryflowanej przygotują Państwo 

intensywnie paszę, mają Państwo 

mniejsze zużycie części i mogą Państwo 

dostosować się do różnych warunków 

paszowych. 53 
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Również opcjonalne formowanie  wału pokosu 

(standardowo w BiG M 500) zapewnia dużą elastyczność: 

wał pojedynczy, częściowa szerokość robocza i szerokie 

rozkładanie pokosu. Możliwości komfortowego załączenia 

z kabiny, w zależności od życzeń klienta. 

 
 
 

Wersja CM o szerokości roboczej 9,0 metra:  BiG  M 420 

może być również wyposażony w bijaki partnera 

systemowego Van Wamel B.V. Tym samym można 

zwiększyć wykorzystanie maszyny i łatwiej opanować 

omacnicę prasowiankę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowa kabina KRONE BiG M charakteryzuje się doskonałą 

widocznością zespołów kosiarek, dzięki dużym oknom z 

wąskimi słupkami. Podwójna podłoga zmniejsza znacznie 

hałas na stanowisku pracy. Silne reflektory robocze H3, które 

w ramach opcji można zastąpić reflektorami ksenonowymi, 

umożliwiają pracę w nocy tak jak w dzień! 

 

Szersza, cichsza i jaśniejsza 
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Opcja: Oddzielne, hydraulicznie regulowane 

odciążenie sprężynowe: 

Do pracy w lucernie oferujemy oddzielne, hydrauliczne 

odciążenie sprężynowe bocznych zespołów kosiarek. W 

przypadku wylegniętej zielonki można tym samym indywidualnie 

zmieniać docisk bocznych zespołów kosiarek. Innowacyjne 

rozwiązanie w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. 

 

 

Opcja: 

Hydrauliczna regulacja wysokości koszenia: 

Za pomocą FlexiCut można bezstopniowo regulować 

wysokość koszenia w zakresie od ok. 30 do 70 mm, 

bezpośrednio z fotela kierowcy. Dwa ustawienia mogą 

zostać zapisane i mogą być wybierane bezpośrednio – 

to się nazywa komfortową obsługą! 

Hydrauliczny przesuw boczny kosiarki zawieszanej 

z przodu: 

Przy możliwości przesuwania o 25 cm w każdą stronę 

BiG M 420 osiąga pokrycie do 50 cm i tym samym nie 

pozostawia nieskoszonych resztek również na stromych 

stokach. 

 

 

Nowy układ chłodzenia z aktywnym czyszczeniem 

chłodnicy: 

W sieczkarniach polowych BiG X sprawdził się on już od 

wielu lat, teraz został zastosowany również w BiG  M 

420 – aktywne oczyszczanie chłodnicy. Obracająca się 

siatka o drobnych  oczkach chroni chłodnicę BiG  M 420 

przed ciałami obcymi. Przy każdym obrocie 

powierzchnia jest oczyszczana przez wydajną 

dmuchawę ssącą. 
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TX: Więcej załadować – szybciej rozładować 
Wóz do transportu sieczki TX bazuje na długoletnim doświadczeniu w produkcji pojazdów 

użytkowych i wozów załadowczych. KRONE TX można wzorowo załadować z sieczkarni, 

przekonuje on dzięki olbrzymiej pojemności transportowej, jest bezpieczny podczas szybkiego 

 

transportu i  

Państwo siłę przekonywania, 

redukują koszty i wyznaczają nowe kryteria. 

Ekskluzywnie z KRONE: 

‘Koncepcja jednej ramy’ zaprojektowana do 

wozów do sieczki – z niecką ładunkową jako 

samonośna wanną – umożliwia przy masie 

własnej mniejszej do 15 % i głębszej platformie 

większa pojemność ładunkową i wyższy 

załadunek. 

 

Dziękigłębszemupunktowiciężkościprzeznieckę 

ładunkową TX oferuje więcej bezpieczeństwa 

podczas postoju na zboczu i podczas szybkiej 

jazdy po zakrętach. Pojemność ładunkowa 

zwiększa się o ok. 2 m³. 

Aż do 56 m³ pojemności zgodnie z DIN 11741 

Więcej pojemności ładunkowej i wyższy komfort jazdy 

dzięki podłodze stalowej obniżonej ku przodowi 

Mniejsza masa własna i więcej pojemności ładunkowej dzięki 

‘koncepcji jednej ramy’ 

Z lub bez walca dozującego 

ściana przednia i tylna zapewniaj łatwe napełnianie bez strat 

Hydrauliczny dyszel łamany: idealny do zbiorów 

Olbrzymi kąt napełniania dzięki wozowi obniżonemu ku przodowi 

łańcuchowi drabinkowemu tulejkowemu: 

TX do 34 m / min, TX D do 17 m /min 

Podwójny przenośnik podłogowy z okrągłymi łańcuchami 

stalowymi 14 x 50 mm 

Stożkowa budowa – łatwy rozładunek 

Agregaty osi z wyrównaniem hydraulicznym 

Opcjonalnie urządzenie do ważenia 
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Więcej pojemności transportowej: 

Wraz z wprowadzeniem TX KRONE oferuje po raz pierwszy przenośnik 

podłogowy pogłębiony z przodu w wozie do transportu sieczki. „Torba 

ładunkowa” zwiększa pojemność transportową i podczas załadunku 

przyczynia się do lepszej trakcji tylnych kół traktora na polu. Niski punkt 

ciężkości wozu poprawia zachowanie podczas jazdy po zboczu i oferuje 

wysokie bezpieczeństwo podczas szybkich prac transportowych. 

 
 
 
 

 
Hydrauliczny dyszel łamany w KRONE TX jest nowością w wozach do transportu 

sieczki. Z wozem pochylonym do przodu dyszel składany oferuje nie tylko 

zalety podczas zbiorów, lecz również możliwość jazdy po głębokich śladach kół 

ze zwiększonym prześwitem. Wąski dyszel z kulowym zaczepem holowniczym 

jest amortyzowany i oferuje maksymalny komfort podczas jazdy. Transparentna 

ściana przednia zapewnia dobry widok do pomieszczenia ładunkowego. 

 
 

 

Dane techniczne 

TX wóz do transportu sieczki 

 
 
 
 

Sensowne inwestowanie: 

Dobre wyposażenie ułatwia pracę, daje bezpieczeństwo i zwiększa 

wydajność. Opcjonalna pomoc przy rozładunku zaprojektowana 

specjalnie dla wozu do transportu sieczki  KRONE  przyczynia się 

do jeszcze szybszego i czystego opróżnienia pozostałości. Dalsze 

opcjonalne wyposażenie takie jak przykrycie przestrzeni 

ładunkowej, urządzenie do ważenia, dodatkowe jednostki 

oświetlenia i odblaskowe oznakowanie konturów przyczyniają się 

do maksymalnego komfortu i maksymalnego bezpieczeństwa. 

 

 
Pojemność zgodnie z DIN 11741 m3 46 46 56 56 

Zapotrzebowanie na moc od ok. kW/KM 89/120 89/120 111/150 111/150 
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pomocą naprężacza pasa. 

NOWOŚĆ  
 
 
 
 
 

BiG X 480 / 530 / 580 / 630– samobieżna 
dokładna sieczkarnia polowa 
Dostosowanie sprawdzonych cech dużej techniki w taki sposób, aby również „małe” BiG X 

dostarczały cenioną na całym świecie jakość sieczki KRONE, tak brzmiało zadanie w celu realizacji 

nowej serii konstrukcyjnej. Z tego powodu KRONE przeanalizowała i przetestowała początkowo 

współdziałanie mocy silnika, szerokości bębna sieczkarni i jakości sieczki. Decydujące jest to, co 

wychodzi górą. Aby zawsze było to tak samo dobre kompletny proces sieczkowania musi być 

precyzyjnie dostosowany do siebie, począwszy od pobierania aż do łuku wyrzucania. 

 
 

Moc silnika od 490 do 626 KM 

6 walców wstępnego prasowania w celu lepszego 

wstępnego prasowania i jakości sieczki 

Nowość: uniwersalny bęben tnący MaxFlow: 20, 28, lub 

36 noży 

Bęben tnący do biogazu: 40 noży 

KRONE VariStream: amortyzowana podłoga bębna dla 

dobrego przepływu materiału 

NOWOŚĆ: KRONE VariQuick: szybkie przezbrajanie 

trawa – kukurydza 

NOWOŚĆ: KRONE StreamControl: w opcji kontrola 

strumienia wyrzutu 

silniki kół 40 km/h z regulowaną kontrolą trakcji 

Maksymalna zwrotność dzięki niezależnemu 

zawieszeniu kół 

Kompaktowy na drodze 3,00 m szerokości 

Maksymalna zwrotność dzięki niezależnemu 
58 

zawieszeniu kół 

 
Bezpośredni napęd – z pełną mocą: 

Ukośnie zamontowany silnik MTU umożliwia 

bezpośredni napęd pompy jazdy, bębna sieczkarni, 

przyspieszacza wyrzutu i pomp hedera oraz 

wciąganie przez zespolony pas klinowy. Nie jest 

konieczna skrzynia biegów doprowadzająca 

dodatkowy napęd do silnika. Włączanie wszystkich 

komponentów przepływu plonów ma miejsce za 

pomocą naprężacza pasa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
| V| aPrriogPraacmk 0190/1064 
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Häkseltrommel - Bęben tnący 

- Nowość – uniwersalny bęben tnący 

MaxFlow z 20, 28, 36 nożami 

- bęben do biogazu z 40 nożami 

Einzug – Wciągania 

- 6 walcy wciągających 

- dodatkowe zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami 

- napęd hydrauliczny i bezstopniowe przesta- 

wianie długości sieczki 

NOWOŚĆ: StreamControl 

- przyspieszacz wyrzutu 

- ustawiana kontrola długości wyrzutu 

- dokładny załadunek na przyczepę 

- niskie zużycie paliwa 

 

NOWOŚĆ: VariQuick 

- szybkie przezbrajanie trawa / kukurydza 

- szybkie wybór pracy z lub bez wgniatacza 

- szybki demontaż zgniatacza 

 
 
 
 

 
NOWOŚĆ: zgniatacz Shredder do wysokiej kukurydzy 

 

VariStream: 

- amortyzowana podłoga bębna 

- amortyzowany przyspieszacz wyrzutu – ściana tylna 

- stały przepływ materiału 

 
 

 
 

Sieczkarnia BiG X Exakt 

Lepsza jazda dzięki niezależnemu zawieszeniu kół z tyłu: 

Hydrauliczny napęd jezdny pracuje bezstopniowo i przyczynia się w 

połączeniu z niezależnym zawieszeniem kół do ekstremalnej zwrotności 

i najlepszego widoku do tyłu. Z 40 km/h i zamontowanym 12-rzędowym 

kombajnem do kukurydzy EasyCollect na drodze. Jest to całkowicie 

legalne. Z BiG X wyprzedzą Państwo jednostki transportowe. Dzięki 

ogumieniu 710/70 R42 szerokość pojazdu wynosi 3,00m. Niewielka 

szerokość transportowa oferuje bezpieczeństwo na drogach o dużym 

natężeniu ruchu i drogach wąskich. 
 

 

Typ  BiG X 480 BiG X 530 BiG X 580 BiG X 630 

Moc silnika kW-KM 360/490* 390/530* 430/585** 460/626** 

Maks. trwała moc sieczkarni X Power kW/KM kW-KM 338/460 368/500 408/555 438/596 

Maks. trwała moc sieczkarni Eco Power kW-KM – – 338/460 338/460 

Litraż  12,8 l 12,8 l 15,6 l 15,6 l 

NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ NOWOŚĆ 
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Liczba noży  20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40 

* Certyfikowana moc silnika wg normy ECE R120 w kW/PS: 390/530 ** Certyfikowana moc silnika wg normy ECE R120 w kW/PS: 460/626 59 
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Nowa generacja BiG X 600 / 700 / 770/ 850 / 1100 

Wyznaczanie tendencji. Rolnictwo jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. 

Dlatego KRONE wyznacza nowy poziom, wprowadzając pierwszą sieczkarnię polową o mocy 

powyżej 1.000 PS. Tym samym dajemy możliwość dostosowania maszyny do warunków 

 
 

NOWOŚĆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeżeli wymagana jest 

wydajność przy wysokiej jakości 

sieczki, wówczas trzeba zapewnić odpowiednią 

konstrukcję. Podstawą tego jest wiele innowacyjnych 

wyposażonyc w maks 40 noży, oraz nagrodzony w 

sprężynowo osadzone dno pod bębnem sieczkarni i 

za przyspieszaczem rzutu system VariStream 

zapewnia ciągłą pracę bez zapychania, również przy 

nierównomiernym doprowadzeniu materiału. 

 
NOWOŚĆ: uniwersalny bęben tnący MaxFlow z 

nożami – więcej miejsca i mniej zużycia) 

6 walców wstępnego prasowania zapewnia 

najwyższą jakość sieczki 

Duży bęben sieczkarni o szerokości 800 mm, 660 mm 

średnicy zapewnia najbardziej spokojną pracę 

Kondycjoner ziarna: Średnica walca 250 mm zapewnia 

perfekcyjną obróbkę ziaren 

NOWOŚĆ: Kondycjoner niszczarki z 105 lub 123 zębami 

= optymalne przygotowanie ziarna również przy długości 

sieczki powyżej 20 mm 

AutoScan: Automatyczne rozpoznawanie stopnia 

dojrzałości i dostosowanie długości sieczki w standardzie 

Zmienna regulacja przepływu materiału VariStream: 

równomierny przepływ materiału, mniejsze zużycie oleju 

napędowego 

Silniki MAN z automatycznym sterowaniem mocą Power Sprlit 

Układ kierowniczy ISOBUS, jako opcja 

Nowość: kontrola strumienia wyrzutu StreamControl 

jako opcja 
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NOWOŚĆ: Kontrola strumienia wyrzutu StreamControl 

Strumień wyrzutu sieczki zapewnia wygodę oraz 

odpowiednią odległość między sieczkarnią a przyczepą. 

Krótka odległość wyrzutu zapewnia niskie zapotrzebowanie 

mocy i zwiększa przepustowość 

 
 
 

Kondycjoner KRONE Corn-Conditioner złamie każde ziarno: 

Dzięki średnicy walca 250 mm mają Państwo w porównaniu 

z mniejszymi walcami zębatymi większą powierzchnię 

tarcia. Różnica prędkości walców  wynosi  20%  i 

opcjonalnie 30% lub 40% do kiszonki z całych roślin. 

Nowy kondycjoner tarczowy ma o 2,5-razy większą 

powierzchnię 

 
 
 

Sieczkarnia polowa o regulowanej 

długości sieczki BiG X 

Typ BiG X 600 BiG X 700 
TriPower 

BiG X 770 BiG X 850 BiG X 1100 

Moc silnika kW/KM 459/624* 520/707* 554/753* 625/850** 816/1.110** 

Maks. moc cięgła X Power kW/KM 441 / 600 505 / 686 536/729 605/825 793/1.078 

Maks. moc cięgła Eco Power kW/KM – 375/510 375/510 468/636 468/636 

Pojemność skokowa 16,16 l 16,16 l 16,16 l 24,24 l 24,24 l 

Liczba noży 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40, 48 20, 28, 36, 40, 48 

* Certyfikowana moc silnika wg normy ECE R120 w kW/PS: 570/775 ** Certyfikowana moc silnika wg normy ECE R120 w kW/PS: 816/1.110 61 

NOWOŚĆ 

 
Nowość: MaxFlow bęben tnący dla wszystkich sieczkarni BiG X 

MaxFlow: uniwersalny bęben tnący z ukośnymi nożami 

= zapewnia dłuższą żywotność 

do trawy, materiału podwiędniętego, całych roślin i kukurydzy 

bęben tnący z 20, 28 lub 36 nożami 

dużo miejsca pod belką nożową 

= duża przepustowość, spokojna praca przy nierównych pokosach 

= optymalne dla długości sieczki od 20 mm 

szybki montaż / demontaż noży 

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ 
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EasyCollect – Jakość sieczki rozpoczyna 
się na adapterze 

 

 

 
Przy użyciu bezrzędowego przyrządu koszącego 

EasyCollect, o szerokościach roboczych od 6,00 

m do 10,5 m (8, 10, 12, 14 rzędów) KRONE 

prezentuje całkowicie nową zasadę pracy. Dzięki 

obiegającym dookoła kolektorom łodygi 

kukurydzy są doprowadzane do zespołu 

sieczkarni zawsze w kierunku podłużnym. 

KRONE rozpoczyna pracę nad jakością 

rozdrabniania z przodu maszyny! 

Typ 
Szerokość 

robocza 
Składanie Uwagi 

6000 FP 6,00 m 2-teilig Für JD, CNH, Claas 

603 6,00 m 3-teilig BiG X 600-1100 

753 7,50 m 3-teilig BiG X 600-1100 

903 9,00 m 3-teilig BiG X 600-1100 

1053 10,50 m 3-teilig BiG X 600-1100 

450-2 4,50 m 2-teilig BiG X 480-630 

600-2 6,00 m 2-teilig BiG X 480-630 

600-3 6,00 m 3-teilig BiG X 480-630 

750-2 7,50 m 2-teilig BiG X 480-630 

750-3 7,50 m 3-teilig BiG X 480-630 

900-3 9,00 m 3-teilig BiG X 480-630 
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EasyFlow – Podbieracz bez bieżni krzywkowej 

Pańswo wybierają: Na polu można pracować z 

szerokością roboczą 3,00 m albo 3,80 m. Dzięki 

rezygnacji ze sterowanej bieżni krzywkowej osiąga się 

większą wydajność, nawet do 30%! Sześć rzędów 

palców o rozstawie 55 mm zapewnia bardzo dokładne 

podbieranie we wszystkich warunkach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XDisc – Bezpośredni zespół tnący 

Również do zbioru całych roślin na kiszonkę 

KRONE ma odpowiednie rozwiązanie: Dla 

wydajnego i bezpośredniego zbioru całych roślin 

opracowano bezpośredni zespół tnący XDisc  o 

szerokości roboczej 6,20  m. Duża wydajność, 

doprowadzanie bez strat skoszonego materiału do 

walców wstępnego sprasowania przez duży podajnik 

ślimakowy i doskonała jakość cięcia to cechy 

charakterysttyczne tego rozwiązania. 
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Leksykon KRONE 
 

 

Terminal Alpha AutoScan – BiG X  
Sensor optyczny mierzy stopień 

dojrzałości roślin i automatyczne 

dostosowuje do niego właściwą 

długość cięcia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AutoCalibrate – BiG X 

AutoCalibrate jest automatyczną kalibracja online rejestracji 

zbiorów BiG X na polu dzięki urządzeniu ważącemu w wózku 

zjeżdżającym w łańcuchu sieczkarni. BiG X i wózek są wyposażone 

każdorazowo w rejestrator wraz z połączeniem do telefonu 

komórkowego. Kalibracja odbywa się na bieżąco przy każdym 

załadunku „pojazdu kalibrowanego”. AutoCalibrate pracuje bardzo 

dokładnie i umożliwia po raz pierwszy rezygnację z wagi do wozów. 

AutoStop – BiG X 

W przypadku Autostop liczba obrotów silnika służy za indykator 

pełnego obciążenia i również przeciążenia przepływu plonów w 

sieczkarni. Jeżeli liczba obrotów silnika obniża się poniżej 1200  u/ 

min zatrzymany zostaje automatycznie zarówno heder jak również 

agregat wciągający i wstępnie prasujący. W taki sposób unika się 

zatorów paszy i grożącego zapchania. 

 
Pomiar wilgotności – BiG Pack 

Sensory wilgotności określają wilgotność każdej beli i wyświetlają 

ją na wyświetlaczu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
   

Przyczepy 
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Beta II -Terminal 

 

 
CCI.control.mobile 

Wymiana danych niezależna od producenta pomiędzy danymi 

maszyn (ISOBUS) a mobilnymi urządzeniami końcowymi (np. tablet) 

za pomocą WLAN. 

 
Terminal CCI 

Patrz „Terminal ISOBUS”. 

 
CombiFloat – EasyCut B 1000 CV/CR 

Automatyczna regulacja stałego docisku kosiarek przy nierównoś- 

ciach podłoża i przy przesunięciu bocznym. 

 
ConstantPower – BiG X 

ConstantPower reguluje automatycznie prędkość jazdy w zależ- 

ności od obciążenia silnika. W ten sposób sieczkarnia jest zawsze 

optymalnie wykorzystana i osiąga się efektywne wykorzystanie 

paliwa. 

 
CropControl – BiG X 

Dzięki CropControl można szybko i pewnie określić zbiory, co umożliwia 

pełną dokumentację wykonanej pracy. 
 

 
Rejestracja danych 

Nowoczesne sensory i technika pomiarowa umożliwiają rejestrację 

czasu, parametrów maszyny i zbioru oraz ich zapisywanie. 

Dane te mogą być wykorzystywane do procesów optymalizacji i 

wystawiania faktur. 

 
Przekazywanie danych 

Dane są przekazywane całkowicie z pominięciem nośnika 

papierowego, za pomocą pendrive albo połączenia on line. Dane 

lub zlecenia można odbierać z biura albo wysyłać do biura przez 

naciśnięcie terminalu przycisku „import danych zlecenia” lub 

„eksport”. Przesył danych jest pewny i niedostępny dla osób trzecich. 

Delta-Terminal 
 

 

EasyTrack – układy kierownicze ISOBUS dla BiG X & BiG M 

Samojezdne maszyny BiG X i BiG M fi rmy KRONE są przygotowane 

do zastosowania układów kierowniczych współpracujących z ISOBUS. 

Układy kierownicze różnych producentów mogą być łatwo i szybko 

podłączane na zasadzie Plug and Play. W ten sposób kierowca może się 

całkowicie skoncentrować na regulacji maszyny. 
 

 
Elektroniczny układ hamulcowy (EBS) – ZX 

Najnowocześniejsza technologia układów hamulcowych w 

przyczepach rolniczych poprawia właściwości jezdne, zmniejsza 

ryzyko przewrócenia oraz drgań. Sprawdzony w milionach 

egzemplarzy w przemyśle samochodowym, teraz również w 

transporcie rolniczym. 

 
Pomiar wilgotności – BiG Pack 

Sensory wilgotności określają wilgotność każdej beli i wyświetlają 

ją na wyświetlaczu. 

 
FieldNav 

Nawigacyjny dla rolnictwa , obejmujący również drogi polne. 

Sprytnie zintegrowany w terminalu CCI, co umożliwia wykorzystanie 

go do obsługi danych. 
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Leksykon KRONE 

Zarządzanie flotą 

Wszyscy kierowcy maszyn współpracujących w linii technologicznej widzą 

się wzajemnie na monitorach swoich terminali albo smartfonów. Kierowcy 

ciągników mogą podążać za sieczkarnią bez ciągłego porozumiewania się 

przez telefon albo drogą radiową. Duże ułatwienie dla wszystkich. 
 

 
GSM- Box 

GSM – Box zapewnia przesył danych przez sieć komrkową. W tym 

celu trzeba włożyć kartę SIM, przystosowaną do zapisu danych. 

Za pomocą GSM-Box można przesyłać zalecenia i dane pomiędzy 

maszyną i biurem. 

 
Terminal ISOBUS 

Terminal ISOBUS został opracowany przez CCI (Competence 

Center ISOBUS e.V.) i może obsługiwać wszystkie maszyny 

wyposażone wg. normy ISO 11783, niezależnie od producenta. Nie 

potrzeba więc, tak jak dotąd, wymieniać terminal w zależności od 

zamontowanej maszyny. 

 
ISOXML 

ISOXML określa znormalizowany format danych, co umożliwia 

bezproblemową wymianę danych. Dzięki temu dane uzyskane z 

różnych programów są kompatybilne mogą być użyte w różnych 

zainteresowaniach, np. do tworzenia kartotek pól i programach 

obliczeniowych. 

 

  
 

 

 

LaserLoad – BiG X 

Innowacyjny system LaserLoad umożliwia po raz pierwszy trafne, 

automatyczne prowadzenie strumienia sieczki na załadowywany 

pojazd transportowy. Umieszczony na górze łuku wyrzutu ruchomy 

skaner laserowy outdoor rozpoznaje otwór wozu i przyczynia się 

do bezstresowego załadunku bez strat pojazdu transportowego 

jadącego równolegle bądź za sieczkarnią. 
 

 
NIR – Big X 

Precyzyjny pomiar wilgotności zbieranego materiału bezpośrednio 

w łuku rzutnika, za pomocą spektroskopii podczerwieniowej. 
 

 
Walizka NIR AgriNIR 

Możliwa do przenoszenia walizka do analizy paszy. Kompletna analiza paszy na 

miejscu „prawie w czasie rzeczywistym” (maks. 60 sekund). Analizowane są: 

 
- awartość wilgoci - skrobia 

- białko surowe - popiół 

- tłuszcz surowy - ADF 

- NDF 
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zas jazdy. 

 
 
 
 

ICAN Ofice Pack 

System Zarządzania Agro w celu planowania od zlecenia aż do 

faktury. Dokumentacja i rozliczenia do całej floty maszyn. Przez 

modułową budowę różnych możliwości wyposażenia aż do 

specjalnego oprogramowania dla podmiotów świadczących usługi. 

 
PowerLoad – ZX 

PowerLoad to nowa, inteligentna automatyka załadunku, połączona 

z ISOBUS, którą KRONE oferuje dla typoszeregu ZX. Za pomocą 

dwóch czujników mierzy się siłę sprasowania i wypełnienie. 

PowerLoad gwarantuje wzorowe wypełnienie i wykorzystanie 

przyczepy zbierającej. 

 
PowerSplit – BiG X 

Inteligentny, elektroniczny system zarządzania mocą silnika. 

Inteligentne sterowanie silnikiem, dopasowuje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RockProtect – BiG X 

RockProtect chroni inteligentnie maszynę przed uszkodzeniami 

przez kamienie. Gdy system rozpozna kamień, walce wstępnego 

sprasowania zostaną automatycznie zatrzymane w ciągu 

milisekund. 

Section Control 

KRONE SectionControl jest pierwszym, całkowicie automatycznym 

systemem częściowego załączania szerokości roboczej dla 

kosiarek i zgrabiarek, w zależności od położenia. Gdy SectionControl 

jest aktywny, wówczas segmenty maszyny są automatycznie 

podnoszone lub opuszczane w położenie robocze, jak np. przy 

koszeniu albo zgrabianiu na uwrociach. 

 
Tractor Implement Management (TIM) 

Maszyna steruje ciągnikiem: Prasy zwijające KRONE Comprima i 

Fortima są od 2012 r. przystosowane do współpracy z TIM. Oznacza 

to, że prasa zatrzymuje ciągnik gdy komora prasowania jest pełna. 

Funkcje owijania siatką, folią i wypychania beli są wykonywane 

całkowicie automatycznie. 

 
VariLoad – AX, MX, ZX 

Automatyka załadunku PowerLoad - regulowanie przenośnika 

podłogowego w zależności od gęstości materiału. 

 
Urządzenie wagowe – MX & ZX & TX 

Przyczepy zbierające KRONE typoszeregów 

MX, ZX i TX z hydraulicznym zespołem 

osi, mogą być wyposażone w urządzenie 

wagowe. Rejestruje ono za pomocą ogniw 

obciążnikowych masę przyczepy – nawet 

podczas jazdy. Dokładność wynosi + / - 

3%. 

 
WTK – ISOBUS Joystick 

Przyczepy zbierające KRONE z 

hydraulicznym zespołem osi, mogą być 

wyposażone w urządzenie wagowe. 

Rejestruje ono za pomocą ogniw 

obciążnikowych masę przyczepy – nawet podc 

 
 
 

 

Big X 700 z technologią TriPower 

Moment obrotowy /    moc 67 

Moc maszyny – Eco Power 

  

 

 

Moc maszyny – moment obrotowy – Boost 

  

 

 

Moc maszyny – X Power 

  

 

 

Moc maszyny – KRONE PowerSplit 

 
X Power: Trudne warunki pracy 

(np.kukurydza) 

 
Eco Power: 

np.koszenie trawy 
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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 ry- 

sunków, sprawozdań z badań i wiele innych znajduje się w Mediat- 

hek KRONE. Tu można również znaleźć bardzo szczegółowe infor- 

macje 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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