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EasyWrap 165 T:
Ťahaná balička pre profesionálov
Potom, čo KRONE v lete 2020
predstavilo svoj výrobný rad
EasyWrap 150, nasleduje nová,
ťažená dvojramenná balička
EasyWrap 165 T, ktorá zvládne
ovinúť balíky s priemerom v
rozsahu od 1,00 m do 1,65 m.
EasyWrap 165 T je skutočne
vysoko výkonná satelitná balička,
ktorá zvládne nielen zobrať a
ovinúť balíky s hmotnosťou až
1650 kg, ale garantuje pritom aj
maximálnu produktivitu a denný
výkon vďaka vysokým otáčkam
svojich ovíjacích ramien (až 40
otáčok za minútu).
Práve tak profesionálne je aj ovládanie stroja.
Je ľahko a pohodlne ovládaný prostredníctvom ISOBUS terminálu z kabíny stroja. Doplnkovo je možné niektoré z funkcií, napríklad
pri výmene fólie, ovládať ovládacím panelom
umiestneným priamo na stroji.
Rýchlo pripravená a veľmi obratná
Balička sa svojim otočným závesom pripojí
do spodných ramien traktora rýchlo a ľahko.
Praktický držiak hadíc a elektrického vedenia
zabraňuje ich možnému poškodeniu pri práci a
uľahčuje pripájanie. Úzka oj a kompaktná stav-
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ba znamenajú pre EasyWrap 165 T excelentnú
obratnosť. Pozitívnym vedľajším efektom je
bezchybný výhľad na baliaci stôl.
Hydraulicky otočná oj umožňuje perfektné zachytenie a naloženie balíka. Zároveň uľahčuje
prestavenie stroja z pracovnej do prepravnej
polohy a naopak iba stlačením tlačidla. Na
prianie je možné k stroju objednať zásobník až
na desať roliek fólie umiestený na oji. To je dostatočná rezerva pre dlhé pracovné zmeny.
Jemné naloženie balíkov, bleskurýchle ovinutie a opatrné odloženie
Robustné nakladacie zariadenie umiestni balík jemne a spoľahlivo na baliaci stôl. Rameno
sa nastaví podľa priemeru balíka bez použitia

náradia. Ďalšou výhodou je možnosť naloženia
balíka bez toho, aby ste museli už ovinutý balík
odložiť. Takto zastupuje balička aj funkciu akumulačného vozíka.
Baliaci stôl má štyri vysokopevnostné gumotextilné pásy, ktoré roztočia balíky všetkých
priemerov. Balík je na stole umiestnený hlboko, a tým je zabezpečený proti prevráteniu.
Štyri bočné vodiace klapky (na prianie šesť)
udržujú balík v správnej polohe. Impulz od
senzora pod dotykovým plechom automaticky
spustí celý proces ovíjania. Balíky sú ovíjané
fóliou so šírkou 750 mm. Predopnutie fólie je
možné nastaviť na 55 % alebo 70 %.
Po zadaní počtu vrstiev fólie a priemeru balíka
v terminály, sa automaticky prepočíta počet
otáčok ramien. Pokiaľ je rolka fólie spotrebovaná, alebo sa pretrhne, baliaci stôl sa okamžite zastaví (variant je dokončenie ovíjania iba s
jednou rolkou fólie). Pri pokračovaní v ovíjania
sa pri prvej otáčke ramien stôl neotáča, a tým
je zaistené ideálne prekrytie fólie pre dosiahnutie krmiva najvyššej kvality.
Ďalšie skvelé technické riešenie: V porovnaní s
inými samostatnými baličkami je EasyWrap riadený podľa skutočnej pozície ovíjacích ramien
snímanej potenciometrom a nie iba časovým
oneskorením. Tento systém garantuje perfektný výsledok ovíjania so rovnomerným prekrývaním jednotlivých vrstiev aj pri používaní rôznych traktorov.
Na konci procesu ovíjania sa fólia odreže a držiakom noža v jednom plynulom pohybe pridrží. Vďaka čistému strihu je fólia čisto prilepená
k balíku a pri práci s EasyWrap na ňom nezostávajú voľne vlajúce konce. Balíkom je možné
potom podľa potreby samozrejme ešte otáčať.

Balík je možné odložiť aj za jazdy. Baliaci stôl
sa zakloní dozadu a jemne odloží balík. Plachta
pritom ochráni fóliu pred poškodením strniskom. Na nerovnom pozemku pomôže zadná doplnková vodiaca kladka zabrániť nechcenému
odloženiu balíka.
EasyWrap 165 T môže byť na prianie vybavený
aj stavačom balíkov, ktorý sa aktivuje jednoducho stlačením tlačidla z kabíny traktora. Celý
proces ovíjania, od nakladania až po odloženie
balíka, je možné kompletne automatizovať.
Obsluha sa potom môže sústrediť iba na jazdu.
Pokiaľ to pracovné podmienky neumožňujú,
je možné každý z krokov pracovného procesu
ovládať stlačením tlačidla samostatne.
V štandarde je možné EasyWrap 165 T ovládať
prostredníctvom ISOBUS virtuálneho terminálu v traktore, na prianie môžete vybrať niektorý zo známych terminálov KRONE.

Najvyššia miera bezpečia aj pri jazde
Nízko umiestnené ťažisko podvozku novej
baličky garantuje vysokú stabilitu stroja vo
všetkých situáciách, pri nakladaní, ovíjaní aj
odkladaní. Nízko položené ťažisko a optimálne rozloženie hmotnosti prispieva k bezchybnej manévrovacej schopnosti, odolnosti proti
prevráteniu a umožňuje použitie malých traktorov. Okrem toho je balička vybavená tiež pracovným LED osvetlením s tromi doplnkovými
reflektormi, ktoré môžu byť používané napríklad pri dlhých pracovných dňoch.

výkonnou satelitnou baličkou, ktorá ponúka
zaujímavú alternatívu napríklad strediskám
služieb pracujúcich v členitom teréne s malými
výmerami pozemkov.
Prehľad technických dát:
Výška: 3010 mm
Dĺžka: 3940 mm
Šírka: 2695 mm
Hmotnosť: 1580 kg
Max. priemer balíka: 1,65 m
Max. hmotnosť balíka: 1650 kg
Výkon hydrauliky: cca 40 l/min pri 200 bar

Záverom: S novým modelom EasyWrap 165
T prichádza KRONE s profesionálnou, vysoko

zdroj: Tlačová správa Krone

Od roku 1906 je KRONE neoddeliteĀne spojené s poĀnohospodárstvom.
S ĀuÑmi, ktorí obrábajú svoje polia v rytme prírody. Kosíme, zhrabujeme, režeme a lisujeme.
Spájame tradíciu a víziu. A spoloÏne získavame to najlepšie zo svojej žatvy.
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