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Krone ponúka dve nové žacie kombinácie EasyCut B 870 a B 1000

Enormná ﬂexibilita, vysoký komfort
a maximálna výkonnosť
Novými strojmi EasyCut B 870 a EasyCut B
1000 Krone rozširuje svoj výrobný program
žacích kombinácií o ďalšie dva modely. Od dosiaľ
vyrábaných žacích trojkombinácií bez kondicionéra
sa nové typy odlišujú moderným zaobleným
dizajnom s krytmi riešenými napnutými plachtami
a optimalizáciou hmotnosti, ktorú umožňuje nová
konštrukcia závesného rámu.
Nové stroje sú štandardne odľahčované hydropneumaticky,
majú non-stop nájazdovou poistku, pritom disponujú mnohokrát
osvedčenými Krone technológiami
SmartCut, SafeCut a DuoGrip.
Stroj sa pripája tesne k traktoru
trojnásobne podopretými čapmi
závesu kategórie II a kategórie III.
Strmé svahy a EasyCut B 870: Výložníky žacích jednotiek je možné namontovať do dvoch polôh.
Vďaka tomu je možné použiť stroj
v pracovnom zábere 8,31 m alebo
8,62 m, a tým individuálne prispôsobiť prestrih čelnej a zadných
žacích jednotiek. V úzkom zábere
je vzdialenosť medzi žacími jednotkami menšia než 2 m. V tomto
nastavení je stroj ideálny pre prácu
vo svahoch.
Nová žacia trojkombinácia EasyCut
B 1000 zaujme príkladným užívateľským komfortom a nastaviteľným pracovným záberom v rozsahu
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9,28 m až 10 m, ktorý sa ovláda
komfortne hydraulicky z kabíny
traktora. Posunutie žacích jednotiek je možné aj pri práci. Tak môže
obsluha okamžite reagovať na situáciu a podľa potreby zvýšiť prestrih

žacích jednotiek, alebo nastaviť
maximálny pracovný záber.
Nová žacia trojkombinácia sa ovláda hydraulickými okruhmi traktora. Potrebný je jeden dvojčinný
a jeden jednočinný hydraulický
okruh.

Ďalší praktický aspekt: Samostatným zdvíhaním jednotlivých strán
je stroj vybavený už v základe. Jednotlivé žacie jednotky môžete zdvíhať a spúšťať podľa potreby, to je
veľmi dôležitá vlastnosť pre prácu
v klinoch.

Prehľad technických údajov:
Pracovný záber
Prepravná šírka
Prepravná výška
Hmotnosť
Min. príkon
Hydraulické okruhy

EasyCut B 870
8,31 alebo 8,62 m
2,99 m
pod 4,0 m
cca 1 350 kg
od 88 kW (120 PS)
1xJO, 1xDO

EasyCut B 1000
9,28 – 10 m
2,99 m
pod 4,0 m so svetlosťou 25 cm
cca 1 750 kg
od 100 kW (140 PS)
1xJO, 1xDO
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Obratný a spoľahlivý –
s mnohokrát osvedčenou
technikou EasyCut
Okrem vymožeností zvyšujúcich
komfort obsluhy, vsádza Krone pri
kosení na osvedčenú technológiu
EasyCut. Plochá konštrukcia žacieho nosníka umožňuje čisté kĺzanie
žacej jednotky cez trsy trávy. Štandardne sú pod každou žacou jednotkou EasyCut namontované veľmi široké plazy, ktoré majú hneď
dve prednosti. Veľmi dobrý tok
materiálu a súčasne aj veľmi šetrné zaťažovanie porastu. Tvrdená
oceľ je zárukou vysokej pevnosti
a oteruvzdornosti plazov. Na prianie Krone ponúka k žacím strojom
aj kombinované plazy pre často sa
meniace podmienky zberu a plazy
pre vysoké strnisko (napríklad pre
polia s výskytom kameňov).
Tak ako pri všetkých žacích strojoch EasyCut disponujú aj nové
žacie trojkombinácie osvedčeným
satelitným pohonom diskov. Pohon tvoria veľké čelné kolesá s až
66 zubmi, ktorá spoľahlivo prenášajú silu od pohonu až po koniec
žacej lišty. Vzhľadom k svojej veľkosti sa otáčajú pomalšie a medzi
kolesami prichádza do záberu
mnoho zubov. Táto konštrukcia
sa vyznačuje veľmi pokojným
chodom, vynikajúcim prenosom
síl a dlhou životnosťou pri nízkej
vlastnej hmotnosti. Predsunuté
satelitné pohony ženú vždy výhradne jeden žací disk a sú tak vystavené iba malému namáhaniu.
K ďalšiemu príslušenstvu na prianie patrí rýchloupínanie nožov,
rovnako ako patentované istenie
žacích diskov Krone SafeCut.
Okrem toho nové trojkombinácie
presvedčia aj svojim inteligentným
systémom poistky pri nábehu na
prekážku. Pri náraze sa žacia jednotka vychyľuje dozadu a nahor.
Po prekonaní prekážky sa automaticky vráti do pracovnej polohy.
Zavesenie žacích jednotiek systémom DuoGrip garantuje skvelé
kopírovanie terénu. Žacie jednotky sú zavesené v ťažisku a vedené
paralelogramom.

vyváženým žacím jednotkám je
ťažisko veľmi blízko zadnej nápravy traktora. Odtiaľ plynú skvelé
jazdné vlastnosti súpravy aj pri
použití ľahších traktorov. Ďalšou
výhodou je prepravná výška nižšia

nožov, má tak obsluha dostatok
miesta. Praktické sú aj v rámu
schované schránky na nože, máte
tak náhradné nože vždy po ruke.

Záver:
S novými trojkombináciami EasyCut B 870 a B 1000 Krone dopĺňa
svoj výrobný program žacích strojov o dva nové modely, ktoré spoľahlivo spĺňajú všetky požiadavky
praxe, ako v oblasti výkonnosti,
flexibility aj komfortu.
Zdroj: Tlačová správa Krone

ROBIA NAŠE
KRMIVO LEPŠIE!
KRONE lisy na valcové balíky

KRONE priečkový
dopravník NovoGrip

znižuje vďaka zubovému efektu straty
odrolom až o 2 %. To predstavuje navyše až
11 litrov mlieka z jedného balíka.

Ľahká preprava aj údržba
Aj pri preprave oceníte praktické
ovládanie nových strojov. Obe žacie jednotky sa zdvihnú o 95° za
traktor. Po dosiahnutí prepravnej
polohy sa jednotky automaticky
hydraulicky zaistia. Vďaka dobre

ako 4,0 m. Práve preto je praktická možnosť ľahkého a rýchleho
odstavenia stroja na malej ploche
v prepravnej polohe na silných odstavných nohách. Odstavné nohy
zostávajú na stroji aj pri práci a sú
tak kedykoľvek k dispozícii. Šírka
pri preprave aj odstavení nedosahuje 3 m.
A v neposlednom rade sú pri servise a údržbe pri nových žacích
trojkombináciách veľkou výhodou
doširoka rozoberateľné kr yt y,
umožňujúce voľný prístup k lište.
Pri údržbe, napríklad pri otáčaní

Celý príbeh nájdete na stránke
www.lepsi-krmivo.cz

www.krone.cz

 www.agrobiznis.sk
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