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BiG M 450 Lieljaudas pļāvējs 
 � Lieljaudas 6 cilindru motors ar 12 l tilpumu 

un 449 ZS.

 � Liels darba platums (9,95 m) maksimālai 
efektivitātei.

 � DuoGrip ar vienmērīgu pļaujmašīnas kon-
taktspiedienu tīram griezumam.

 � Pilnībā hidrauliska kontaktspiediena un 
griešanas augstuma iestatīšana visiem 
pļāvējiem.

 � Optimāla svara sadale augsnes 
saudzēšanai.

 � Placinātājs ar V-veida tērauda zariem intensīvai 
lopbarības placināšanai pilnā darba platumā.

 � Ērta un tīra masas savākšana vālā ar šneka 
transportieri.

 � Liela SilentSpace kabīne ar amortizatoriem, no 
kuras paveras skats 360° leņķī. 

 � Liels braukšanas komforts, ko nodrošina 
riteņu hidromotori un hidropneimatiskā ass 
amortizāciju.

 � Hidrauliski regulējama šasija lielākam attālu-
mam no zemes.

 Placinātājs ar V-veida zariem
V-veida tērauda zari, ar kuriem ir aprīkots lielais placi-
nātājs ar diametru 64 cm, virza masu gar regulējamu 
rievotu plāksni, tādējādi noberžot augu vaska aizsar-
gkārtu. Cietinātie tērauda zari darbojas pilnā pļaušana 
sijas platumā intensīvi un ar lielu jaudu.

DuoGrip uzkare
BiG M 450 sānu pļaušanas agregāti ir uzkarināti sma-
guma centrā, izmantojot lodveida sakabi. Divas para-
lēli izvietotas strēles nodrošina atbalstu sānos. Lielais 
strēļu svārstīšanās diapazons nodrošina vienmērīgu 
un tīru griezumu, jo īpaši, strādājot nogāzēs, grāvju 
malās un upju krastos.

Ērta regulēšana
Frontālo un sānu pļaušanas agregātu kontaktspiedie-
nu un griešanas augstumu iespējams regulēt hidrau-
liski no kabīnes. Turklāt sistēmā iespējams saglabāt 
divus griešanas augstumus un kontaktspiedienu, ko 
nepieciešamības gadījumā iespējams izvēlēties ar va-
dības sviru.
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BiG M 450 CV

Masas klāšana pilnā platumā vai vālos
Vālotāja korpusam esot atvērtam, pļaušanas agregāti virza 
masu cauri rotējošajam vītņkonveijeram un to noklāj pilnā ma-
šīnas platumā tā, lai tā izžūtu ātrāk. Korpusam esot aizvērtam, 
masa no konveijera nonāk frontālā pļāvēja izveidotajā vālā.

Tehniskie dati

BiG M 450 CV

Motora jauda (Kw/ZS) 330 / 449

Motora tilpums (l) 12

Placinātāja tips V-veida tērauda zari

Darba platums (m) 9,95

Tīra degvielas sadedzināšana
BiG M 450 iebūvētais Liebherr motors 
atbilst 4. emisijas klasei. Tīru degvie-
las sadedzināšanu nodrošina SCR 
(selektīvās katalītiskās reducēšanas) 
tehnoloģija. 
Izplūdes sistēmā tiek injicēta urīn-
viela, kas motorā degšanas rezultātā 
radušos slāpekļa oksīdus pārvērš ne-
kaitīgā slāpeklī un ūdenī.

Kabīne 
Pēc izvēles iegādājamajam Activo Premium sēdeklim ie-
spējams nodrošināt gan ventilāciju, gan apsildi. No sē-
dekļa ērti ir aizsniedzamas visas vadierīces 10 collu lielais 
vadības panelis ietver visus svarīgākos darba parametrus, 
kas tiek attēloti uz augstas izšķirtspējas krāsu displeja. Pēc 
izvēles kabīni iespējams aprīkot ar atpakaļskata kameru ar 
monitoru, kas nodrošina optimālu skatu pār visu mašīnu.
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Bez iekšējiem šķēršļiem
Pļaušanas siju darbina leņķa reduktors, kas atrodas tieši 
aiz iekšējā pļaušanas trumuļa. Optimālā nažu pārklāša-
nās nodrošina pļaušanu, neatstājot pļaušanas svītras

Ātra nažu nomaiņa
Daudziem lauksaimniekiem ātras darbības nažu stiprinā-
jumi ir obligāts priekšnoteikums. Nažus ātri un vienkārši 
iespējams nomainīt uz vietas.

SafeCut
Katrs pļaušanas sijas disks ir nodrošināts atsevišķi. No-
nākot saskarē ar svešķermeņiem spriegošanas tapa no-
lūst, un pļaušanas disks pa piedziņas vārpstu pavirzās uz 
augšu, tādējādi novēršot saskari ar blakus esošo disku. 

 � Pļaušanas strēles pacelšana sānos ar lielu 
svārstīšanās diapazonu.

 � Optimāls kontaktspiediens tīram griezumam 
un velēnas saudzēšanai, ko nodrošina bez 
instrumentiem regulējamas atsperes. 

 � Robusta, viscaur metināta pļaušanas sija ar 
īpaši ilgu kalpošanas laiku.

 � Pļaušanas sija bez šķēršļiem netraucētai 
pļaušanai.

 � Satelīta tipa piedziņa ar lieliem zobratiem, 
kas nodrošina netraucētu darbību un opti-
mālu spēka pārnesi.

 � Ātras darbības nažu stiprinājumi ērtai nažu 
nomaiņai uz vietas.

 � SmartCut: Pļaušana, neveidojot pļauša-
nas svītras un nodrošinot optimālu nažu 
pārklāšanos.

 � SafeCut: Aizsardzība pļaušanas disku mak-
simālai drošībai.

ActiveMow disku pļaujmašīnas 
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Piemērots darbam nogāzēs
Pateicoties lielajam svārstīšanās diapazonam, Active-
Mow pļaušanas sijas iespējams pacelt un nolaist, tādējā-
di nodrošinot netraucētu darbu nogāzēs, kā arī kalnainā 
un nelīdzenā apvidū.

Kontaktspiediena regulēšana
Atkarībā no modeļa vienmērīga griezuma nodrošināša-
nai nepieciešamo kontaktspiedienu iespējams regulēt 
ar atslogošanas atsperi bez nepieciešamības izmantot 
instrumentus.

ActiveMow R 200 R 240 R 280 R 320 R 360

Darba platums (m) 2,05 2,44 2,83 3,22 3,61

Pļaušanas diski/pļāvēja trumuļi 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2

Min. jauda (apm. kW/ZS) 27 / 37 30 / 41 40 / 55 50 / 68 55 / 75

ActiveMow R 280

Tehniskie dati
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EasyCut F frontālās pļaujmašīnas
 � Frontālā pļaujmašīna ar darba platumu 

2,71 - 4,04 m.

 � SafeCut: drošības sistēma katram pļau-
šanas diskam. 

 � SmartCut ar optimizētu pļaušanas disku 
pārklāšanos, nodrošinot pļaušanu bez 
pļaušanas svītrām.

 � Pļaušanas sija ar stumjamu (PUSH) un 
velkamu (PULL) uzkabes variantu. 

Regulējams kontaktspiediens
vienkārši noregulēt ar stiepes atsperēm. Optimāls kon-
taktspiediens nodrošina vienmērīgu pļaušanu un lielu 
ražīgumu. Lai nodrošinātu vēl labāku pielāgošanos aug-
snei, ieteicams izmantot grozāmo sakabi.

Frontālā pļaujmašīna
EasyCut F pļaujmašīnas ar stumjamu uzkabes variantu 
(PUSH) ir kompaktas un labi pārredzamas. Tās izceļas ar 
mazu pašmasu un nodrošina tīru pļaušanu. Savienotas 
tieši ar traktoru. Vairs nav nepieciešams piekabināšanas 
trīsstūris. 

M sērijas modeļi ir ideāli piemēroti darbam kalnos
Īpaši kompaktās konstrukcijas un nelielās masas dēļ M 
sērijas modeļi ir īpaši piemēroti darbam nogāzēs. Jaunie 
EasyCut F 320 M un F 360 M standarta variantā ir aprī-
koti ar stumjamu uzkabi, taču tos pēc izvēles iespējams 
aprīkot ar teleskopisko atsaiti.

Papildizvēle stumjams vai velkams
Frontālās pļaujmašīnas EasyCut F 320/360 ir pieejamas 
ne tikai ar stumjamo (PUSH), bet arī ar velkamo (PULL) 
uzkari. PULL tipa uzkare ir velkama uz aizmuguri un uz 
augšu, tādējādi nodrošinot papildu aizsardzību, pļau-
jmašīnai saduroties ar kādu svešķermeni. Griešanas 
augstums paliek nemainīgs.

 � Viscaur metināta, robusta un izturīga pļaušanas 
sija, kurai nav nepieciešama eļļošana.

 � Pļaujmašīnas ar placinātāju vai bez tā.

 � Kompakti M sērijas modeļi – ideāli piemēroti dar-
bam kalnainos apvidos.

 � EasyCut F 400 CV: Pirmā frontalā pļaujmašīna ar 
salokamu pļaušanas siju. 
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Frontālā pļaujmašīna EasyCut F 280 M F 320 M F 360 M F 280 F 320 F 320 CV F 320 CR F 360 CV F 360 CR F 400 CV Fold

Darba platums (apm. m) 2,73 3,16 3,60 2,71 3,14 3,16 3,16 3,60 3,60 4,04

Transportēšanas platums (apm. m) 2,56 3,00 3,45 2,56 3,00 3,00 3,00 3,45 3,45 3,00

Pļaujmašīnas sija Stand. Stand. Stand. Stand. Stand. Stand. Stand. Stand. – Stand. 

Pļaušanas sija – Pēc izv. Pēc izv. – Pēc izv. Pēc izv. Pēc izv. Pēc izv. Stand. –

CV zaru placinātājs – – – – – Stand. – Stand. – Stand. 

CR valču placinātājs – – – – – – Stand. – Stand. –

CR valču placinātājs M-Rolls – – – – – – Pēc izv. – Pēc izv. –

Jauda (apm. kW / ZS) 40 / 55 48 / 65 51 / 70 44 / 60 51 / 70 59 / 80 59 / 80 66 / 90 66 / 90 74 / 100

JAUNUMS

M-modeļi: viegls, kompakts dizains, Placinātājs: CV = V-veida tērauda zari, CR = valču placinātājs*PUSH-versija **PULL-versija 

Tehniskie dati

Saliekamā pļaušanas sija 
Ar EasyCut F 400 CV Fold KRONE piedāvā pirmo frontālo 
pļaujmašīnu ar saliekamu siju. Hidrauliskais šarnīrsavie-
nojums ļauj sakļaut pļaušanas siju, nesamazinot jaudu. 
Transportēšanas platums līdz 3,00m 

Optimāla placināšana
EasyCut F 320/360 CV/CR sērijas pļaujmašīnas iespējams aprī-
kot ar valču placinātāju (gumijas valči vai M-Rolls) vai zaru placi-
nātāju viendabīgai masas žūšanai un īsākam vītināšanas laikam.
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EasyCut R aizmugurē uzkarināmās pļaujmašīnas
 � Aizmugurē uzkarināmās pļaujmašīnas 

ar darba platumu no 2,73 līdz 4,04.

 � SafeCut: drošības sistēma katram pļau-
šanas diskam. 

 � Viscaur metināta, robusta un izturīga 
pļaušanas sija, kurai nav nepieciešama 
eļļošana.

Optimāls līdzsvars
KRONE DuoGrip nodrošina ne tikai pļaušanas agregāta bal-
stīšanu smaguma centrā, bet arī papildus sānos ar vilcējs-
tieņu palīdzību. Kontaktspiediens visā darba platumā paliek 
nemainīgs, tādējādi nodrošinot vienmērīgu griešanu, netrau-
cētu darbību un optimālu sānu vadību.

Ērta regulēšana
Hidrauliski regulējot atslogošanas atsperi, pārvietošanās 
laikā ātri iespējams pielāgot kontaktspiedienu. Lai atvieno-
tu pļaušanas agregātu, atlaišanas atspere tiek regulēta no 
kabīnes.

Efektīva placināšana
Placinātāji garantē īsāku labības žūšanas un tādējādi arī vī-
tināšanas laiku. Iespējams izvēlēties vai nu V-veida tērauda 
zarus (CV), vai arī rievotos gumijas M-Rolls valčus (CR).

Placinātājs: CV = V-veida tērauda zari, CR = valču placinātājs

Aizmugurē uzkarināmie EasyCut R 280 R 320 R 360 R 400 R 280 CV R 280 CR R 320 CV R 320 CR

Darba platums (apm. m) 2,73 3,16 3,60 4,04 2,73 2,73 3,16 3,16

Transportēšanas augstums (apm. m) 3,50 3,90 4,00 1,50 3,10 3,10 3,50 3,50

Transportēšanas pozīcija uz augšu 110° 110° 124° – 124° 124° 124° 124°

CV zaru placinātājs – – – – Stand. – Stand. –

CV-placinātāja ātrumkārba – – – – Stand. – Stand. –

CR gumijas valču placinātājs – – – – – Stand. – Stand. 

CR M-Rolls valču placinātājs – – – – – Pēc izv. – Pēc izv. 

Jauda (apm. kW / ZS) 40 / 55 50 / 68 55 / 75 66/90 51 / 70 51 / 70 59 / 80 59 / 80

Tehniskie dati

 � DuoGrip: uzkarināma smaguma centrā un savienota 
ar vilcējstieņiem.

 � Kontaktspiediena hidrauliska regulēšana pēc izvēles.

 � Aizsargmehānisms, lai izvairītos no svešķermeņiem.

 � Pļaujmašīnas ar placinātāju vai bez tā
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Ērta piekļuve
Lai nomainītu nažus un notīrītu pļaušanas agregātu, aizsar-
ga priekšpusi iespējams pacelt uz augšu, tādējādi nodro-
šinot, ka pļaušanas sijai iespējams ērti piekļūt no jebkuras 
vietas.

Izturīgs aizsargmehānisms
Aizsargmehānisms garantē pļaušanas agregāta drošību, 
tam saduroties ar svešķermeņiem. Sadursmes gadījumā 
pļaušanas agregāts tiek pavērsts līdz pat 1,20 m uz aizmu-
guri un līdz pat 40 cm uz augšu, savukārt pēc tam tas auto-
mātiski atgriežas darba pozīcijā.

 Liels svārstīšanās diapazons
Z-veida strēles nodrošina pļaušanas sijas svārstīšanos 29o 
uz augšu un 20o uz leju. Tādējādi iespējams izvairīties no 
jebkuriem šķēršļiem un netraucēti strādāt nogāzēs, upju 
krastos un grāvju malās.

Kompakts
Pēc izvēlēs aprīkojot ar balst-
kāju tā nodrošina pļaušanas 
agregāta balstīšanu darba 
un transportēšanas pozī-
cijā, sijai tiekot paceltai 
uz augšu, tādējādi ie-
taupot vairāk vietas.
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EasyCut piekabināmās disku pļaujmašīnas

Regulējams kontaktspiediens
Ar stiepes atsperēm ātri un optimāli iespējams pielāgot 
kontaktspiedienu jebkuriem darba apstākļiem. Tās izceļas 
ar lielo regulēšanas diapazonu un vienkāršo izmantošanu.

 � Ar dīseles izvietojumu sānos vai vidū.

 � Izturīga, viscaur metināta pļaušanas sija ar 
lieliem zobratiem, kuriem nav nepieciešama 
eļļošana.

 � SmartCut: pļaušana, neatstājot pļauša-
nas svītras un nodrošinot optimālu nažu 
pārklāšanos.

 � SafeCut: drošības sistēma katram pļaušanas 
diskam. 

 � Ātras darbības nažu stiprinājumi standarta 
variantā.

 � DuoGrip: uzkare smaguma centrā ar dubultu 
vadību.

 � Optimāls kontaktspiediens, ko nodrošina regu-
lējamas atslogošanas atsperes.

 � Zaru vai valču placinātājs ātrai un vienmērīgai 
masas žūšanai.

 � Šķērstransportieris dažāda veida vālu 
veidošanai.

Pagriezienu reduktors
Tā kā galvenā kardānvārpsta pagriezienos nesaliecas, tiek 
nodrošināts ilgāks kalpošanas laiks. Turklāt pagriezienu re-
duktors ar savu griezes momentu griežas pret sānu vilci un 
nodrošina lielisku sekošanu braukšanas pēdām.

Efektīva darbība pilnā darba platumā
Cietinātie V-veida tērauda zari nodrošina efektīvu griešanu 
visā darba platumā. Zariem saduroties ar svešķermeņiem, 
tie pavirzās atpakaļ. Svārstīšanās diapazons nodrošina il-
gāku tapu kalpošanas laiku.

Sagatavojiet barību viegli
Paralēli rotējošie CR placinātāja valči nodrošina vienmērīgu 
placināšanu visā darba platumā. Valču attālumu un placinā-
šanas jaudu iespējams regulēt, tādējādi pielāgojoties jebku-
ram masas apjomam un veidam.

Piekabināmās EasyCut 2801 CV 2800 CRi 3201 CV 3200 CRi 3210 CV 3210 CRi 6210 CV

Dīseles savienojums sānos sānos sānos sānos vidū vidū vidū 

Darba platums (apm. m) 2,73 2,71 3,16 3,14 3,16 3,14 6,20

Placinātājs V-veida zari Valči V-veida zari Valči V-veida zari Valči V-veida zari

Jauda (apm. kW / ZS) 51/70 51/70 59/80 59/80 59/80 59/80 112/150

Tehniskie dati

V-veida tērauda zari (CV), **Valču placinātājs (CR/CRi) 
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 Dīseles savienojums sānos
Piekabināmā EasyCut pļaujmašīna ar dīseles novietojumu sā-
nos un pagriezienu reduktoru nodrošina pļaušanu pat līkumos, 
bez nepieciešamības izcelt pļaušanas sijas, braukt atpakaļgai-
tā un apstāties. Pateicoties īsajai dīselei, šīs pļaujmašīnas ir ļoti 
kompaktas un ērti pārvietojamas, turklāt tās izceļas ar izcilo 
sekošanu braukšanas pēdās. 

Dīseles savienojums vidū
Ar EasyCut TC modeļiem iespējams pļaut traktora kreisajā vai 
labajā pusē. Veicot pagriezienu lauka malā, pagrieziet dīseli un 
turpiniet pļaut pretim braukšanas virzienam. Traktors nebrauc 
pāri jau nopļautajai masai. Turklāt tiek nodrošināta tīra pļau-
šana bez jebkādiem masas zudumiem. Pļaujmašīna vienmēr 
darbojas ar pilnu jaudu, un apvienojumā ar frontālo pļaujmašī-
nu pļaušana tiek veikta visā darba platumā. Pļaujot nogāzēs, 
traktors netraucēti var pārvietoties perpendikulāri nogāzei.

Dažādu vālu veidošana
Piekabināmā disku pļaujmašīna ar šķērstransportieri var novie-
tot masu uz jau iepriekš izveidota vāla , ko kombaini pēc tam 
var ērti pacelt. Lai tradicionāli noklātu masu visā darba platu-
mā, šķērstransportieri var pacelt uz augšu. Var veidot kombi-
nācijas ar frontālajām pļaujmašīnam. 

Piekabināmās EasyCut TS 320 TS 320 CV TS 320 CR TC 320 CV TC 320 CR TS 360 CV TS 360 CR

Dīseles savienojums sānos sānos sānos vidū vidū sānos sānos 

Darba platums apt.m 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,60 3,60

Placinātājs – V-veida zari Valči V-veida zari Valči V-veida zari Valči

Šķērstransportieris – Pēc izv. Pēc izv. Pēc izv. Pēc izv. Pēc izv. Pēc izv. 

Jauda apm. kW/ZS 59/80 59/80 59/80 59/80 59/80 66/90 66/90

Tehniskie dati

J
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TS = dīseles savienojums sānos, TC = dīseles savienojums vidū, * V tērauda zari (CV), ** Valči (CR) gumijas / M-Roll 13Produktu klāsts



REGULĒJAMS 
KONTAKTSPIEDIENS

EasyCut B pļaujmašīnu kombinācijas
� EasyCut B Collect modeļi ar konveijeriem 

vālu veidošanai.

� EasyCut B 950 Collect ar šķērstransportie-
riem vālu veidošanai.

� Regulējams darba platums.

� EasyCut B 1000 CV/CR CombiFloat: traktorā integ-
rēta hidropneimatiska atslogošana.

� Pēc izvēles iespējams aprīkot ar CV tērauda zaru 
vai CR valču placinātāju (gumijas valči vai M-Rolls)

� Vienkārši izmantojams terminālis vai pēc izvēles 
ērti lietojams CCI vadības panelis.

Pļaušana bez masas zudumiem
EasyCut B 890 un B 970 grozāmās sānu pļaušanas siju 
strēles nodrošina ideālu pielāgošanos frontālajai pļaujma-
šīnai. Šī pļaujmašīnu kombinācija nodrošina nevainojamu 
pļaušanu.

Vītņkonveijers vālu veidošanai
EasyCut B 950 Collect ir iebūvēti divi izturīgi   vītņkonvei-
jeri, kas garantē drošu un nepārtrauktu liela apjoma masu 
virzīšanu uz centru, tādējādi veidojot viendabīgus vālus.

CombiFloat – atjautīgs risinājums
EasyCut B 1000 CV/CR izceļas ne tikai ar lielo 10,10 m darba pla-
tumu un jaudīgajiem CV vai CR placinātājiem, bet arī automātisku 
kontaktspiediena regulēšanas sistēmu CombiFloat – pirmo sistē-
mu pasaulē, kas hidropneimatisko spiediena regulēšanu aizvieto 
ar traktorā integrēto hidraulisko sistēmu. Šī sistēma uztur nemai-
nīgu kontaktspiedienu darba laikā. 

EasyCut Butterfl y B 750 B 890 B 970
B 950

Collect
B 870 CV B 870 CR B 1000 CV B 1000 CR

Collect Collect Collect Collect

Darba platums (apm. m) 7,46 8,60 - 8,90 9,40 - 9,70 9,45 8,70 8,70 9,30 - 10,10 9,30- 10,10

Placinātājs – – – – V-veida tērauda zari Gumijas valči/M-Rolls V-veida tērauda zari Gumijas valči/M-Rolls

Šķērstransportieris – – – Stand. – – – – – – – –

Šķērstransportieris – – – – – Stand. – Stand. – Stand. – Stand. 

Jauda (kW / ZS) 74/100 88/120 95 / 130 118/160 110 / 150 125 / 170 110 / 150 125 / 170 130 / 180 145 / 200 130/180 145/200

Tehniskie dati
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Placinātāji pēc izvēles
EC B 870 un B 1000 pēc izvēles iespējams aprīkot ar 
tērauda zaru (CV) vai valču (CR) placinātāju, tādējādi 
pielāgojoties jebkuriem lauksaimniecības praksē ie-
rastajiem apstākļiem.

Daļēja izkliedēšana ar EasyCut B 950 Collect vai 
EasyCut B 870 / B 1000 CV / CR (Collect)
Izveido no trim vienu, divus vai trīs vālus! Izmantojot 
Collect sistēmu, šo pļaujmašīnas kombināciju iespē-
jams izmantot daudzpusīgi – gan masas noklāšanai 
visā platumā, gan atsevišķu vālu veidošanai. Jaudīgie 
konveijeri darbojas efektīvi pat vissarežģītākajos dar-
ba apstākļos. 

Vienkārša izmantošana
EasyCut B 1000 CV/CR Collect ir pieejami dažādi 
vadības paneļi ar Joystick vai bez tā. Skārienjutīgais 
krāsu displejs ir labi pārredzams un vienkārši izman-
tojams. Vienkārša un uzticama alternatīva ir vadības 
panelis ar iestatījumiem pļaujmašīnu kombinācijām ar 
placinātāju. 
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� Plašs siena ārdītāju klāsts - sākot no trīspunktu uzkabes, līdz pat piekabināmajai versijai.

� Rotoru reduktors, kas ir ieeļļots ar šķidro smērvielu un kam nav nepieciešama tehniskā apkope.

� Lieli četrkantu rāmja segmenti.

� Piedziņa ar izturīgo un efektīvo astoņu pirkstu savienojumu OctoLink, 
kam nav nepieciešama tehniskā apkope.

� Robusti,  izturīgi dažāda garuma Super-C zari tīrākai masas apstrādei.

� Standarta variantā aprīkoti ar centrālo mehānismu siena ārdīšanai lauka malā.

� Ārdīšanas leņķa regulēšana bez nepieciešamības izmantot darbarīkus.

Siena ārdītājs KW/KWT

Izturīgi, bez nepieciešamības veikt tehnisko apkopi
Ar šķidro smērvielu ieeļļotie reduktori ir cieši nofi ksēti zem 
rāmja. Tā kā reduktori neveido rāmja nesošo daļu, tiek no-
drošināta maksimāla mašīnas stabilitāte.

Tīra masa un vienmērīga izkliedēšana
9,5 mm biezo zaru atšķirīgais kātu garums nodrošina t.s. 
„ķemmes“ efektu, tādējādi garantējot tīru masu. Tērauda 
zari ar pieciem tinumiem ir īpaši elastīgi un izturīgi pret 
lielu slodzi. Īpaši uzgaļi zaru turētāju galos novērš zaru 
pazušanu.

 OctoLink pirkstu savienojums
Astoņu pirkstu savienojums, kam nav nepieciešama teh-
niskā apkope, nodrošina spēka pārnesi jebkurā pozīcijā, uz 
ko Jūs varat paļauties.

KWT transportēšanas šasija
Pateicoties transportēšanas šasijai, šie siena ārdītāji, ne-
skatoties uz to lielo darba platumu, ir ideāli piemēroti arī 
mazākiem traktoriem ar mazāku jaudu.
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KWT 11.22

KW 6.72/6

Siena ārdītājs KW/KWT
KW  

4.62/4
KW  

5.52/4x7
KW  

5.52/4x7 T
KW  

6.02/6
KW  

6.72/6
KW  

7.82/6x7
KWT 

7.82/6x7
KW  

7.92/8

Darba platums (m) 4,60 5,50 5,50 6,00 6,70 7,80 7,80 7,90

Rotori (skaits) 4 4 4 6 6 6 6 8

Zaru turētāji uz viena rotora (skaits) 6 7 7 5 6 7 7 5

Uzkare Trīspunktu 
uzkare

Trīspunktu 
uzkare

Piekabināms 
 

Trīspunktu 
uzkare

Trīspunktu 
uzkare

Trīspunktu 
uzkare

Piekabināms 
 

Trīspunktu 
uzkare

Min. jauda (apm. kW/ZS) 25/34 37/50 18/25 37/50 44/60 48/65 37/50 48/65

Siena ārdītājs KW/KWT
KW  

8.82/8
KWT  

8.82/8
KW 

10.02/10
KWT  

10.02/10
KW  

11.22/10
KWT  

11.22/10
KWT  
1300

KWT  
1600

KWT  
2000

Darba platums (m) 8,80 8,80 10,00 10,00 11,00 11,00 13,10 15,30 19,60

Rotori (skaits) 8 8 10 10 10 10 12 14 18

Zaru turētāji uz viena rotora (skaits) 6 6 5 5 6 6 6 6 6

Uzkare Trīspunktu 
uzkare

Piekabi-
nāms 

 

Trīspunktu 
uzkare

Piekabi-
nāms 

 

Trīspunktu 
uzkare

Piekabi-
nāms 

 

Piekabi-
nāms 

 

Piekabi-
nāms 

 

Piekabi-
nāms 

 
Min. jauda (apm. kW/ZS) 55/75 37/50 60/80 40/55 66/90 40/55 51/70 60/80 80/110

Tehniskie dati
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KWT 1300 · KWT 1600 · KWT 2000

 � Ar 13,10 m, 15,27 m vai 19,60 m darba platumu.

 � Optimāla izkliedēšana, pateicoties rotora diametram 1,53 m.

 � Īpaši izturīgs rāmja turētājs maksimālai stabilitātei.

 � OctoLink rotoru reduktors, kuram nav nepieciešams veikt tehnisko apkopi.

 � Atjautīgi izstrādātā KWT 1600 un KWT 2000 sakabe. 

Jauda un darba kvalitāte
Piekabināmie siena ārdītāji KWT 1300, 1600 un 2000 ne tikai izceļas ar 
lielo jaudu, bet arī nodrošina augstu darba kvalitāti
12, 14 vai 18 rotori Kustīgie sijas segmenti nodrošina masas satveršanu 
visā darba platumā arī uz nelīdzenas virsmas.
Rotoru reduktori, kuriem nav nepieciešama tehniskā ap-
kope, kā arī izturīgie zaru turētāji no cauruļu profila, stabi-
lais rāmis ar regulējamajiem segmentiem un platā trans-
portēšanas šasija ar lielajiem riteņiem ir izturīgi pret 
lielu slodzi un nodrošina lielisku rezultātu arī pēc daudzu 
gadu kalpošanas laika.

Kvalitatīvas lopbarības ražošanas priekšnoteikums ir ne tikai jaudīgs pļaušanas agregāts, bet 

arī tam piemērots siena ārdītājs. KWT 1300, 1600 vai 2000 nodrošina jaudīgai pļaujmašīnu 

kombinācijai cienīgu rezultātu. Jūs vienlaicīgi strādājat un novācat vienmērīgi izžuvušu 

lopbarību.

KWT 1600

Piekabināms, ar 12, 14 vai 18 rotoriem
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Transportēšanas šasija
Uz mīkstas augsnes lielie, platie riteņi atstāj minimālas 
braukšanas pēdas, saudzē velēnu un nenoblietē augsni. 
Šos trīs siena ārdītājus iespējams aprīkot ar platākiem rite-
ņiem nekā standarta komplektācijā. 

Izturīgs rāmis
Īpaši biezie sijas segmenti ir piemēroti izmantošanai lielos 
darba platumos. Slēgtā aizsargrāmja šķērsie stiprinājumi 
nodrošina īpašu stabilitāti. Rāmis ne tikai garantē drošību, 
bet arī papildus atslogo strēles un šarnīrsavienojumus.

Slodzes izlīdzināšana
Slodzes izlīdzināšanas atspere rotora izcelšanas laikā spiež 
dīseli uz leju tā KWT 1300 pēc izvēles iespējams aprīkot ar 
trīspunktu uzkari.

KWT 2000
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Viena rotora vālotājs Swadro 46 Viena rotora vālotājs Swadro 46

20 Produktu klāsts

Swadro sānu vālotājs ar 1, 2 vai 3 rotoriem

Rotori
Zaru pacelšanas mehānisms DuraMax ar trīs gadu garantiju, 
lielie vadības ruļļi, zaru turētāji ar īpaši bieziem tinumiem un 
to alumīnija korpusi ir izturīgi pret īpaši lielu slodzi Zaru tu-
rētājiem ir lodīšu gultņi, un tiem nav nepieciešama tehniskā 
apkope.

Tehniskie dati
Viena rotora vālotājs Swadro 35 38 38 T 42 42 T 46 46 T
Darba platums (apm. m) 3,50 3,80 3,80 4,20 4,20 4,60 4,60

Zaru turētāji (skaits) 10 10 10 13 13 13 13
Uzkarināms
Uzkare

X
-

X
-

-
X

X
-

-
X

X
-

-
X

Min. jauda (apm. kW/ZS) 22/31 22/31 19/25 37/50 19/25 37/50 22/31

Tehniskie dati
Divu un trīs rotoru sānu vālo-
tājs Swadro 710/26 T TS 970

Darba platums (apm. m)
3,40 - 6,20 
(2 x 3,40)

9,70

Rotori (skaits) 2 3

Zaru turētāji (skaits) 2 x 13 1 x 10/2 x 13

Min. jauda (apm. kW/ZS) 37/50 59/80

� Rotori un zaru turētāji bez eļļošanas 
nipeļa, kam nav nepieciešama tehniskā 
apkope.

� Rotoru reduktors, kas ir ieeļļots ar šķidro 
smērvielu un kam nav nepieciešama 
tehniskā apkope.

� DuraMax: pret nodilumu izturīgs zaru 
pacelšanas mehānisms ar trīs gadu 
garantiju.

� Centrā brīvi uzkarināta rotoru uzkare, kas nodro-
šina optimālu pielāgošanos augsnei un vienmērī-
gu kontaktspiedienu visā darba platumā.

� KRONE Liftzinken vēl labākai lopbarības kvali-
tātei, minimāliem masas zudumiem un ātrākai 
vālošanai.

� Liels attālums no zemes, veicot pagriezienu 
lauka malā.

� Transportēšanas augstums, kas nepārsniedz 4 m 
un ko iespējams iestatīt, neizkāpjot no traktora.

JAUNUMS



Divu rotoru vālotājs Swadro 710/26T Trīs rotoru vālotājs Swadro TS 970

21Produktu klāsts

KRONE Liftzinken 
ar optimizētu ekskluzīvu zaru dizainu
Visi Swadro vālotāji standarta variantā ir aprīkoti ar dubulta 
tinuma KRONE paceļošajiem zariem.

Priekšrocības:
  vairāk jaudas, pateicoties lielākam darba ātrumam;
  labāka masas pacelšana un minimāli masas zudumi;
  vienmērīga vālu veidošana;
  labāka lopbarības kvalitāte bez piemaisījumiem;
  velēnas saudzēšana.

Tehniskie dati
Divu rotoru sānu 
vālotājsSwadro 

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

Darba platums 
Viena vāla veidošana (apm. m)
Dubultvāla veidošana (apm. m)

6,20 6,20
2 x 3,46

6,80 6,80
2 x 3,80

7,40 7,40
2 x 4,10

Zaru turētāji (skaits) 10/13 10/13 2 x 13 2 x 13 2 x 13 2 x 13

Jauda (apm. kW / ZS) 37/50 37/50 37/50 37/50 44/60 44/60

Divu rotoru sānu vālotājs Swadro TS
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Swadro TC divu rotoru vidus vālotājs
 � Dažādi darba platumi no 6,40 m līdz 

10,00 darbam jebkuros apstākļos.

 � Šasija ar regulējamu braukšanas pēdu 
platumu un lielām riepām.

 � Vienkārša pagriezienu veikšana lauka 
malā, pateicoties lielajam rāmja aug-
stumam un platajai rotoru izcelšanai.

 � Rotori un zaru turētāji bez eļļošanas 
nipeļa, kam nav nepieciešama tehniskā 
apkope.

 � Rotoru reduktors, kas ir ieeļļots ar 
šķidro smērvielu un kam nav nepiecie-
šama tehniskā apkope.

Hidrauliska darba platuma regulēšana
Sākot ar Swadro TC 760 Plus modeli, visi vālotāji stan-
darta variantā ir aprīkoti ar hidraulisko platuma regulē-
šanas funkciju. Izvēlēto darba platumu no kabīnes iespē-
jams atbilstoši nolasīt uz lielas skalas.

Rotoru atsevišķa pacelšana
Rotorus pēc izvēles iespējams pacelt arī atsevišķi, kas ir 
īpaši ērti, vālojot ķīļveida formas laukos, kā arī lauku un 
pļavu malās, un gadījumos, kad masas apjoms ir neliels.

Mazāks transportēšanas augstums
Pēc strēļu saliekšanas Swadro TC un TC Plus transpor-
tēšanas augstums ir 4 m. Tādējādi tiek ietaupīts laiks, jo 
drošai transportēšanai nav nepieciešams saliekt ne zaru 
turētājus, ne balstu.

Liels attālums no zemes
Tā kā rāmis ir izvietots augstu, un rotori tiek pacelti lielā 
platumā, netraucēti iespējams pārbraukt pāri arī apjomī-
giem vāliem.

 � DuraMax: pret nodilumu izturīgs zaru pacelšanas 
mehānisms ar trīs gadu garantiju.

 � Centrā brīvi uzkarināta rotoru uzkare, kas nodroši-
na optimālu pielāgošanos augsnei un vienmērīgu 
kontaktspiedienu visā darba platumā.

 � KRONE Liftzinken vēl labākai lopbarības kvalitātei, 
minimāliem masas zudumiem un ātrākai vālošanai.

 � Transportēšanas augstums, kas nepārsniedz 4 m 
un ko iespējams iestatīt, neizkāpjot no traktora.



Swadro TC 640

Swadro TC 1000
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Tehniskie dati
Divu rotoru 
vidus vālotājs Swadro TC 

TC 640 TC 680 TC 760 TC 880 TC 930 TC 1000

Darba platums (apm. m) 5,70-6,40 6,80 6,80-7,60 7,60-8,80 8,10-9,30 8,90-10,00
Zaru turētāji (skaits) 2 x 10 2 x 10 2 x 13 2 x 13 2 x 15 2 x 15

Jauda (apm. kW / ZS) 22/35 26/35 37/50 37/50 51/70 51/70

KRONE Liftzinken ar optimizētu ekskluzīvu zaru dizainu
Visi Swadro vālotāji standarta variantā ir aprīkoti ar dubulta tinuma KRONE 
paceļošajiem zariem.

Priekšrocības:
  vairāk jaudas, pateicoties lielākam darba ātrumam;
  labāka masas pacelšana un minimāli masas zudumi;
  vienmērīga vālu veidošana;
  labāka lopbarības kvalitāte bez piemaisījumiem;
  velēnas saudzēšana.
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Hidrauliski regulējams augstums, kas nepārsniedz 4,00 m
Hidrauliski regulējot ass augstumu, Swadro TC un Plus 
iespējams vienkārši un ātri nolaist. Tā kā zaru turētāji nav 
jānoņem, nav nepieciešams izkāpt no traktora kabīnes.

Regulējama šarnīra ass
Swadro 2000 šasijas šarnīra asi iespējams vadīt pasīvi ar vil-
cējstieni un papildus aktīvi arī hidrauliski. Būtiskākās šasijas 
priekšrocības ir izcila pielāgošanās braukšanas pēdām un 
vienkārša manevrēšana pat šaurākajās vietās. 

Regulējams darba platums
Lai pielāgotos ražas novākšanas kombaina veiktspējai, ar 
strēļu palīdzību hidrauliski iespējams mainīt darba platu-
mu. Slīdnis nodrošina abu strēļu vienlaicīgu regulēšanu.
Slīdnis nodrošina abu strēļu vienlaicīgu regulēšanu.

KRONE risinājums, lai novērstu stiebru aptīšanos
Priekšējie rotori griežas ātrāk, tādējādi atvieglojot aizmugu-
rējo rotoru darbu, novēršot stiebru aptīšanos un ievērojami 
palielinot sekojošā kombainu ražīgumu. 

Swadro četru un sešu rotoru vālotājs
 � Dažādi darba platumi no 13,70 m līdz 

19,00 m darbam jebkuros apstākļos.

 � Stāvs zaru pacelšanas mehānisms 
ātrākai zaru izcelšanai no vāla.

 � Rotori un zaru turētāji bez eļļošanas 
nipeļa, kam nav nepieciešama tehnis-
kā apkope.

 � Rotoru reduktors, kas ir ieeļļots ar 
šķidro smērvielu un kam nav nepiecie-
šama tehniskā apkope.

 � DuraMax: pret nodilumu izturīgs zaru pacelšanas 
mehānisms ar trīs gadu garantiju.

 � Centrā brīvi uzkarināta rotoru uzkare, kas nodrošina 
optimālu pielāgošanos augsnei un vienmērīgu kon-
taktspiedienu visā darba platumā.

 � KRONE Liftzinken vēl labākai lopbarības kvalitātei, 
minimāliem masas zudumiem un ātrākai vālošanai



Swadro 2000

Swadro 1400 Swadro TC 1370
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Tehniskie dati

Četru un sešu rotoru vālotājs Swadro TC 1370 1400 1400 (Plus) 2000

Darba platums (apm. m) 10,80 - 13,70 11,00 - 13,50 11,00 - 13,50 10,00 - 19,00

Rotori (skaits) 4 4 4 6

Zaru turētāji (skaits) 4 x 13 4 x 13 4 x 13 4 x 13/2 x 15

Min. jauda (apm. kW/ZS) 59/80 59/80 59/80 59/80

KRONE Liftzinken ar optimizētu ekskluzīvu zaru dizainu
Visi Swadro vālotāji standarta variantā ir aprīkoti ar dubulta tinuma 
KRONE paceļošajiem zariem.

Priekšrocības:
  vairāk jaudas, pateicoties lielākam darba ātrumam;
  labāka masas pacelšana un minimāli masas zudumi;
  vienmērīga vālu veidošana;
  labāka lopbarības kvalitāte bez piemaisījumiem;
  velēnas saudzēšana.

JAUNUMS



 � Pēc izvēles ar salokamu vai tērauda  kons-
trukciju, vai ar aprīkojumu smalcināšanai un 
ietilpību no 25 līdz 31 m3.

 � Uz priekšu noliekta skrāpju grīda ar īsu 
padeves kanālu, kā rezultātā nepieciešams 
mazāk jaudas.

 � Automātisks pacēlājs ar W-veidā izvietotiem 
zariem, kas nodrošina vienmērīgu masas 
sadali.

 � Liels griešanas rotors optimālai piekabes 
ietilpības izmantošanai.

AX savācējpiekabes un transporta piekabes

Konstrukcija darbam ar smalcinātāju (HL, HD)
AX, ko paredzēts izmantot kopā ar smalcinātāju, ir 
aprīkots ar paceļamu priekšējo lūku. Izmantojot pie-
kabi kopā ar smalcinātāju, lūka vienkārši tiek noliekta 
90o leņķī uz priekšu, nodrošinot netraucētu piekabes 
piepildīšanu no priekšpuses. Tādējādi AX pilda divas 
funkcijas.

Tērauda konstrukcija (GL, GD)
Tērauda konstrukcija ir īpaši stabila, un to iespējams 
izmantot divējādi. Sānu sienas ir karsti cinkotas un ar 
pulvera vai attiecīgi plastmasas pārklājumu.

Salokāma konstrukcija (FL, FD)
Pateicoties hidrauliski nolaižamajai ribotajai konstruk-
cijai, tiek nodrošināta netraucēta iebraukšana zemās 
ēkās un pa vārtiem. 

 � Līdz pat 32 grupā izkārtotiem nažiem ar smalci-
nāšanas garumu līdz 45 mm.

 � Automātiska masas savākšana optimālai pieka-
bes ietilpības izmantošanai.

 � Dozēšanas valči ar V-veida zariem vienmērīgai 
masas sadalei izkraušanas laikā.

 � Pēc izvēles iespējams aprīkot ar 
šķērstransportieri 

 � Sakabes vai tandēma šasija, kas pielāgojas 
braukšanas pēdām un saudzē augsni. 
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Noliekta skrāpju grīda
Uz priekšu noliektā skrāpju grīda 
sniedz vairākas priekšrocības. Pade-
ves kanāls ir īsāks, un masa tiek ātrāk 
pārvietota. Tā rezultātā tiek saglabāta 
lopbarības struktūra, un ir nepiecie-
šams mazāk jaudas.

Griešanas rotors
Pateicoties tā 76 cm diametram, 151  cm 
platumam un sešām spirālveidā izvieto-
tajām zaru rindām, rotors ir ārkārtīgi jau-
dīgs. Īpaši biezās zaru uzlikas saudzē 
lopbarību, nodrošina augstāku grieša-
nas kvalitāti un samazina nepiecieša-
mās jaudas apjomu.

Nažu kasete
Izmantojot visu 32 nažu komplektu, 
teorētiski griešanas garums var sas-
niegt 45 mm. Tā kā naži ir grupēti, 
iespējams izmantot dažādas nažu gru-
pas (32/16/16/0).

AX 310 GD

AX 250 280 310

Ietilpība
(saskaņā ar DIN 11741) (m³) 25 25 28 28 31 31

Konstrukciju veidi
FL 
GL

FD 
GD

FL 
GL 
HL

GD 
HD

GL 
HL

GD 
HD

Dozēšanas valči - 2/3 - 2/3 - 2/3

Pacēlāja darba platums (m) 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

Maks. nažu skaits 32 32 32 32 32 32

Min. jauda (apm. kW/ZS) 59/80 59/80 66/90 66/90 74/100 74/100

Tehniskie dati

savācējpiekabe ar dozēšanas valčiem
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 � Tērauda konstrukcija ar regulējamu pieka-
bes ietilpību 33, 37 vai 40 m3.

 � Griešanas agregāts ar 41 nazi, kas nodroši-
na teorētisko griešanas garumu 37 mm.

 � Automātisks pacēlājs ar W-veidā izkārtotiem 
zariem optimālai masas padevei.

 � SpeedSharp: optimāls nažu asinātājs ērtai 
nažu asināšanai uz vietas.

 � Standartā lodveida sakabe, kas nodrošina 
izturību pret papildu slodzi un minimālu 
nodilumu.

MX savācējpiekabes un transporta piekabe

Optimāla jauda un kvalitāte
MX griešanas un padeves agregāts izceļas ar lielu ra-
žīgumu un visaugstāko griešanas kvalitāti. Spirālveidā 
izvietotās zaru rindas ar biezajām Hardox uzlikām ie-
velk stiebrus cauri vienā līmenī izkārtotajam 41 nazim 
un teorētiski nodrošina 37  mm griešanas garumu.

Apakšējā sakabe
Visas MX savācējpiekabes standarta variantā ir aprī-
kotas ar K 80. izmēra lodveida sakabi 4 t papildu slo-
dzei. Tādējādi iespējams viegli manevrēt, nodilumam 
esot minimālam. 
Standarta variantā iebūvētā dīseles amortizācija no-
drošina augstu komfortu arī liela pārvietošanās ātruma 
gadījumā.

Ar dozēšanas valčiem
MX DG standarta variantā ir aprīkotas ar diviem (vai 
pēc izvēles trim) dozēšanas valčiem, kas nodrošina 
vienmērīgu masas klājumu. Tie ir nofiksēti ar galvenās 
kardānvārpstas savienojumu, kā rezultātā tiek nodro-
šināta ātra un efektīva masas izkraušana.

 � Standarta salokāmā dīsele ar amortizāciju 
lielākam braukšanas komfortam.

 � Divi (vai pēc izvēles trīs) standarta dozēšanas 
valči vienmērīgai masas sadalei izkraušanas 
laikā.

 � Pēc izvēles iespējams aprīkot ar 
šķērstransportieri. 

 � Piekabes pārsegs pēc izvēles, kas nodrošina 
lopbarības transportēšanu bez jebkādiem 
zudumiem.
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MX 370 GD

Transportēšanas piekabe izmantošanai kopā ar smalcinātāju
Pateicoties stabilajai tērauda konstrukcijai un pieļaujamajai 18 t 
ass slodzei, visas MX modeļa piekabes apvienojumā ar smalci-
nātājiem nodrošina stabilitāti, uzticamību un ražīgumu.

MX 330 GL 330 GD 370 GL 370 GD 400 GL

Ietilpība
(saskaņā ar DIN 11741) (m³) m³ 33 33 37 37 40

Pacēlāja darba platums (m)
(saskaņā ar DIN 11220) (m³) m 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

Griešanas garums
griešanas garums ar 21/41 nazi mm 74/37 74/37 74/37 74/37 74/37

Dozēšanas valči
Standarta/Pēc izvēles Skaits - 3/2 - 3/2 -

Jauda apm. kW/ZS 88/120 88/120 103/140 103/140 103/140

*Var atšķirties atkarībā no aprīkojuma

Tehniskie dati

Šķērstransportieris
Izvēlei pieejams arī 90 cm plats šķērsgriezumā novietots 
transportieris, lai nodrošinātu zaļās masas izbarošanu 
liellopiem. Pateicoties šķērstransportierim, masu iespē-
jams izkraut uz abām pusēm. Izkraušanai iespējams iz-
mantot arī valčus, kuri ir pieejami standartaprīkojumā.
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 � Jaudīga savācējpiekabe un transporta piekabe 
ar 36 līdz 43 m3 ietilpību.

 � Automātisks pacēlājs ar W-veidā izkārtotiem 
zariem optimālai masas padevei.

 � Griešanas agregāts ar 46 nažiem, kas nodroši-
na teorētisko griešanas garumu līdz pat 37 mm.

 � SpeedSharp: optimāls nažu asinātājs ērtai nažu 
asināšanai uz vietas.

 � Optimāla piekabes tilpuma izmantošana, 
izmantojot pārvietojamu priekšējo sienu 
(RX 400/430).

RX savācējpiekabe un transporta piekabe

Piekabes pārsegs
Pēc izvēles iegādājamais piekabes pārsegs no traktora 
kabīnes tiek hidrauliski iestatīts no iekraušanas režīma 
transportēšanas režīmā. Uz diviem izturīgiem rāmjiem 
nostieptais tīkls lieliski pielāgojas kravas pacēlumam, 
tādējādi garantējot drošību pat lielā pārvietošanas 
ātrumā.

Transporta piekabe izmantošanai kopā ar smalcinātāju
Pateicoties RX piekabes 36 līdz 43 m3 ietilpībai un lie-
lai pieļaujamajai masai, to iespējams izmantot jebkāda 
veida lopbarības transportēšanai aiz smalcinātāja. Tā 
kā RX piekabe pilda divas funkcijas, tā nodrošina īpaši 
lielu ražīgumu. 

EasyFlow pacēlājs un griešanas rotors
2,01 m platais pacēlājs ar W-veidā izkārtotiem zariem 
nodrošina vienmērīgu masas sadali visā rotora platumā. 
Lielais griešanas rotors ar 88 cm diametru un 1,78 m 
platumu nodrošina ne tikai maksimālu caurlaidi, bet arī 
augstu griešanas kvalitāti. Pacēlāja darbību nodrošina 
liels eļļots reduktors. Pacēlājs izceļas ar izturību, lielo 
ražīgumu un precīzu griezumu.

 � Pēc izvēles iespējams aprīkot ar šķērstransportieri. 

 � Piekabes pārsegs pēc izvēles, kas nodrošina lopba-
rības transportēšanu bez jebkādiem zudumiem.

 � Standarta lodveida sakabe, kas nodrošina izcilu 
manevrēšanu un izturību pret papildu slodzi. 

 � Tandēma šasija ar standarta hidraulisko balansēšanu 
ērtai braukšanai.
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Lūka, piekabi izmantojot kopā ar smalcinātāju 
RX 360 ir aprīkots ar taisnu priekšējo lūku. Ja pie-
kabe tiek izmantota kopā ar smalcinātāju un piepil-
dīta no priekšpuses, priekšējās lūkas augšējo daļu 
iespējams atvērt no traktora kabīnes. Izmantojot 
piekabi kā savācējpiekabi, lūka tiek ievirzīta pieka-
bes iekšpusē

Salokāma priekšējā siena
RX 400 un 430 ir aprīkotas ar pilnībā nolaižamu 
priekšējo sienu. Izmantojot piekabi kopā ar smalci-
nātāju, siena tiek pavirzīta uz priekšu (A), lai masa 
no smalcinātāja netraucēti nokļūtu piekabē. Ja 
piekabe tiek izmantota kā savācējpiekabe, siena 
ir pavērsta gandrīz vertikāli (B). Kad piekabe ir pil-
nībā piepildīta, siena pilnībā nolaižas (A), tādējādi 
nodrošinot papildu ietilpību.

RX 400 GD

A B

Tehniskie dati

RX 360 GL 360 GD 400 GL 400 GD 430 GL

Ietilpība
(saskaņā ar DIN 11741) (m³) m³ 36 36 40 40 43

Pacēlāja darba platums (m)
(saskaņā ar DIN 11220) (apm. m) apt.m 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01

Griešanas garums
agregāta griešanas garums ar 23/46 nažiem (mm) mm 74 / 37 74 / 37 74 / 37 74 / 37 74 / 37

Dozēšanas valči
Standarta/Pēc izvēles Skaits - 3/2 - 3/2 -

Jauda apm. kW/ZS 110 / 150 110 / 150 125 / 170 125 / 170 125 / 170
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 � Visjaudīgākā savācējpiekabe un transpor-
ta piekabe pasaulē: jaudas pārvade līdz 
400 ZS ar jūgvārpstas palīdzību.

 � Hidrauliski darbināms automātisks 
pacēlājs ar elektrohidraulisko slodzes 
noņemšanu.

 � Vienreizēja griešanas un padeves tru-
muļa piedziņas koncepcija, izmantojot 
Powerbelt.

 � Nolaižama priekšējā siena lielākai ietilpī-
bai kompaktā variantā.

ZX savācējpiekabe un transporta piekabe

Piedziņa ar siksnu Powerbelt
Šī unikālā KRONE Powerbelt piedziņas siksna apvieno-
jumā ar trumulī esošo planetāro reduktoru pārnes jaudu 
no galvenās piedziņas uz griešanas un padeves trumuli. 
Šī sistēma nodrošina 2800 Nm griezes momenta pārnesi 
vai attiecīgi 400 ZS uz jūgvārpstu.
Aizsardzību pret pārslodzi nodrošina kardānvārpstas 
aizsargsajūgs.

EasyFlow – tīra plūsma pilnā darba platumā
Plato automātisku pacēlāju ar 2,12 m darba platumu (sa-
skaņā ar DIN 11220), W-veidā izkārtotajiem zariem un 
no griešanas un padeves rotora neatkarīgu hidraulisko 
piedziņu iespējams izmantot arī gadījumos, kad nepie-
ciešams vairāk jaudas. Pcēlāju iespējams atbrīvot no 
slodzes braukšanas laikā no traktora kabīnes, tādā veidā 
saudzējot augsni. 

Lielāks ražīgums un labāka griešana
Lielais padeves rotors, kura diametrs ir 88 cm un pade-
ves platums – 1,91  m un ko darbina piedziņas siksna, 
nodrošina īpaši efektīvu darbību, pateicoties astoņām 
spirālveidā izkārtotajām zaru rindām. Īpaši biezās zaru 
uzlikas saudzē lopbarību, nodrošina augstāku griešanas 
kvalitāti un samazina nepieciešamās jaudas apjomu.

 � Uz sāniem izvelkama nažu kasete ar 48 atsevišķi 
nofiksētiem nažiem.

 � Trīs ar kardānvārpstu piedzenami dozēšanas 
valči, ar kuriem ZX GD ir aprīkotas standarta 
variantā.

 � Nažu asinātājs SpeedSharp pēc izvēles.

 � Ass agregāts ar hidraulisko balansēšanu.

 � Pēc izvēles iespējams aprīkot ar 30,5" riepām 
labākai augsnes aizsardzībai. 

 � Automātiskā pildīšanas sistēma PowerLoad ar 
automātiski regulējamu skrāpju grīdas darbības 
ātrumu.
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ZX 470 GL

Nažu asināšana ar SpeedSharp
Pēc izvēles izmantojot nažu asinātāju SpeedSharp, visus 48 
nažus iespējams uzasināt uz vietas tikai četru minūšu laikā. 
Katrs slīpējošais disks ar atsperes palīdzību tiek cieši pie-
spiests pie naža asmens. Šī sistēma nodrošina dažāda asuma 
nažu vienmērīgu asināšanu.

Pašstūrējošas asis
ZX 430 un ZX 470 ar tandēma asi standarta variantā ir ap-
rīkotas ar pašstūrējošo iekārtu. Pēc izvēles piekabi iespē-
jams aprīkot arī ar stūrējamo asi. Tiek nodrošinātas vai-
rākas priekšrocības, piemēram, nelielais riepu nodilums, 
velēnas saudzēšana un viegla manevrēšana pagriezienos. 
Pēc izveles pieejamas 30,5" riepas , kuras nodrošina labā-
ku augsnes aizsardzību. 

ZX 430 GL 430 GD 470 GL 470 GD 560 GL 560 GD

Ietilpība (saskaņā ar DIN 11741) m³ 43 43 47 47 56 56

Dīseles balsta slodze t 4 4 4 4 4 4

Pieļaujamā kopējā masa ar tandēma asi 
t 24 24 24 24 – –

Pieļaujamā kopējā masa ar tridēma asi 
t – – 31 31 34 34

Pacēlāja darba platums (m) m 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12

Teorētiskais griešanas garums:24 naži 
(mm)48 naži (mm)

 
mm 
mm

 
74
37

 
74
37

 
74
37

 
74
37

 
74
37

 
74
37

Dozēšanas valči Skaits – 3 (2) – 3 (2) – 3 (2)

Tehniskie dati
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 � Līdz pat 56 m³ ietilpība maksimālam 
ražīgumam.

 � Rāmja konstrukcija ar mazu pašmasu un 
lielu lietderīgo slodzi.

 � Konusveida konstrukcija vienkāršākai pie-
kabes piepildīšanai.

 � Hidrauliski salokāma dīsele – ideāli piemē-
rota, izmantojot piekabi kopā ar smalcinā-
tāju, kad piekabe ir noliekta uz priekšu.

TX transporta piekabe
 � Ātra piekabes iztukšošana bez jebkādiem 

pārpalikumiem.

 � Piekabes pārsegs pēc izvēles, kas nodrošina lop-
barības transportēšanu bez jebkādiem zudumiem.

 � Pēc izveles aprīkojama ar dozēšanas valčiem, vien-
mērīgai masas sadalei piekabes iztukšošanas laikā. 

 � Tandēma vai tridēma asis velēnas un riepu 
saudzēšanai.

Masas virzītājs
Īpaši KRONE transporta piekabēm izstrādātais masas vir-
zītājs (pēc izvēles) nodrošina ātrāku un tīrāku piekabes 
atbrīvošanu no jebkādiem pārpalikumiem. Atverot aizmu-
gurējo lūku, masas virzītājs noliecas uz aizmuguri, virza 
masu un balsta ritošo skrāpju grīdu.

Konusveida konstrukcija
Šīs piekabes īpaša priekšrocība ir tās koniskā konstruk-
cija. Attālums starp sānu sienām un tērauda grīdu, kas 
palielinās virzienā uz aizmuguri, atvieglo piekabes iztuk-
šošanu. Turklāt piekabes iztukšošanas laikā 

Dozēšanas valči
TX 460 D un 560 D standarta variantā ir aprīkotas ar di-
viem vaļēja tipa dozēšanas valčiem. Lielais 450 mm dia-
metrs un spirāles veidā izvietotie zari nodrošina efektīvu 
un vienmērīgu masas sadali visā darba platumā. 
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TX 460

Hidrauliski salokāma dīsele
Piekabei esot noliektai uz priekšu, salokāmā dīsele ne tikai 
nodrošina piekabes izmantošanu kopā ar smalcinātāju, 
bet to var izmantot arī dziļu braukšanas pēdu pārbraukša-
nai. Šaurā dīsele ar lodveida sakabi ir aprīkota ar amorti-
zāciju un nodrošina vislabāko braukšanas komfortu.

Paceļama ass
Ar tridēma agregātiem aprīkoto piekabju priekšējo asi ie-
spējams hidrauliski nolaist. Tādējādi, pārvietojot piekabi 
bez kravas, tiek saudzētas riepas un ietaupītas izmaksas.

TX 460 460 D 560 560 D

Ietilpība m³ 46 46 56 56

Pieļaujamā pilnā masa
ar tandēma asi (t)
ar tridēma asi (t)

 
t 
t

 
24 
31

 
24 
31

 
– 

34

 
– 

34

Pieļaujamā dīseles balsta slodze t 4 4 4 4

Pieļaujamā ass slodze: ar tandēma 
asi (t)ar tridēma asi (t)

 
t 
t

 
20 
27

 
20 
27

 
– 

30

 
– 
30

Dozēšanas valči – 2 – 2

Tehniskie dati
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� Izturīga fi ksēta ruļļu kamera zaļbarības, siena un salmu apstrādei.

� Slēgta ruļļu kamera minimāliem atlikumu zudumiem.

� Nepārtraukti ritošs KRONE ķēžu-stieņu konveijers kompaktiem un 
noturīgas formas ruļļiem.

� Vienkārša konstrukcija ar ilgu kalpošanas laiku un minimālu teh-
nisko apkopi.

� Neliela pašmasa un neliels nepieciešamās jaudas apjoms.

Bellima ruļļu preses

Izcila saķere
KRONE ruļļu prese ar plato pacēlāju un vītņkonveijeru 
nodrošina efektīvu satveršanu. Satvērējs nepārtraukti 
virza pacelto masu uz ruļļu kameru.

Efektīva satveršana
Masas satveršana un noturēšana, ko nodrošina KRONE 
ķēžu konveijera stieņi. Bellima nodrošina ruļļu nofi ksēša-
nu, piemēram, salmu presēšanas laikā. Turklāt papildu 
priekšrocības nodrošina arī automātiskais nospriegoša-
nas mehānisms.

KRONE MiniStop – vairāk ruļļu vienas stundas laikā
Ruļļu nostūmējs un uztveršanas platforma divi vienā – to 
spēj nodrošināt vienīgi KRONE! Kamēr pēc ruļļa izstum-
šanas aizmugurējā   lūka aizveras, prese turpina darbo-
ties. Tādējādi stundas laikā iespējams sapresēt par līdz 
pat sešiem ruļļiem vairāk.

Vienkāršs un labs
Lieliska pārskatāmība! Ruļļu presei nav neskaitāmu pie-
dziņas ķēžu un ķēžratu. Tā izceļas ar vienkāršu un pār-
skatāmu konstrukciju, turklāt tiek palielināts kalpošanas 
laiks un atviegloti tehniskās apkopes darbi.  
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Bellima Bellima F 125 Bellima F 130

Preses – ietinēji fiksēta fiksēta

Ruļļu diametrs x platums (m) 1,20 x 1,20 1,20 x 1,20

Pacēlāja darba platums (DIN 11220) m 1,40 1,80

Min. jauda (apm. kW/ZS) 25/34 25/34

Bellima F 125

Bellima F 130

Tehniskie dati
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� Fiksēta vai regulējama ruļļu kamera izmantošanai dažādos apstākļos.

� F-mašīnas ar 1,25 m vai 1,55 m ruļļu diametru.

� V-mašīnas ar 1,00 - 1,50 m vai 1,80 m ruļļu diametru.

� Automātisks EasyFlow pacēlājs lielākai jaudai un mazākam nodilumam.

� Ar vai bez griešanas agregāta MultiCut vēl augstākai griešanas kvalitātei.

� Nepārtraukti ritošs KRONE ķēžu-stieņu konveijers kompaktiem un noturīgas formas 
ruļļiem.

� Četrkārtīgas auklas apsiešana vai tīkla aptīšana jebkuros apstākļos.

Fortima ruļļu preses

EasyFlow pacēlājs
EasyFlow pacēlājam nav nepieciešams zaru pacelšanas 
mehānisms. Tā konstrukcija atšķirībā no vadāmajām sis-
tēmām ir vienkārša, tam ir mazāk kustīgo detaļu, un tas 
darbojas ļoti vienmērīgi. Tā kā tā rezultātā rodas mazāks 
nodilums, arī tehniskās apkopes un uzturēšanas izmak-
sas ir mazākas. EasyFlow ir izturīgs un nodrošina tīru 
masas pacelšanu.

Izturīgāks rotors un efektīvāka griešana
Pateicoties lielajam diametram, griešanas un padeves 
rotors var uzņemt īpaši lielu masas apjomu V-veidā izkār-
totie dubultie zari nepārtraukti virza masu cauri nažiem. 
Tāpat tiek novērsta maksimālās jaudas punkta sasnieg-
šana, jo rotors nodrošina nepārtrauktu griešanu.

Fortima V 1500 MC
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Regulējama ruļļu kamera (V)
Abi nepārtraukti ritošie ķēžu-stieņu 
konveijeri nodrošina īpaši blīvu ruļļu 
presēšanu.

Drošs KRONE ķēžu-stieņu konveijers
Rotējošais ķēžu-stieņu konveijers 
saudzē lopbarību un ar īpašā saķeres 
efekta palīdzību nodrošina drošu ruļļu 
presēšanu ar nemainīgi lielu presēša-
nas blīvumu

Fortima F 1250 (MC) F 1600 (MC) V 1500 (MC) V 1800 (MC)
Preses – ietinēji fi ksēta fi ksēta Regulējama Regulējama

Ruļļu diametrs x platums (m) 1,25 x 1,20 1,55 x 1,20 1,0 - 1,5 x 1,20 1,0 - 1,8 x 1,20

Pacēlāja darba platums (DIN 11220) m 2,05 2,05 2,05 2,05

Naži (maks. skaits) 17 17 17 17

Min. jauda (apm. kW/ZS) 36/50 40/55 36/50 40/55

Fiksēta ruļļu kamera (F)
Pilnībā slēgta ruļļu kamera ar nepār-
traukti ritošu ķēžu-stieņu konveijeru 
nodrošina lielu presēšanas blīvumu 
un minimālus atlikumu zudumus.

Fortima F 1250 MC

Tehniskie dati
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� Stabila ruļļu prese-ietinējs profesionālam un ilgtspējīgam darbam.

� Ar fi ksētu, daļēji regulējamu un regulējamu ruļļu kameru izmantošanai jebkuros apstākļos.

� Automātisks EasyFlow pacēlājs ar W-veidā izvietotām zaru rindām, kas nodrošina lielu ražīgumu un 
minimālu nodilumu.

� Smalcinātājs XCut (pēc izvēles) visaugstākās kvalitātes griezumam.

� Stieņu – siksnu konveijers NovoGrip lielam presēšanas blīvumam un netraucētai darbībai.

Comprima ruļļu prese-ietinējs

Pacēlājs EasyFlow
Pacēlājs EasyFlow ar 2,15 m darba platumu (saskaņā ar 
DIN 11220) netraucēti paceļ vālus un vienmērīgi tos novirza 
uz padeves rotoru. Turklāt, pateicoties lielajam darba pla-
tumam, presēšanas laikā nav nepieciešams pacelt masu 
šaurās, grūti pieejamās vietās. EasyFlow, kas ir aprīkots ar 
atslogošanas atsperi un ir brīvi uzkarināts, lieliski pielāgo-
jas arī izteikti nelīdzenam reljefam. 

 Stieņu – siksnu konveijers NovoGrip
NovoGrip veido izturīgas, nepārtraukti ritošas gumijas 
siksnas ar metāla šķērsstieņiem. Tās saudzē masu un 
nodrošina šķērsstieņu saķeri ar ruļļiem, tādējādi nodro-
šinot lielāku presēšanas blīvumu un drošāku piedziņu. 
Ar to iespējams apstrādāt gan salmus un sienu, gan vī-
tinātu masu un zaļbarību.

Plēves aptīšana
Lai paaugstinātu zaļbarības kvalitāti, līdzās tīklam un auk-
lai ruļļus pēc izvēles iespējams aptīt arī ar plēvi. Salīdzinā-
jumā ar tīklu, ruļļa ārējās kārtas tiek spēcīgāk noblīvētas, 
tādējādi samazinot gaisa ieslēgumus un atvieglojot ruļļa 
izārdīšanu.

Smalcinātājs XCut
XCut rotors ar 53 cm diametru, trīs W-veidā izkārtotām du-
bulto zaru rindām un līdz pat 26 nažiem ir īpaši jaudīgs. 
Dubultie zari rit cieši garām nažiem, tādējādi nodrošinot 
visu stiebru precīzu smalcināšanu.
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Comprima CF 155 XC

Comprima F 125 XC Comprima F 155 XC

Comprima V180 XC Comprima 150 CV

Tehniskie dati
Ruļļu preses Preses – ietinēji

Comprima F 125 (XC) F 155 (XC) V 150 (XC) V 180 (XC) V 210 XC CF 155 XC CV 150 XC
Preses – ietinēji fiksēta Daļēji 

regulējama
Regulējama Regulējama Regulējama Daļēji 

regulējama
Regulējama

Ruļļa diametrs (m) 1,25 1,25 – 1,50 1,00 – 1,50 1,00 – 1,80 1,00 – 2,05 1,25 – 1,50 1,00 – 1,50

Pacēlāja darba platums (DIN 11220) m 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

Naži ( XC) (skaits) 17/26 17/26 17/26 17/26 17/26 17/26 17/26

Min. jauda (apm. kW/ZS) 48/65 51/70 51/70 59/80 81/110 74/100 74/100
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� Īpaši spēcīgas Preses – ietinēji. 

� Piemēroti izmantošanai vissarežģītākajos apstākļos un profesionālai izmantošanai. 

� Daļēji un pilnībā regulējamas ruļļu kameras izmantošanai jebkuros apstākļos.

� Automātisks pacēlājs EasyFlow ar lielu jaudu un minimālu nodilumu.

� Smalcinātājs XCut visaugstākās kvalitātes smalcināšanai.

� Stieņu – siksnu konveijers NovoGrip lielam presēšanas blīvumam un netraucētai darbībai.

Comprima CV X-treme
Preses – ietinēji

Pacēlājs EasyFlow un smalcinātājs XCut
X-treme sērijas izturīgais EasyFlow pacēlājs ir piemērots 
izmantošanai pat vissarežģītākajos apstākļos. KRONE 
EasyFlow apvienojumā ar griešanas rotoru veido kompaktu 
agregātu. Tā kā masas ievilkšanas atvere ir liela un griešanas 
rotors atrodas tieši aiz pacēlāja, iespējams pacelt lielāka ap-
joma masu un nodrošināt nepārtrauktu masas plūsmu neat-
karīgi no tā, vai tā ir mitra zaļbarība, siens, salmi vai īsa masa.

Stieņu – siksnu konveijers NovoGrip
NovoGrip ir nepārtraukti ritošs stieņu konveijers ar gumijas 
siksnām, kas ietin un presē masu cietos un noturīgas formas 
ruļļos. Īpaši platajām un izturīgajām Comprima X-treme sēri-
jas siksnām ir ilgs kalpošanas laiks, turklāt tās ir izturīgs par 
lielu slodzi, un ir iespējams apstrādāt liela apjoma zaļbarību. 

Jaudīga piedziņa
Īpaši izturīgās piedziņas ķēdes ir izturīgas pret vislielāko slo-
dzi. Pateicoties ar atsperi aprīkotajam ķēžu nospriegotājam, 
nav nepieciešami apjomīgi tehniskās apkopes darbi, turklāt 
tiek palielināts ķēžu kalpošanas ilgums.

3 gadu

garantija*
*maks. 30.000 ķīpa
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Comprima CV 150 X-treme

Comprima CF 155 X-treme

Plēves aptīšana
Līdzās tīklam ruļļus iespējams aptīt arī ar plē-
vi. Ruļļu aptīšana ar vienpusēji pašlīpošu 1,28 
m platu plēvi paaugstina zaļbarības kvalitāti. 
Salīdzinājumā ar tīklu, ruļļa ārējās kārtas tiek 
spēcīgāk noblīvētas, tādējādi samazinot gai-
sa ieslēgumus un atvieglojot ruļļa izārdīšanu.

Preses – ietinēji
Comprima X-treme CF 155 XC X-treme CV 150 XC X-treme
Preses – ietinēji Daļēji regulējama Regulējama

Ruļļa diametrs (m) 1,25 – 1,50 1,00 – 1,50

Pacēlāja darba platums (DIN 11220) m 2,15 2,15

Naži (skaits) 17/26 17/26

Min. jauda (apm. kW/ZS) 74/100 74/100

Tehniskie dati
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Comprima Plus
ruļļu preses un preses – ietinēji

 � Īpaši spēcīga tehnika, profesionālai lietošanai. 

 � Daļēji un pilnībā regulējamas ruļļu kameras izmantošanai jebkuros apstākļos.

 � Spiediena regulēšana no kabīnes ar termināli. 

 � Automātisks pacēlājs EasyFlow ar lielu jaudu un minimālu nodilumu.

 � Smalcinātājs XCut visaugstākās kvalitātes smalcināšanai.

 � Stieņu – siksnu konveijers NovoGrip lielam presēšanas blīvumam un netraucētai darbībai.

Piedziņa
Īpaši stabilās 1½- collu piedziņas ķēdes ir izturīgas pret vis-
lielāko slodzi. Pateicoties ar atsperi aprīkotajam ķēžu no-
spriegotājam, nav nepieciešami apjomīgi tehniskās apkopes 
darbi, turklāt tiek palielināts ķēžu kalpošanas ilgums.

Griešanas rotors
Ar trīs spiralveidā sakārtotām zaru rindām un 53 cm diamet-
ru,XCut rotors ir īpaši jaudīgs. Nepārtraukti pārvieto un pre-
cīzi griež masu, vienlaicīgi to izkliedējot visā kanāla platumā. 

Divkāršais pacēlājs
Atbilstoši preses jaudai, tā ir aprīkota arī ar jaudīgu divviru 
tinēju. Ar griešanās ātrumu līdz 36 apgr./min, aptīšana notiek 
ļoti īsā laikā. 

Presēšanas spiediens
Spiedienu var iestatīt izmantojot terminali operatora ka-
bīnē. Tas ļauj pielāgot blīvumu konkrētajiem presēšanas 
apstākļiem. 
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Comprima CV 150 XC Plus

J
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Ruļļu preses Preses – ietinēji
Comprima Plus F 155 XC V 150 XC CF 155 XC CV 150 XC
Preses – ietinēji Daļēji regulējama Regulējama Daļēji regulējama Regulējama

Ruļļa diametrs (m) 1,25 – 1,50 1,00 – 1,50 1,25 – 1,50 1,00 – 1,50

Arbeitsbreite Pick-up (DIN 11220)  m 2,15 2,15 2,15 2,15

Messer  Anzahl 17/26 17/26 17/26 17/26

Min. jauda (apm. kW/ZS) 51/70 51/70 74/100 74/100

Tehniskie dati

Comprima V 150 XC Plus

Comprima CF 155 XC Plus

Comprima F 155 XC Plus
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 � Jaudīga tehnika īpaši sausām kultūrām.

 � Iebūvets rotors maksimālai caurlaidspējai.

 � Standarta griezējs ar 26 nažiem.

 � W formas EasyFlow masas pacelšana bez izliektas sliedes ar nedaudzām kustī-
gām detaļām.

 � Standarta tīkla slidkalniņš ērtākai aptinamā materiāla ruļļa ievietošanai.

VariPack Plus ruļļu preses

W formas pacēlājs 
Nodrošina tīru masas savākšanu Pateicoties dažām kustī-
gajām detaļām, tam nav nepieciešama regulāra apkope un 
tas ir īpaši izturīgs. 

Efektīva satveršana
VariPack preses kamera sastāv no četrām nepārtrauktām 
siksnām. Tās apvieno neslīdošu virsmu, kas nodrošina 
ķīpu rotāciju un spēcīgu auduma serdi, kas nodrošina ilgā-
ku kalpošanas laiku. 

Vienkārša ruļļu maiņa
Lai tīkla ruļļa maiņa būtu pēc iespējas ērtāka, jaunā ruļļa 
turētāju var nolocīt uz sāniem. Pēc tam tīkla rullīti vienkārši 
uzliek uz augšu. Ruļļu nomaiņa vairs nav nogurdinoša. 

Iebūvētais rotors
Sānu padeves veltņi ir iestrādāti VariPack iebūvētajā roto-
rā. Šī vienkāršā konstrukcija nozīmē, ka ir nepieciešama 
tikai viena piedziņa. Šādā veidā masa droši transportējas 
uz griezēju, kas standartā ir ar 26 nažiem. 
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S VariPack V 165 XC Plus V 190 XC Plus

Preses – ietinēji Regulējama Regulējama

Ruļļu diametrs x platums (m) 0,8 - 1,65 x 1,20 0,8 - 1,90 x 1,20

Pacēlāja darba platums (DIN 11220) m 2,15 2,15

Min. jauda (apm. kW/ZS) 74 / 100 74 / 100

Tehniskie dati

VariPack V 190 XC Plus
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BiG Pack lielo ķīpu preses
� HighSpeed: par 20 % lielāks ražīgums, ruļļu blīvumam paliekot nemainīgam.

� HDP: lielāks presēšanas blīvums – līdz pat 25% vairāk masas salīdzinājumā ar Standard BiG Pack 1290.

� Kanāla izmērs: 80 x 70 cm līdz 120 x 130 cm.

� VF-sistēma un elektroniska presēšanas jaudas regulēšana vienmērīgam ķīpu blīvumam. 

� Smalcinātāji XCut un VariCut, kā arī priekšsmalcinātājs PreChop optimālam griešanas garumam.

� Atzīta KRONE mezglu siešanas sistēma liela blīvuma un noturīgas formas ķīpu veidošanai. 

� MultiBale sistēma: līdz pat deviņu mazu ķīpu presēšana vienā lielā ķīpā.

� BaleCollect: ķīpu savācējs tieši preses aizmugurē, tādējādi nodrošinot efektīvu darbību un mazāku 
augsnes noblīvēšanu.

MultiBale sistēma
Ar MultiBale sistēmas palīdzību BiG Pack 870 un 1270 var 
sasiet līdz pat deviņas mazas atsevišķas ķīpas vienā lielā 
ķīpā. Šādas atsevišķas ķīpas ir ideāls risinājums gadījumā, 
kad tās ir jāpārvieto šaurās vietās un jādozē.

Lielāks ražīgums ar aktīvo vāla kopētāju
KRONE Active Pick-up – tūkstoškārt pierādītais EasyFlow 
pacēlājs bez zaru pacelšanas mehānisma, ar kuru standarta 
variantā ir aprīkotas visas BiG Pack preses un kurā papil-
dus ir integrēts aktīvi darbināms padeves valcis. Pacēlājs var 
darboties ar 30% lielāku apgriezienu skaitu. Tā kā tam ir ti-
kai nedaudzas kustīgas detaļas, tiek nodrošināta netraucēta 
darbība un par līdz pat 60% mazāks nodilums.

Nemainīgi blīvas ķīpas
Regulējama piepildīšanas sistēma (VFS) nodrošina cietu un 
noturīgas formas ķīpu presēšanu arī maza masas apjoma 
un neliela braukšanas ātruma apstākļos. Satveršanas un pa-
deves mehānisms vispirms novirza masu padeves kanālā, 
kur tā tiek uzkrāta un iepriekš sablīvēta. Pēc padeves kanāla 
piepildīšanas masa nonāk presēšanas kanālā. 

VariCut: īsi un ātri
  Vairāku nažu smalcinātājs īsu salmu presēšanai.
  Regulējamas nažu grupas ar līdz pat 51 nazim. 
  Siksnas piedziņa un četru staru rotors vēl lielākam 

ražīgumam.
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BiG Pack 870 HDP XC MultiBale

BiG Pack 1290 HDP VC

Smalcinātāji XCut un VariCut
Ar XCut iespējams sasniegt teorētis-
ko griešanas garumu – 44 mm. XCut ir 
aprīkots ar divām nažu kasetēm, kas ir 
hidrauliski nolaižamas un kuras ir ērti iz-
velkamas labajā un kreisajā pusē. Vairā-
ku nažu smalcinātājs VariCut nodrošina 
griešanu teorētiskajā griešanas garumā, 
kas ir vismaz 22  mm. Tā konstrukcija ir 
ideāli piemērota, lai presētu lopbarību 
vai pakaišus.

Tehniskie dati

BiG Pack
870 HDP

HighSpeed
870 HDP XC
HighSpeed

890
HighSpeed

890 XC
HighSpeed

1270
HighSpeed

1270 XC
HighSpeed

1270 VC
HighSpeed

Kanāla platums x augstums (cm) 80x 70 80 x 70 80 x 90 80 x 90 120 x 70 120 x 70 120 x 70

Ķīpu garums (m) 0,5 - 2.7 0,5- 2,7 1,0 - 2,7 1,0 - 2,7 1,0 - 2,7 1,0 - 2,7 1,0 - 2,7

Min. jauda (apm. kW/ZS) 105  / 143 120  / 163 80  / 109 95  / 129 85  / 116 100  / 136 135  / 184

Pacēlāja darba platums (m) 1,95  / 2,35 1,95  / 2,35 1,95  / 2,35 1,95  / 2,35 2,35 2,35 2,35

MultiBale Stand. Stand. – – Pēc izv. Pēc izv. Pēc izv. 

Naži (maks. skaits) – 16 – 16 – 26 51

Min. griešanas garums (mm) – 44 – 44 – 44 22

BiG Pack
1290

HighSpeed
1290 XC

HighSpeed
1290 HDP

HighSpeed
1290 HDP XC
HighSpeed

1290 HDP VC
HighSpeed

4 x 4
HighSpeed

4 x 4 XC
HighSpeed

Kanāla platums x augstums (cm) 120 x 90 120 x 90 120 x 90 120 x 90 120 x 90 120 x 130 120 x 130

Ķīpu garums (m) 1,0- 2,7 1,0 - 2,7 1,0 - 3,2 1,0 - 3,2 1,0 - 3,2 1,0 - 3,2 1,0 - 3,2

Min. jauda (apm. kW/ZS) 90  / 122 105  / 143 130  / 177 145  / 197 180  / 245 130  / 177 145  / 197

Pacēlāja darba platums (m) 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

MultiBale – – – – – – –

Naži (maks. skaits) – 26 – 26 51 – 26

Min. griešanas garums (mm) – 44 – 44 22 – 44
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BiG Pack HDP II
Liela blīvuma lielo ķīpu preses

 � Līdz pat 70% lielāks ražīgums salīdzinājumā ar BiG Pack 1290 HDP.

 � Līdz pat 10% lielāks blīvums salīdzinājumā ar BiG Pack HDP.

 � Astoņi patentēti dubultmezgla siešanas mehānismi vēl lielākam presēšanas blīvumam.

 � Hidrauliski nolaižami aptīšanas auklu nodalījumi vienkāršai tehniskai apkopei un piepildīšanai.

 � Nodalāms atlikušo ķīpu izstūmējs vēl ērtākai presēšanas kanāla atbrīvošanai.

 � Hidrauliska startēšana saudzīgai mašīnas darba uzsākšanai.

Lielāks rotors vēl lielākam ražīgumam
Griešanas rotors, kas ir par 30% lielāks un ir aprīkots ar 
piecām zaru rindām, nodrošina vislielāko ražīgumu. V-veidā 
izkārtotie zari efektīvi virza masu cauri nažiem un nodrošina 
masas plūsmu abās presēšanas kanāla pusēs.

Vienkārša startēšana
Lai nodrošinātu saudzīgu mašīnas darba uzsākšanu, vi-
sas BiG Pack HDP II ir aprīkotas ar hidraulisko startēša-
nas ierīci. Divi hidrauliskie motori paātrina spararatu, pirms 
pieslēdzas traktora jūgvārpsta. Dīseles starpreduktors ne 
tikai nodrošina tiešu kardānvārpstas darbību ar minimālu 
nodilumu, bet arī palielina apgriezienu skaitu. Tādējādi tiek 
nodrošināta optimāla inerces izmantošana.

Atsevišķa piedziņa
Pacēlāju un griešanas rotoru, ar kuriem BiG Pack HDP II ar 
XCut ir aprīkota, darbina atsevišķa 4 rievu ķīļsiksna. Ma-
šīnas nosprostošanās gadījumā iekārta automātiski izslē-
dzas. Mašīnai atkārtoti ieslēdzoties, agregāti pakāpeniski 
pieslēdzas presei. 

50 Produktu klāsts



BiG Pack 1290 HDP II XC

54 auklu ruļļi presē integrētajā nodalījumā
27 auklas spoles vienā aptīšanas auklu nodalījumā – vairāk 
nekā pietiekami garai darba dienai. Aptīšanas auklu noda-
lījumu piepildīšana un tehniskā apkope ir vienkārša, jo tie 
ir hidrauliski nolaižami, ko iespējams ērti veikt no kabīnes. 
Papildu redzamību naktī nodrošina nodalījumā iebūvētās 
LED gaismas.

Mezglu siešanas mehānisms
Lai presētu cieši noblīvētas un noturīgas formas ķīpas, ir 
nepieciešama atbilstoša aukla un mezglu siešanas mehā-
nisms. Šī iemesla dēļ KRONE ir izstrādājusi pilnībā jaunu 
BiG Pack 1290 HDP II mezglu siešanas sistēmu ar astoņiem 
mazākiem dubultmezglu siešanas mehānismiem. Līdz mi-
nimumam tiek samazināts katras auklas izstiepšanas reižu 
skaits, tādējādi nodrošinot lielāku presēšanas blīvumu.

Tehniskie dati

BiG Pack 1290 HDP II 1290 HDP II XC

Kanāla platums x augstums (cm) cm 120 x 90 120 x 90

Ķīpas garums (m) m 1,0 - 3,2 1,0 - 3,2

Jauda kW/ZS 170  / 231 190  / 258

MultiBale – –

Naži Max skaits – 26

Min. griešanas garums (mm) mm – 44
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KRONE BaleCollect ķīpu savācējs
 � Laika un izmaksu ietaupīšana, savācot liela izmēra ķīpas.

 � Optimāla pielāgošanās braukšanas pēdām transportēšanas laikā, pateicoties grozāmajai dīselei.

 � Dažādi ķīpu kraušanas režīmi atkarībā no turpmākajiem darba etapiem.

 � Svēršanas ierīce, ar kuru ķīpu savācējs ir aprīkots standarta variantā.

 � Efektīva darbība un augsnes saudzēšana.

Darbības princips
Ar BaleCollect platformas palīdzību 120 cm platā kanālā ie-
spējams pacelt līdz pat 3 ķīpām, savukārt 80 cm kanālā – līdz 
pat piecām ķīpām. Tiklīdz ķīpas ir izstumtas no presēšanas 
kanāla, šķērsais ķīpu nostūmējs novada ķīpas pa labi vai pa 
kreisi, tādējādi atbrīvojot vietu nākamajai ķīpai. Nonākot iesta-
tītajā pozīcijā, ķīpas automātiski tiek nostumtas no platformas.

Ķīpu kraušana atkarībā no to izmēra
Ķīpas ir kraujamas dažādos veidos atkarībā no turpmākajiem darba etapiem. BaleCollect nodrošina 5 dažādus ķīpu kraušanas 
režīmus. Ja visas ķīpas atrodas lauka malā vai tuvu viena otrai, iespējams izmantot režīmu „3 ķīpas“ vai attiecīgi „ 3+1 ķīpas“. 
Zaļbarības ķīpu aptīšanas gadījumā visoptimālākais risinājums ir režīmi „2 ķīpas kopā“ vai „2 ķīpas atsevišķi“ atkarībā no tā, vai 
tiek veidota dubultā ķīpa, vai arī ķīpa ir jāpaceļ pašam aptinējam. Piespiežot attiecīgo vadības paneļa taustiņu, ķīpas jebkurā 
brīdī iespējams nostumt manuāli.

120 cm platā kanālā iespējams pacelt līdz 5 ķīpām. 

3 + 1 ķīpas 3 ķīpas 2 ķīpas
kopā

2 ķīpas
atsevišķi

1 ķīpa
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Atjautīgs transportēšanas risinājums
Ķīpu savācēji tiek piekabināti tieši pie preses aizmugurē, lai uztvertu ķīpas no presēšanas kanāla. Lai transportēšana būtu 
droša, KRONE ir izstrādājis inovatīvu piekari ar grozāmu dīseli.

Droša transportēšana
Transportēšanas laikā platforma tiek 
saliekta transportēšanas pozīcijā, tās 
platumam nepārsniedzot trīs metrus. 
Tiek izlaista dīsele, un pašstūrējošie 
riteņi vai attiecīgi asis tiek nofiksētas. 
BaleCollect pielāgojas braukšanas 
pēdām arī lielā braukšanas ātrumā virs 
50 km/h vai arī uz šauriem piebrauca-
majiem ceļiem.

KRONE-jaunums Tradicionālā konstrukcija
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...uzticieties oriģināliem produktiem!

KRONE excellent izceļas ar KRONE tik raksturīgo kvalitāti. Iespējams ievērojami ietaupīt 

katras ķīpas izmaksas un izmantot priekšrocības, kuras sniedz KRONE raksturīgā kvalitāte.

Izmantojot mūsu izstrādāto aptinamo materiālu, tiek nodrošināta vērtīgās zaļbarības 

aizsardzība, paaugstināta tās kvalitāte un sasniegts optimāls rezultāts.

KRONE excellent aptinamais materiāls

� Liela pārraušanas pretestība, turklāt KRONE garantē izturību 
pret tīkla uziršanu.

� Ērta iztīšana garantētajā garumā.

� Ruļļa pārklāšana no malas līdz malai (Edge-to-Edge tehnoloģija).

� Vienkārša ievietošana, pateicoties kreisajā un labajā pusē redzamajiem marķējumiem un brīdinājuma atzīmei ruļļa 
pēdējos 70 metros.

� Liela izturība pret UV staru iedarbību un dažādiem atmosfēras apstākļiem, kā arī droša un netraucēta izmantošana.

� Izstrādāts īpaši KRONE ruļļu presēm un tādējādi optimāli piemērots aptīšanas sistēmai.

KRONE excellent tīkls

� Izcila aptīšana, kā arī izturība pret pārraušanu un pārduršanu.

� Vienkārša plēves nostiepšana līdz pat 70%, kā rezultātā ar vienu rulli 
iespējams aptīt vēl vairāk apaļo ķīpu.

� Ļoti labas lipšanas spējas jebkurā temperatūrā.

� Liela izturība pret UV staru iedarbību, tostarp tiešiem saules stariem.

� Garantēta aizsardzība pret jebkuriem laikapstākļiem vismaz viena gada garumā, 
turklāt lopbarība nezaudē kvalitāti, lai arī tā tiek uzglabāta uz lauka.

� Droša un netraucēta izmantošana.

� Izstrādāta īpaši KRONE presēm – ietinējiem un tādējādi optimāli piemērota aptīšanas sistēmai.

KRONE excellent plēve

� Īpaši atbilstoša KRONE BiG Pack tehniskajām īpašībām un optimāla pielā-
gošanās sistēmai.

� Liela mezglu izturība salīdzinājumā ar jebkuru standarta mezglu, 
kuru vidējā pārraušanas pretestība ir tikai 220 kgf.

� Liela pārraušanas pretestība – excellent aukla ir izturīga pat ekstrēmos 
apstākļos.

� Cieša mezglu nofi ksēšana optimālas fi brilācijas rezultātā.

KRONE excellent aptīšanas aukla
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Tīkls Edge X-tra StrongEdge SmartEdge

Pasūtījuma.Nr. 926 180 0 929 926 0 927 922 0 927 924 0 924 988 0

Garums m 2 600 3 600 2 600 3 600 3 000

Platums mm 1 245 1 245 1 245 1 245 1 245

Lineāro metu skaits 50 50 50* 50* 50

Min. pārraušanas pretestība kg 260 260 320 320 260

Plēve Slide 500 Slide 750 Slide Smart RoundWrap

Pasūtījuma.Nr. 926 925 0 926 929 0 27 023 3440 926 947 0 926 946 1

Versija Aptinama Aptinama Aptinama Papildu Papildu

Platums mm 500 750 750 1 280 1 280

Garums m 1 800 1 500 1 500 2 000 1 650

Biezums μm 25 25 25 16 20

krāsa

garums 5 5 5 5 5

** sasaistīti līdz pat 25 meti

aptīšanas aukla
MultiBale

Smart²
MultiBale MultiBale²

HDP
Smart²

HDP
Strong²

HDP
X-treme²

Pasūtījuma Nr.  
(Dubultiepakojums)

27 023 342 0 927 943 0
a) 923 943 1
b) 923 944 0

27 023 343 0 27 023 217 0 27 023 218 0

kg/rullis 11 10 11 11 11 11

Maks. mezgla stiprums kgf 245 245 245 280 315 335

Maks. pārraušanas pretestība kgf 380 350 380 460 510 550

krāsa
a)
b)
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Premos 5000 – Mobilais granulu kombains

Sijāšanas cilindrs
Putekļu un pelavu atsijāšana.
Masa nonāk uz transportiera siksnas  
(līdzīgi apvērstajām sistēmām)

Iekšējais vītņkonveijers 
Granulas no rievotajiem valčiem 
tiek novadītas uz masu paceļošo 
transportiera siksnu.

Masu aizturošais valcis
Nepārtraukta un kontrolēta 
masas pacelšana

Padeves rotors
Platums: 800 mm 
Bez smalcinātāja 

Pacēlājs

Pacēlājs
Automātisks

Transportiera siksna/kanāls
Platums: 800 mm 

2 rievoti valči
Katrs 800 mm plats
Katrs ar 1000 mm diametru

Tvertnes piepildī-
šanas konveijers

Granulu tvertne
9 000 litri
Apm. 5 000 kg

 � Pirmais granulu savācējs, kas izmantošanai gatavu galaproduktu ražo uz lauka vienā piegājienā.

 � Premos 5000: granulu kombains, kas darbojas arī stacionārā režīmā.

 � Salmu granulu bēruma blīvums: 600-700 kg/m³.

 � Ražīgums – līdz pat 5000 kg stundā.

 � Granulas var izmantot daudzfunkcionāli – kā lopbarību, degvielu un pakaišus. 

Visi garstiebru labības (zāles, lucernas un salmu) apstrādes procesi tiek īstenoti ar mērķi 

samazināt transporta un uzglabāšanas izmaksas, maksimāli sablīvējot masu. 

Salīdzinājumā ar jebkuru citu garstiebru labības tiešās ražas novākšanas tehniku, Premos 5000 

(Kalverkamp sistēma) nodrošina 3 - 5 reižu lielāku garstiebru labības blīvumu. Kā gala produkts 

granulas ir ļoti daudzveidīgas: kā pakaiši, dzīvnieku barība un degviela.
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Ilgtspējīga degviela
2,5 kg granulu aizvieto 1 l mazuta. 
Pašlaik 800 miljoni tonnu salmu va-
rētu segt aptuveni 2,5% no pasau-
les enerģijas vajadzībām Tādā veidā 
Premos var dot nozīmīgu ieguldījumu 
klimata aizsardzībā, samazinot CO₂.

Vienkārša izmantošana
Pateicoties 600-700 kg/m³ lielajam bēruma blīvumam, granulu transportē-
šana salīdzinājumā ar presētām salmu ķīpām ir 3-5 reizes rentablāka. Gra-
nulu kā beramo produktu turpmāka apstrāde ir optimāli automatizējama.   

Var izmantot arī stacionāri
Stacionārajā lietošanā, piemēram salmu ķīpas vienmērīgi 
ievada mašīnā, tās pārstrādājot granulās. 

Ieguldījums dzīvnieku labturībā
Granulas lielākoties nesatur putekļus un 
mikrobus, tādēļ tās ir īpaši labvēlīgas dzīv-
nieku labsajūtai un veselībai. 

Garstiebru labības granulas kā pakaiši
1 kg granulu var absorbēt līdz 4 litriem 
ūdens, un tāpēc tās ir ideāli piemērotas 
kā liellopu, zirgu un mājputnu pakaiši. 
turklāt garstiebru labības granulas ir īpa-
ši piemērotas pakaišiem. 

Granulas kā lopbarība
Siena, lucernas vai salmu granulas 
dažādās proporcijās var izmantot 
kā pamata barību.

Granulu kombains Premos 5000

Pacēlāja darba platums (m) 2,35

Granulu diametrs (mm) 16

Ražīgums (kg/h) līdz 5 000

Masa
Siens, lucerna, salmi

Mitrums nepārsniedz 16%
Masa (kg) apm. 16 000

Tvertnes tilpums (kg) apm. 5 000

Tehniskie dati
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+30 %
līdz 
40 %

� Jaudīgi un ekonomiski 6 cilindru MTU motori ar 
490 - 626 ZS jaudu.

� Universāls smalcināšanas trumulis MaxFlow 
ar 20, 28 vai 36 nažiem dažādiem griešanas 
garumiem.

� Biogāzes trumulis ar 40 nažiem īpaši īsai 
griešanai. 

� KRONE VariLOC dažādiem griešanas ga-
rumiem ar vienu trumuli.KRONE VariQuick: 
visātrākā sagatavošanās darbam ar graudu 
placinātāju vai bez tā.

BiG X 480 · 530 · 580 · 630
Pašgājējsmalcinātāji

Tieša piedziņa ar pilnu jaudu
Šķērsām iebūvētais MTU motors ar ķīļsiksnas palīdzību 
tieši darbina sūkni, smalcināšanas trumuli, izmešanas 
paātrinātāju, kā arī hedera un masas ievilkšanas sūkņus. 
Nav nepieciešams motora jaudas noņemšanas 
reduktors. Visu masas plūsmas komponen-
tu saskaņotu darbību nodrošina siksnas 
spriegotājs.

Izcila manevrēšana
Tā kā piedziņas koncepcija ir balstīta uz 
riteņu motoru piedziņu, iespējams pagriez-
ties par 50 grādiem, kas ir ideāls risinājums 
pagriezienos un šaurās vietās lauka ma-
lās, izmantojot 8 rindu kukurūzas hēderi.

� KRONE VariQuick: visātrākā sagatavošanās 
darbam ar graudu placinātāju vai bez tā.

� KRONE AutoScan: automātiska nogatavošanās 
pakāpes atpazīšana un vajadzīgā smalcināša-
nas garuma regulēšana.

� Priekšējā vai visu riteņu piedziņa ar bezpakāpju 
ātruma regulēšana no 0 līdz 40 km/h.

� Izcilas manevrēšanas spējas un liels attālums 
no zemes, pateicoties katra riteņa atsevišķajai 
uzkarei uz aizmugurējās ass.

Ar KRONE graudu placinātāju tiks sašķelts ikviens grauds
Ar 250mm diametru , slīpo zobu profi lu un unikālo masas nobīdes sitēmu, 
OptiMaxx nodrošina graudu sašķelšanu gareniski un šķērsām. Abu valču 
ātruma starpība standarta variantā ir 30%. Palielinot ātrumu, arī placinātāja 
jaudu iespējams palielināt līdz 30% vai 40%.
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Smalcināšanas trumulis
   Universāls smalcināšanas trumulis 
MaxiFlow ar 20, 28 vai 36 nažiem.

   Biogāzes trumulis ar 40 nažiem. 

Masas ievilkšana
   6 masas ievilkšanas valči
   Papildu aizsardzība pret 
svešķermeņiem

   Hidrauliska piedziņa
   Bezpakāpju smalcināša-
nas‘garuma regulēšana

VariQuick
   Bīdāms graudu placinātāja kanāls
   Ātra sagatavošanās darbam ar graudu 
placinātāju vai bez tā.

   Ātra graudu placinātāja izņemšana, pa-
virzot slīdni uz leju.

StreamControl
   Jaudīgs izmešanas paātrinātājs
   Regulējams izmešanas attālums
   Precīza pārējo transporta piekabju 
piepildīšana.

   Neliels dīzeļdegvielas patēriņš.

VariStream
   Atsperota smalcinātāja trumuļa grīda.
   Atsperota izmešanas paātrinātāja aizmu-
gurējā siena. 

   Nepārtraukta masas plūsma.

Pašgājējsmalcinātāji BiG X 480 BiG X 530 BiG X 580 BiG X 630

Motora jauda (kW/ZS) 360 / 490* 390 / 530* 430 / 585** 460 / 626**

Maks. smalcinātāja jauda X-Power (kW/ZS) 338 / 460 368 / 500 408 / 555 438 / 596

Maks. smalcinātāja jauda Eco-Power (kW/ZS) – – 338 / 460 338 / 460

Motora tilpums (l) 12,8 12,8 15,6 15,6

Nažu skaits 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40

* Apstiprinātā motora jauda saskaņā ar ECE R120 (kW/ZS) ir 390/530

Tehniskie dati
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BiG X 680 · 780 · 880 · 1180
KRONE jaunā smalcinātāju sērija

� 8 un 12 cilindru Liebherr motori ar 687 - 
1156 ZS jaudu.

� 6 hidrauliski darbināmi un bezpakāpju regu-
lējami priekšpresēšanas valči vēl augstākai 
smalcināšanas kvalitātei.

� KRONE VariLOC: griešanas garuma reduk-
tors dažādiem smalcināšanas garumiem 
līdz pat 30 mm.

� KRONE VariQuick: ērta pārslēgšanās no 
graudu placinātāja uz labības padeves 
kanālu.

� Valču un disku placinātājs nevainojamai pacelša-
nai un saplūksnošanai.

� KRONE StreamControl: pēc izvēles no kabīnes 
regulējams izmešanas attālums.

� KRONE LiftCab: kabīnes pacelšana pēc izvēles 
labākai redzamībai, strādājot augstā kukurūzā.

� Kombinējamas tvertņu sistēma atbilstoši klienta 
vēlmēm.

� Neatkarīga riteņu piekare maksimālai 
manevrēšanai.

Optimāla jauda un kvalitāte
Lai palielinātu ražīgumu un optimizētu smalcināšanas kvalitāti, ne-
pieciešams izmantot atbilstošo tehnoloģiju, un šādā gadījumā ide-
ālais risinājums ir BiG X, kas ir aprīkots ar tādām inovatīvām deta-
ļām, kā seši hidrauliski priekšpresēšanas valči, liels smalcināšanas 
trumulis ar 48 nažiem un graudu placinātājs. Kopējo smalcināšanas 
garumu no OptiMaize S (4 – 7 mm) līdz XL (20 – 30  mm) iespējams 
iestatīt, BiG X aprīkojot ar VariLOC griešanas garuma reduktoru, 
kas ātri un vienkārši samazina trumuļa darbības ātrumu no 1250 līdz 
800 U/min, tādējādi garantējot līdz pat 53% lielāku smalcināšanas 
diapazonu.

Ātra nomaiņa
Izmantojot ķēžu piedziņu un sviru vai pēc izvēles elektromotoru 
(skat. attēlu), no graudu placinātāja iespējams vēl ātrāk pārslēgties 
uz padeves kanālu un otrādi. Tādējādi smalcinātāju pavisam īsā lai-
kā var izmantot vai nu kukurūzas/zāles vai garstiebru labības/zāles 
apstrādei.

OptiMaxx valču placinātājs
Ar jauno OptiMaxx 250 un 305 (skat. attēlu) KRONE piedāvā BiG X 
sērijas 680/780/880/1180 modeļiem valču placinātāju, kas nodroši-
na vēl labākus rezultātus. Šis jaunais placinātājs ar slīpo zobu profi -
lu un augsto berzes virsmu, ko nodrošina platie valči (salīdzinājumā 
ar iepriekšējo modeli), izceļas ar izcilu masas pacelšanu un optimālu 
graudu šķelšanu.
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Daudzpusīga tvertņu izmantošana
Iespējams izvēlēties septiņas dažādas 
tvertnes, piemēram, 1500 l dīzeļdeg-
vielai iespējams pievienot 150 l urīn-
vielas un 275 l skābbarības piedevas. 
Galveno tvertni un sānu tvertnes ie-
spējams izmantot tā, lai transportētu 
mazāk degvielas un vairāk ūdens un/
vai piedevas. 

LiftCab
Kabīni pēc izvēles dažu sekunžu laikā iespējams pa-
celt par 70  cm, vienkārši piespiežot attiecīgo pogu. 
Tas ir īpaši lietderīgi, apstrādājot augstā kukurūzā, jo 
traktora vadītājam pastāvīgi nav jālūkojas uz nebei-
dzamu kukurūzas masu līdz pat 4 m augstumā – tā 
vietā uz to iespējams lūkoties no augšas Traktora 
vadītājam atrodoties šādā pozīcijā, iespējams labāk 
pārraudzīt iekraušanu augstās piekabēs.

Sānu tvertne (standarta)
170 l dīzeļdegviela vai
230 l piedevas/ ūdens

Piedevu tvertne (pēc 
izvēles)
  Aptuvenā dozēšana 275l 

piedevas/ūdens 
  Feindosierung 2 x 13 Liter 

Siliermittel

Urīnvielas tvertne 
(standarta)
150 l urīnviela

Galvenā tvertne (standarta)
930 l dīzeļdegvielas

Papildu tvertne (standarta)
400 l dīzeļdegvielas

Piedevas
Urīnviela
Dīzeļdegviela

Pašgājējsmalcinātāji BiG X 680 BiG X 780 BiG X 880 BiG X 1180
Motora jauda (kW/ZS) 505 / 687 570 / 775 660 / 898 850 / 1156

Maks. smalcinātāja jauda X-Power (kW/ZS) 467 / 662 550 / 748 632 / 860 818 / 1112

Maks. smalcinātāja jauda Eco-Power (kW/ZS) 368 / 500 401 / 545 459 / 624 515/ 700

Ietilpība (l)/ cilindru skaits 16,16 / 8 16,16 / 8 16,16 / 8 24,24 / 12

Nažu skaits 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40, 48 20, 28, 36, 40, 48

Tehniskie dati
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� Kukurūzas heders ar 6,00 m, 7,50 m un 9,00 m darba platumu.

� Rotējoši sirpju formas diski masas saplūksnošanai.

� Pacelšanas princips ar griešanas un padeves nodalīšanu.

� Brīva griešana ar minimālām svārstībām, tādējādi novēršot vālīšu izkrišanu.

� Maināms apgriezienu skaits, tādējādi nodrošinot griešanas ātruma pielāgošanos attiecīgajiem 
apstākļiem.

KRONE XCollect kukurūzas hederi

Trīs darba platumi
Jaunais XCollect kukurūzas heders ir 
pieejams trīs dažādos darba platumos:

  600 - 3: 6,0 m (8 rindas);
  750 - 3: 7,5 m (10 rindas);
  900 - 3: 9,0 m (12 rindas).

Tips Rindu skaits Darba platums Transportēšanas platums Konstrukcija

600-3 8 6,00 m 3,00 m Trīsdaļīga

750-3 10 7,50 m 3,00 m Trīsdaļīga

900-3 12 9,00 m 3,29 m Trīsdaļīga

XCollect modeļi

  XCollect konstrukciju veido trīs daļas, 
un tas gluži tāpat, kā atzītais Easy-
Collect darbojas pēc pacelšanas 
principa. XCollect griešanas un pade-
ves funkcijas ir nodalītas.

Ražas novākšana bez pārpalikumiem
Rotējošie sirpju formas diski ir izvietoti horizontāli tā, lai 
stiebri griešanas laikā atrastos tieši uz tiem. Tādejādi tiek 
nodrošināta griešana ar minimālām svārstībām un no-
vērsta vālīšu izkrišana.

Komforts 
KRONE piedāvā ģeniālu risinājumu, pēc izvēles kukurūzas 
hederī uzstādīt komforta-priekšas aizsardzību. Šo aizsargie-
rīci var automātiski salocīt, pārvietojoties no lauka uz ceļa, 
nospiežot pogu kabīnē. Tas ir ne tikai ērti, bet arī samazina 
uzstādīšanas laiku, kas nāk par labu produktivitātei. 

JAUNUMS
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Brīvs griezums
Ātri rotējošie sirpja veida diski nogriež kukurūzas stiebrus. 
Katrs sirpjveida disks vidū ar skrūvi ir piestiprināts pie pie-
dziņas ķēdei. Virs diskiem esošie kolektori vienmērīgi, hori-
zontāli virza masu uz smalcināšanas agregātu.

Centrāla piedziņa
Ar piedziņas ķēdes pārslēga palīdzību disku apgriezienu 
skaitu un tādējādi griešanas ātrumu iespējams pielāgot at-
tiecīgajai masai un darba apstākļiem.

Izturīgi stiprinājumi
Zvaigznes tipa sprūdrata savienojumi. Disku (pārī) apgrie-
zienu skaita kontroles sistēma pārslodzes gadījumā informē 
traktora vadītāju, mašīnas vadības panelī attēlojot attiecī-
go ziņojumu. Atsevišķu disku aizsardzību nodrošina berzes 
starplikas.
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Vairāk laika būtiskām lietām
Sasniedz mērķi ar KRONE un Farming 4.0

Runājot par datu pārvaldību, KRONE piedāvā dažādus uz vajadzībām 
balstītus risinājumus. Tie ietver mašīnas uzraudzību, izmantojot KRONE 
Smart Telematics, vai ražotāju pārrobežu datu pārvaldību, izmantojot 
agrirouter. Novērtēšana notiek caur NEXT Machine Management, vai 
caur AgForce. Turklāt programmatūras risinājumus un pat mašīnas 
veiktspēju var elastīgi un ērti rezervēt reālajā laikā, izmantojot E-risinā-
jumu veikalu.





� Intuitīvi un KRONE mašīnām optimāli pielāgoti vadības paneļi.

� Papildinājums ar AUX-Joysticks un kamerām. 

� Ērta pļaušana un valošana pateicoties SectionControl. 

� Traktora kontrole pateicoties TIM.

� Telemetrijas datu pārskats un analīze pateicoties KRONE Smart Telematics.

� Datu apmaiņa starp lietotājiem pateicoties Agrirouters.

� Datu analīze ar NEXT Machine Management.

KRONE Digital

Terminālis DS 500
Kompaktais DS 500 terminālis ir aprīkots ar 5,7” krāsu dis-
pleju. Darbības veic ar 12 taustiņiem skārienekrānā vai ar 
ritināšanas ritenīti aizmugurē. 

ISOBUS terminālis CCI 800 un CCI 1200
Ar jaunās paaudzes ISOBUS termināļiem CCI apvienoja-
mies labākai nākotnei. Pēdējo 10 gadu laikā, tirgū ir pa-
laisti vairāk kā 50 000 termināli, kuri paredzēti vairāk kā 30 
dažādiem tehnikas ražotājiem. Tas nozīmē, ka CCI moto ir 
pareizs: "Komandas darbs nes rezultātus!"

AUX-Joystick CCI A3
Funkcijas tiek parādītas Joystick skārienekranā, tādā vei-
dā vadītajam ir pieejams pārskats par mašīnas darbību. 
Tastatūru izkārtojumu var pielāgot pēc ieskatiem, pateico-
ties maināmiem rāmjiem. 
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KRONE Smart Telematics JAUNUMS
KRONE Smart Telematics Jums vienmēr dod pārskatus par teh-
nikas datiem. Darba gaitu ir iespējams pārraudzīt attālināti nola-
sot šos datus, bez sazināšanās ar operatoru. Saimnieki vienmēr 
ir informēti par to, kas notiek uz viņu lauka. Vairs netiek atstāta 
vieta pārpratumiem. 

agrirouter
Agrirouter ir tīmekļa universāla datu apmaiņas platforma, kas 
savieno dažādu ražotāju iekārtas un lauksaimniecības program-
matūru, kuras izmanto lauksaimnieki. Tas atvielgo datu apmaiņu 
un padara dažādu ražotāju tehnikas datus pieejamus. Tas uzlabo 
darba ātrumu un palīdz ekonomēt. 

NEXT Machine Management
NEXT Machine Management apvieno dažādas Jūsu darbības 
nozares, lai panāktu lielāku efektivitāti. Jūs varat izmantot un 
apstrādāt dažādu ražotāju tehnikas datus. Viedā plānošana ļauj 
efektīvāk izmantot tehniku. 

Externe Dienstleister

Berater

Händler

Landwirt

Lohnunternehmer

Externe Datenaustausch-Plattformen

Maschinenhersteller

App Anbieter

Lebensmittelindustrie

Betriebsmittelhersteller
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Jūsu KRONE izplatītājs

Maschinenfabrik Bernard KRONE
Perfekti līdz pat vissmalkākajai detaļai!

Inovatīvi, kompetenti un atbilstoši klientu prasībām – šīs īpašības ir KRONE 

ģimenes uzņēmuma darbības pamatā. KRONE kā ražas novākšanas tehnikas 

speciālists ražo KRONE disku pļaujmašīnas, siena ārdītājus, vālotājus, lopbarības 

piekabes, ruļļu un ķīpu preses, kā arī pašgaitas BiG M (lieljaudas placinātājus) un 

BiG X smalcinātājus.

Kvalitāte no Spelles – kopš 1906. gada

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Tālrunis:   +49 (0) 5977 935-0
Telefakss: +49 (0) 5977 935-339

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

SIA AMAZONE
Deksnes iela 9 · Padures pagasts 
Kuldīgas novads · LV-3321, Latvija

Tel.: +371 63348131 · Fakss: +371 63322468 
E-pasts: amazone@amazone.lv
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