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KRONE rozširuje rad VariPack

Exkluzívne modely
S lisom VariPack vyvinula KRONE úplne nový, výkonný lis na
okrúhle balíky, ktorý je určený pre
profesionálne nasadenie. Položil
nové meradlo v oblasti zlisovateľnosti a priechodnosti. Teraz sa
produktový program rozšíri
o štyri ďalšie modely, VariPack V
165 a V 165 XC a ďalej VariPack V
190 a V 190 XC.
Mnoho komponentov bolo prevzatých
z vysoko výkonného modelu, preto bodujú aj tieto nové modely vďaka vysokej
hmotnosti balíkov a maximálnou priechodnosťou v slame a sene. Vďaka jednoduchšiemu prevedeniu nie sú určené
iba službárom, ale sú ideálne aj pre bežné
poľnohospodárske podniky.
U VariPack V 165 je možné plynulo nastaviť priemer balíka od 0,80 do 1,65 m.
VariPack V 190 lisuje balíky od 0,80 do
1,90 m. Na želanie je možné oba stroje vybaviť aj rezacím ústrojenstvom.
Štyri nekonečné pásy sa, rovnako ako
je tomu u VariPack Plus, starajú o perfektný tvar balíka. Lisovaciu silu a priemer balíka je možné upravovať priamo z miesta
vodiča na ovládacom termináli. Mäkké
jadro je možné podľa potreby nastaviť
podľa intenzity a veľkosti, v troch rôznych
stupňoch. Prispôsobenie ku zberanému materiálu tak prebieha jednoducho
a rýchlo.

Ďalším inovatívnym prvkom je extrémne rýchle vyhadzovanie balíka. Za menej
ako 5 sekúnd sa zadné veko dokáže otvoriť a zase zatvoriť. Ukazovateľ smeru jazdy
pomáha rovnomernému plneniu lisovacej
komory. Aj neskúsení vodiči tak okamžite
dokážu lisovať krásne balíky.

Osvedčené a nové komponenty
KRONE samozrejme stavia pri nových
modeloch VariPack na osvedčených elementoch, ako napr. zberač EasyFlow. Neriadená konštrukcia sa stará o pokojný
chod a malé opotrebenie. Pracovný záber
činí 2150 mm, čím sú spoľahlivo zbierané
aj široké riadky. Lisy s rezacím ústrojenstvom XC sú vybavené integrálnym rotorom v kombinácii so 17-nožovým rezacím
ústrojenstvom. Nože je možné rýchlo prispôsobiť akýmkoľvek podmienkam.
Priemer rotora je 530 mm. To je predpokladom pre najvyššiu priechodnosť. Aj
veľké riadky sú bez problémov dopravované do rezacieho ústrojenstva.
Vďaka inovatívnej súhre neriadeného
zberača a integrálneho rotora sú nové lisy
VariPack vybavené len malým množstvom
pohyblivých dielov. To znamená nielen minimálne nároky na údržbu, ale súčasne aj
malé opotrebenie. Pre ideálny výkon a veľmi malé nároky na údržbu sú zberač a rotor poháňané robustnými reťazami.

Precízne, komfortné a praktické
Vďaka sériovému skupinovému radeniu
je pomocou jednej radiacej hriadele možné zvoliť, či bude použitých všetkých 17
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nožov, polovičný počet, alebo žiadny nôž.
V prípade upchatia je možné komfortne
z kabíny vodiča zasunúť nože a spustiť nožové dno. Vďaka tomu nedôjde k žiadnym
stratám krmoviny, pretože po odstránení
blokády pokračuje materiál ďalej dopravným kanálom. Samozrejmosťou je istenie
jednotlivých nožov proti preťaženiu. Nože
je možné jednoducho a rýchlo vybrať.
Tiež viazacie ústrojenstvo nového lisu
VariPack boduje vďaka komfortu a užívateľskej prívetivosti. Sieť je možné založiť
z oboch strán. V základnej výbave lisu je
viazanie do siete (viazanie na želanie).
Na želanie je k dostaniu tiež sklz pre rolu

siete. Pomocou nej je možné bez veľkej
námahy založiť sieť do viazacieho ústrojenstva. Pomocou pevne zabudovaného
posuvníka siete je zavedenie siete nekomplikované a rýchle.

Perfektné do detailu
Aj údržba nového lisu VariPack zo strany vodiča je veľmi jednoduchá. Všetky
reťaze sú po celú dobu práce plne automaticky mazané. Automatické napínanie
reťazí je tiež samozrejmosťou. Dizajn lisu
je navrhnutý tak, že vďaka šikmým plochám nedochádza k žiadnemu prichytávaniu nečistôt na celom stroji.

VariPack je v základnej výbave vybavený pneumatikami 15.0/55-17. Na želanie
sú tiež varianty 500/50-17 a 500/55-20.
Všetky nové modely VariPack sú ISOBUS-ready. Je možné ich ovládať cez všetky CCI-ISOBUS terminály alebo cez každý
ISOBUS terminál traktora. Alternatívne je
možné lisy ovládať prehľadnými terminálmi KRONE DS 100 alebo DS 500.
Ako praktické príslušenstvo ponúka
KRONE napríklad vlhkomer. Tractor Implement Management (TIM) a alebo kamerový systém slúži ku kontrolovanému odkladaniu balíkov.
Zdroj: KRONE
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Od roku 1906 je KRONE neoddeliteĀne spojené s poĀnohospodárstvom.
S ĀuÑmi, ktorí obrábajú svoje polia v rytme prírody. Kosíme, zhrabujeme, režeme a lisujeme.
Spájame pôdu a techniku. A spoloÏne získavame to najlepšie zo svojej žatvy.
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