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RX

Opraap-en transportwagen
Professionele dubbeldoelwagen
Zeer brede pick-up en snijrotor
Snijrotor standaard met 46 messen

	
Optimale benutting van het laadruim door
de beweegbare voorwand
Robuuste stalen laadvloer

RX is de naam van de nieuwste serie opraapwagens
van KRONE. Met een laadvolume van 36 tot 43 m3
inhoud (volgens DIN 11741) is de RX dubbeldoelwagen
de ideale wagen voor het oprapen van gras en als
hakseltransportwagen tijdens het hakselen.
Door de veelzijdigheid, betrouwbaarheid en de hoge
capaciteit maakt het de nieuwe RX zeer rendabel.
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De RX 360 GL en GD dubbeldoelwagens
Opraapwagen en silagewagen in één
Gehele stalen opbouw met 36 m³ laadvolume (volgens DIN 11741)
Voorwand uitgerust met hydraulische hakselklep
Snijrotor met 46 messen
Lossen met of zonder doseerwalsen

De stabiele stalen opbouw met 36 m3 laadvolumen (volgens DIN 11741), de vaste voorwand
met hydraulisch bedienbare hakselklep en het grote transportonderstel met gestuurde
achteras maakt de RX 360 een echte dubbeldoelwagen. De wagen heeft standaard een
doorlopende stalen opbouw en is leverbaar als doseerwagen met doseerwalsen (GD) of
als ladewagen zonder doseerwalsen (GL).

De RX 360 GL/GD als opraapwagen
De grote werkbreedte van de pick up en snijrotor in combinatie met het korte invoerkanaal zorgen voor een snelle
en gelijkmatige vulling van het laadruim. Door het gebruik van messen met kartelrand en Hardox meenemers
op de tanden van de snijrotor is een constante en korte
snijkwaliteit maatgevend.

De RX 360 GL/GD op hakseltransportwagen
De stabiele stalen opbouw en het zware tandemonderstel met een maximaal toelaatbaar technische totaalgewicht van 30 ton maakt de RX 360 ook ideaal bij het gebruik als hakseltransportwagen.
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Veilig op transport
De lange en smalle dissel, het tandemonderstel met gestuurde achteras en de korte bouwwijze maken de RX
360 zowel op transport als op het land bijzonder wendbaar en veilig.
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De RX 400 GL/GD en 430 GL dubbeldoelwagen
Opraapwagen en silagewagen in één
Met 40 of 43 m³ laadvolume (volgens DIN 11741)
	Met geheel doorlopende stalen opbouw (GL) of met geheel
doorlopende stalen opbouw en doseerwalsen (GD)
Met hydraulische beweegbare voorwand
Snijrotor met 46 messen

Bij de twee grote dubeldoelwagens RX zijn veel kenmerken en bewezen innovatieve
technieken van de ZX serie overgenomen op de RX serie.

Gebruik als opraapwagen
Een snelle en gelijkmatige vulling van het laadruim met
optimale laadruimbenutting is gegarandeerd door de brede pick-up, de brede snijrotor en hydraulisch beweegbare
voorwand. Voor de hoogste snijkwaliteit zijn de tanden
van de snijrotor en de messen dicht bij elkaar geplaatst
(schaareffect).
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Gebruik als transportwagen
Met 40 of 43 m³ laadvolume, een bijzonder hoge lossnelheid en hoog maximaal technisch toelaatbaar gewicht
van 30 ton is de RX ook de ideale transportwagen in een
hakseltrein. De mogelijkheid om de RX als dubbeldoelwagen in te zetten maakt het de wagen zeer rendabel.
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Veilig op transport
De lange slanke knikdissel, het tandemonderstel met
gestuurde achteras en hydraulische ophanging van de
voor- en achteras optimaliseren de rijeigenschappen van
de RX zowel op transport als op het veld.
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Aanspanning, dissel en transportonderstel
Standaard hydraulische pendeling
Diverse bandenmaten voor alle omstandigheden
Zeer wendbaar door de lange dissel
Knikdissel voor hoge bodemvrijheid

Verschillende omstandigheden zoals hoge lasten, zware loskrachten, lange transportafstanden en hoge snelheden vergen het uiterste van een wagen. Met een kogelkop,
knikdissel en tandemonderstel met aangepaste bandenmaten is de RX dubbeldoelwagen
volledig uitgerust voor deze zware omstandigheden. De RX staat voor maximale stabiliteit, veiligheid en comfort.

Aanspanning
Alle RX dubbeldoelwagens worden in onderaanspanning
uitgerust met een 80 kogelkoppeling met een maximale
oplegdruk van 4 ton. Dit zorgt voor een grote wendbaarheid bij minimale slijtage.

De dissel
De lange en smalle bouwvorm van de knikdissel zorgt voor
een hoge wendbaarheid tijdens bochten. De standaard knikdisselvering vangt de klappen op en vergroot het rijcomfort en
veiligheid. Voor een verhoogde bodemvrijheid kan de dissel
door twee groot gedimensioneerde hydrauliekcilinders omhoog worden geheven, ook bij zware ladingen. Met een optionele knikdisselautomaat kan de disselpositie voor het oprapen en transport worden opgeslagen en automatisch worden
gekoppeld aan de heffunctie van de pick-up.

De bandenmaten
800/45 R 26.5 TL 174 D
Breedte:
800 mm
Diameter:
1350 mm

800/45 R 26.5 TL 174 D (Trac Proﬁl)
Breedte:
800 mm
Diameter:
1380 mm

Het geleverde bandenprofiel kan afwijken van de foto´s.
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Het tandem onderstel
Het RX tandemonderstel is standaard uitgevoerd met een
hydraulische pendeling tussen de voor- en achterwielen
aan elke zijde van de wagen. Hierdoor zal het gewicht
altijd gelijkmatig over alle vier de wielen worden verdeeld.
Dit verhoogd het rijcomfort en verlicht het oprijden tegen
de kuilbult op. Bij het hydraulisch tandemonderstel zijn
diverse bandenmaten te monteren voor alle omstandigheden. De scheve spatborden zorgen ervoor dat er geen
ruwvoer blijft liggen op de wagen.

Gestuurde achteras
De optionele gedwongen besturing van de achteras wordt
door middel van een stuurstang aangestuurd en zal tijdens
bochten de graszode ontzien en de wagen lichter doen trekken. Voor het snel aan- en afkoppelen kan de stuurstang door
een pen gat verbinding ontgrendeld worden. Optioneel is er
de elektronische besturing mogelijk waarmee de chauffeur
bijvoorbeeld bij het overrijden van de kuil de stuuruitslag
automatisch vastzet of actief bijregeld. Ook wordt bij hogere transportsnelheid de stuuruitslag automatisch beperkt of
vastgezet, dit verhoogt de stabiliteit en veiligheid.

De optionele 30,5 inch bandenmaat heeft; groter contactoppervlak, lage rolweerstand, ontlasting van de graszode en veilig op transport.

710/50 R 30.5 TL 173 D
Breedte:
730 mm
Diameter:
1485 mm*

800/45 R 30.5 TL 176 D
Breedte:
810 mm
Diameter:
1510 mm*

* Bij deze uitrusting zal het laadvolume afwijken.
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De KRONE pick-up EasyFlow
6,5 mm sterke pick-up tanden met grote krul
Brede pick-up voor het zeker opnemen van het zwad
	Door geen gebruik te maken van een curvebaan zijn er weinig bewegende delen:
lage onderhoudskosten en een rustige loop

Bijzondere kenmerken van de EasyFlow pick-up is de snelle en schone opname van het
complete zwad. Ook wanneer het opraapsnelheid hoog ligt en de omstandigheden zwaar
zijn werkt de EasyFlow optimaal. Buiten dat is de EasyFlow pick-up zeer robuust gebouwd
en heeft weinig bewegende delen.

De pick-up
De pick-up EasyFlow neemt dankzij de brede werkbreedte van over de 2 meter een breed zwad goed op
en voedt de snijrotor gelijkmatig. Door de veerontlasting
en de pendelende ophanging past de EasyFlow pick-up
zich optimaal aan op ongelijke ondergronden.

Goed zonder curvebaan
Bij de EasyFlow pick-up heeft KRONE geen curvebaan
verbouwd waardoor de complete aansturing van de verschillende tandbalken vervalt. Zonder curvebaan zijn er
veel minder bewegende delen en daarmee minder slijtage. En door de vorm van de afstrijkers tussen de pickup tanden wordt het gras altijd optimaal opgenomen en
overgegeven aan de snijrotor.

De dubbele tanden
Met een diameter van 6,5 mm en met een grote krul
zijn de pick-up tanden bestand tegen hoge belastingen
en zeer slijtvast. De pick-up tanden zijn met 6 tandrijen in w-vorm gemonteerd op de ronddraaiende as van
de pick-up. Hierdoor zijn bij het laden nooit alle tanden
tegelijk aan de grond waardoor piekbelastingen worden
voorkomen en tevens zorgt de plaatsing van de tanden
voor een gelijkmatigere verdeling van het gewas naar de
snijrotor.
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De gewasrol
De gewasrol ondersteunt het oprapen van de pick-up,
zodat deze het gewas gelijkmatig en volledig op kan rapen. De eenvoudig in hoogte verstelbare gewasrol, maakt
het nog makkelijk de gewasrol optimaal in te stellen, afhankelijk van volume, opraapsnelheid en gewassoort.

De tastwielen
De EasyFlow pick-up heeft aan beide zijden meelopende tastwielen. De opraaphoogte is via deze makkelijk
in hoogte verstelbare tastwielen, eenvoudig, snel en
zonder gereedschap te verstellen. Voor maximale bodemaanpassing in extreme omstandigheden kan optioneel worden gekozen voor twee extra tastwielen achter
de pick-up.
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De KRONE snijrotor
Brede rotor met grote diameter voor een hoog laadvolume
Spiraalvormige tandrijen voor een rustige loop en krachtenverdeling
Lichttrekkende snijrotor met schaareffect snijprincipe

De snijrotor van de RX opraapwagen biedt vele voordelen. Zo heeft de RX niet alleen een
hoge capaciteit en is die onderhoudsarm maar trekt de RX ook bijzonder licht. Buiten dat
wordt het gewas gelijkmatig en volledig naar het laadruim getransporteerd. De messen
snijden het gewas exact, blijven langer scherp en zijn eenvoudig te wisselen.

De rotor
De snijrotor van KRONE is uitgevoerd om een grote hoeveelheid gewas goed en volledig te kunnen snijden. Met
een werkbreedte van 176 cm, een diameter van 88 cm,
spiraalvormig gemonteerde tanden met 22 mm brede
Hadrox meenemers en Hardox afstrijkers kan de snijrotor
in alle omstandigheden het gewas goed snijden en gelijkmatig doorvoeren naar het laadruim. Door het snijden
zoals het schaarprincipe, waarbij de messen dicht langs
de meenemers van de snijrotor gaan, wordt het gewas
altijd optimaal gesneden.

De messen
De messen trekken met hun lange snijsnede bijzonder
licht. Door de geribbelde zijde van de mes wordt in alle
omstandigheden het gewas exact gesneden en blijven
de messen langer scherp. Alle messen in de messenbalk
zijn gelijk en kunnen eenvoudig worden omgeruild.

De rotoraandrijving
Een groot uitgevoerde gesloten tandwielkast drijft de
snijrotor van de RX aan. De tandwielkast is voorzien van
een oliebad en is bestand tegen hoge belastingen.
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De messenbalk
Om stompe messen om te wisselen wordt de gehele
messenbalk hydraulisch naar beneden gelaten en vervolgens onder de wagen vandaan weg gezwenkt, naar
de zijkant van de wagen. Na het ontgrendelen kunnen
dan eenvoudig alle messen op een comfortabele wijze
worden omgewisseld.

De messenschakeling
De gewenst snijlengte wordt comfortabel met de centrale messengroepenschakeling ingesteld. Met 46 of 23 ingeschakelde messen kan er worden gekozen tussen een
theoretische snijlengte van 37 of 74 mm. In de nulstelling
zijn de messen niet ingeschakeld en wordt het gewas niet
gesneden.

De individuele mesbeveiliging
Elk mes wordt individueel door een trekveer beveiligd tegen overbelasting, bijvoorbeeld door een vreemd voorwerp dat door de invoer komt. De ingestelde trekkracht
kan centraal en variabel worden ingesteld. Na het uitbreken van het mes zal het mes door de trekveer automatisch in de oorspronkelijke positie worden teruggebracht.

RX 09/2017 |

De KRONE messenslijpinrichting
SpeedSharp
Scherpe messen: bekwaam, snel en automatisch
In elke slijpcyclus 23 messen tegelijk slijpen
Gelijke slijpbelasting van messen door individuele veerdruk van slijpschijven
Geen vonkenregen onder wagen

Stompe messen snijden slecht, verlagen de voerkwaliteit en verhogen het brandstof
enorm en dus kosten stompe messen geld. Het slijpen van de messen wordt vaak maar
uitgesteld. Daarom biedt KRONE met SpeedSharp een geïntegreerd en automatisch messenslijpsysteem aan. Hiermee kan op elke plaats direct aan de RX. Snel en eenvoudig en
met een hoge kwaliteit de complete messenset worden geslepen.

Messen slijpen met SpeedSharp
De optionele messenslijpinrichting SpeedSharp is in de
messenbalk geïntegreerd. Met een as die is voorzien
met 23 lamellenschijven, worden er in één slijpgang 23
messen geslepen. Zonder eerst alle messen individueel
uit de messenbalk moeten worden genomen. Vervolgens
zal zich het slijpen herhalen waarbij de overige 23 messen worden geslepen. Na ca. 4 minuten zijn alle messen scherp. Het aantal slijpcyclussen kan op de bedieningsterminal eenvoudig tot maximaal 10 maal worden
ingesteld.
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De voorbereiding
Voor het slijpen van de messen, wordt de gehele messenbalk maast de wagen gezwenkt. Na het aankoppelen
van twee hydrauliek slangen wordt de slijp cyclus ingeschakeld met een knop op de knop.
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De lamellenschijven
De ver overlappende lamellen van de lamellenschijven
hebben een bijzonder hoge slijpcapaciteit en een lange
levensduur. Door het “koud” slijpen wordt oververhitting
van de mespunten voorkomen.
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Gelijke scherpte bij alle messen
Alle slijpschijven worden individueel door een veer tegen
het mes gedrukt. Zo wordt, onafhankelijk van het slijtbeeld van de messen, het mes gelijkmatig geslepen. En
zal bij elk mes evenveel worden geslepen om het mes
scherp te maken.
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Het laadruim
Stalen bodem en gehele stalen opbouw
Zwenkbare- of klapbare voorwand
Dubbele bodemketing, naar voren aﬂopend
Standaard LED verlichting in het laadruim
Met of zonder doseerwalsen

De RX dubbeldoelwagen is door zijn gehele stalen opbouw bestand tegen hoge krachten
in zware oogstomstandigheden. De beweegbare- of klapbare voorwand zorgt voor een
optimale lading met pick-up of hakselaar. En de robuuste bodemketting leegt de RX snel
en gelijkmatig.

De beweegbare voorwand
De voorwand van de RX 400 en 430 is hydraulisch
beweegbaar. Voor het vullen van de wagen via de
hakselaar staat de voorwand geheel naar voren, om
comfortabel en maximaal de wagen te doen vullen.
Tijdens het laden via de pick-up wordt de voorwand eerst
verticaal gezet voor een volledige vulling van de wagen.
Wanneer de wagen vol is klapt de voorwand geheel naar
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voren en creëert daarmee ca. 4 m³ extra laadvolume.
Omdat de ruimte boven de snijrotor nu ook benut wordt
is de wagen veel korter dan bij vergelijkbare wagens met
dezelfde volumes. Bij het lossen van de wagen klapt de
voorwand meerdere malen automatisch naar achteren
en naar voren om zo het lossen te doen versnellen.
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De hakselklep
De RX 360 heeft een vaste voorwand. Wanneer een perceel wordt losgehakseld kan de bovenste hakselklep in
de voorwand voorover klappen. Zo kan de RX comfortabel vanaf de voorzijde worden gevuld. Tijdens het oprapen kan de hakselklep omhoog worden geklapt.

De ladingafdekking
De optionele ladingafdekking wordt vanuit de cabine hydraulisch bediend naar de laad- of transportpositie. De
ladingafdekking bestaat uit twee draaibare stangen met
daar tussen een hoogwaardig net dat ﬂexibel laat meebeweegt naar de contouren van de lading.
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De laadruimte

De bodemketting
Vier hoogwaardige bodemkettingen met dwarsstaven
bestaande uit U-profiel worden aan beide zijkanten hydraulisch aangedreven. Standaard met snelgang. Hierdoor worden de zwaarste ladingen zeker en snel gelost.
De bodem loopt aan de voorzijde van de wagen schuin
naar beneden af, richting de snijrotor waardoor de invoer
wordt verkort. Voordelen zijn een laagere vermogensbehoefte, hogere capaciteit en minder vermoesen van het
gewas.

Het laadruimverlichting
Voor het beste zicht in de wagen in het schemer of donker is het laadruim standaard voorzien met 4 heldere LED
strips.
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De laadautomaat en snelgang automaat
Optioneel kan de chauffeur voor een comfortabele bediening de bodemketting automatisch via sensoren laten bedienen. Om tijdens het oprapen het complete laadruim volledig te benutten meet een sensor in de voorwand de druk
op de voorwand. Een sensor bovenop de voorwand meet
de hoek dat het bovenste klepje op de voorwand uitklapt,
om zo het volume te bepalen. Wanneer de druk in de voorwand wordt overschreden tot de ingestelde waarde zal de
bodemketting automatisch worden ingeschakeld. De snelgang automaat wordt gebruikt tijdens het lossen. Hiermee
wordt automatisch overgeschaked naar de snelgang met
lossen – als de druk in het systeem laag genoeg is.

Lossen met doseerwalsen (uitvoering GD)
Met doseerwalsen wordt op de kuil een gelijkmatige laag
verdeeld over de gehele breedte van de wagen. Optioneel kan er gekozen worden voor 2 of 3 doseerwalsen
met V-vormige tanden. De onderste wals draait sneller
voor een optimalere verdeling. De doseerwalsen worden
direct door een aandrijfas aan de aftakas van de trekker
aangedreven om snel en zeker te kunnen lossen.
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De KRONE boardelektronica
en bedieningsterminals
Comfortabel en overzichtelijk
Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
ISOBUS voorbereid

Werken met het KRONE comfort elektronica maakt alles veel eenvoudiger.
Het vereenvoudigt, verbetert en versneld de werkzaamheden met de dubbeldoelwagen RX.
En er is keuze uit twee verschillende bedieningsterminals met verschillende eigenschappen.

Bedieningsterminal Delta
De Delta heeft een 5,5 inch touchscreen display, 12 druk
knoppen en één draaiknop. Hiermee kunt u het complete
laad- en losproces sturen, diagnoses uitvoeren, transportritten en gewerkte uren oproepen. Voor het nog gebruiksvriendelijker maken kan optioneel gekozen worden
voor de joystick (AUX) en camera.

Bedieningsterminal CCI 1200
Het CCI 1200 bedieningsterminal is te combineren met
andere ISOBUS voorbereide machines. Het beschikt
over een groot 12 inch touchscreen in kleur. Naast alle
functies dat de CCI 1200 biedt kan het scherm ook gesplitst worden. Dan kan aan bijvoorbeeld de ene zijde de
bediening van de machine staan en aan de andere zijde
de camera.
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Bedieningsterminal trekker
Heeft de trekker een eigen ISOBUS terminal, dan kan
daarmee ook direct de comfort elektronica van de RX
worden aangestuurd. In dit geval is de KRONE bedieningsterminal niet nodig en wordt de bediening duidelijk
eenvoudiger.

Weeginrichting
Met de optionele weeginrichting kan via weegpennen in
het onderstel en in de knikdissel het gewicht van de lading worden gewogen en geregistreerd.
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Technische gegevens
Met 36, 40 of 43 m3 laadvermogen
Met snijrotor
Met of zonder doseerwalsen
Met 24 t toelaatbaar totaalgewicht

Laadvermogen

ca. m³

Pick-up werkbreedte

ca. m

(volgens DIN 11741)
(volgens DIN 11220)

Snijrotor

Snijlengte met 23/46 messen

Doseerwalsen

Standaard/optioneel

ca. mm
Aantal

Vermogensbehoefte

vanaf ca. kW/PS

Lengte
Breedte *
Hoogte*

ca. m

Platvormhoogte

ca. m

Spoorbreedte

ca. m

Toelaatbare oplegdruk **

t

Toelaatbare aslast ***

t

Bandenmaten
800/45 R 26.5 TL 174 D
800/45 R 26.5 TL 174 D Trac Profil
710/50 R 30.5 TL 173 D ****
800/45 R 30.5 TL 176 D ****
Laad-/lostijd

ca. minuten

Bodemvrijheid *****

ca. m

*
**
***
****
*****
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Varieert afhankelijk van de uitvoering
Bij onderaanspanning en kogelkoppeling 80
Met tandemonderstel
Afhankelijke van type wijzigt zich het laadvolume
Met hydraulische knikdissel
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S

RX 360 GL

RX 360 GD

RX 400 GL

RX 400 GD

RX 430 GL

36

36

40

40

43

2,015

2,015

2,015

2,015

2,015

74/37

74/37

74/37

74/37

74/37

-

2/3

-

2/3

-

110/150

110/150

125/170

125/170

125/170

10,06
2,98
3,95

10,06
2,98
3,95

10,06
2,98
3,95

10,06
2,98
3,95

10,06
2,98
3,95

1,57

1,57

1,57

1,57

1,57

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

4

4

4

4

4

20

20

20

20

20

standaard

standaard

standaard

standaard

standaard

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

6-9/2

6-9/3

6-9/2

6-9/3

6-9/2

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Alle afbeeldingen, maten en gewichten zijn niet altijd van toepassing op de standaard uitvoering en zijn niet bindend.
Onder behoud van technische veranderingen
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Maschinenfabrik Bernard Krone
Perfect in elk detail

Innovatief, competent en nauwe klant contacten – Deze criterium kenmerken
de filosofie van de familieondernemeing KRONE. KRONE is de specialist in
de groenvoederwinning en produceert schijvenmaaiers, schudders, harken,
opraap- en doseerwagwens, silagewagens, ronde balen, vierkante balen persen
en totslot de zelfrijdende BiG M maaier en BiG X veldhakselaar.
Kwaliteit uit Spelle, sinds 1906.

NL · RX · 01/18 · 209020510

Uw KRONE dealer

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
Telefoon: +49 (0) 5977 935-0
Fax:
+49 (0) 5977 935-339
info.ldm@krone.de | www.krone.de

