
trendy v technike

#KRONECTED
Od roku 1906 je KRONE neoddelite ne spojené s po nohospodárstvom. 

S u mi, ktorí obrábajú svoje polia v rytme prírody. Kosíme, zhrabujeme, režeme a lisujeme. 
Spájame pojem kvalita a krmivo. A spolo ne získavame to najlepšie zo svojej žatvy.

Spájame

POJMY KVALITA
& KRMIVO
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Ďalší plusový bod: pri nasa-
dení pri zbere kukurice v kom-
binácii s adaptérom XCollect, 
osadeným integrovaným pre-
pravným podvozkom neprekro-
čí zaťaženie prednej nápravy 
rezačky 11,5 t. Big X tak garan-
tuje nielen vysoký komfort jazdy 
na ceste, ale presvedčí aj v poli 
vďaka veľkej styčnej ploche 
a tým šetrnosťou k pôde. Pneu-
matiky navyše umožňujú veľké 
zaťaženie a sú vhodné pre všet-
ky zberové adaptéry.

Často prevádzkované kom-
binácie tvorené BiG X 680 ale-
bo 780, osadené adaptérom 
XCollect 750-3 s integrovaným 
podvozkom a komfortným 
ochranným rámom, tak môžu 
vďaka pneumatikám 680/80 
R38, komfortne a bez ďalších 
povolení jazdiť po pozemných 
komunikáciách. Navyše auto-
matická komfortná ochrana 
umožňuje rýchlu zmenu po-
zemku bez toho, aby vodič mu-
sel opustiť kabínu.

Záver: Vďaka novému varian-
tu pneumatík 680/80 R38 pre 
BiG X 680 - 1180 a osvedčené-
mu variantu pneumatík 710/70 
R42 pre Big X 480 až 630 po-
núka spoločnosť Krone praktic-

kú možnosť získať všetky aktuál-
ne Big X modely s transportnou 
šírkou 3 m. To podčiarkuje jej 
kompetencie ako inovatívneho 
špecialistu na zber krmovín.

Zdroj: Krone

Všetky aktuálne rady rezačiek BiG X s prepravnou šírkou len 3 m

Výkonné stroje na úzkej stope 

Všetky aktuálne rady Big X ponúkajú prepravnú šírku 3 m.

Spelle, október 2021: čo je u zberových rezačiek 
Krone Big X 480 až 630 známe už od roku 2013, 
ponúka teraz Krone aj pri modeloch Big X 680 až 
1180. Umožňujú to nové pneumatiky 680/80 R38 
pre prednú nápravu. Vďaka nim tak nie je potrebné 
žiadne povolenie na prepravu nadrozmerných vozi-
diel kvôli celkovej prepravnej šírke.




