EasyCut T

Tažené diskové žací stroje

EasyCut T
Všestranné, variabilní, robustní
a praktické – takto lze charakterizovat tažené žací stroje EasyCut
od KRONE.

 Postranní nebo středové připojení oje
 Robustní, kompaktně svařená žací lišta s velkými ozubenými koly namazanými na celou dobu
životnosti
 SmartCut: díky velkému překrývání drah nožů
nezůstávají žádné neposečené pruhy
 SafeCut: jištění každého žacího disku
samostatně

 Rychloupínací nože
 DuoGrip: zavěšení v těžišti s dvojím vedením
 Optimální přítlak díky nastavitelným tažným
pružinám
 Rovnoměrné prosychání sklizeného produktu díky úpravě píce prstovým nebo válcovým
kondicionérem
 Příčný dopravník umožňuje variabilní ukládání
píce
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Modely EasyCut T
 Všestranné použití
 Variabilní výbava
 Robustní provedení
 Praktický pro uživatele

Požadavky na tažený diskový žací stroj se podle země, regionu a způsobu práce mohou
opravdu zásadně lišit. Z našeho rozmanitého programu si můžete zvolit takovou variantu
výbavy, která nejvíce vyhovuje Vašemu provozu. Volit můžete například prstový kondicionér
CV s deflektory pro rozprostírání na široko, válcový kondicionér CRi, příčný dopravník
a hydraulicky nastavitelné usměrňovací plechy.

Přehled tažených diskových žacích strojů EasyCut
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*Volně zavěšené prsty

Stranové připojení oje
Ideální pro kontinuální sečení bez přerušení, bez zvedání a couvání, ani v zatáčkách a rozích.
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Středově zavěšená oj
S těmito žacími stroji je možné sečení
nalevo i napravo od traktoru. Ideální
pro práci na velkých pozemcích.

Kondicionér s ocelovými V prsty
Pohyblivé ocelové V-prsty rovnoměrně
upravují píci v celé šířce záběru.
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S válcovým kondicionérem
Profilované válce, které do sebe zapadají v celé šířce záběru, se výborně hodí ke zpracování luskovin a píce
s velkým obsahem listové hmoty.
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S příčným dopravníkem:
Některé stroje EasyCut mohou být vybaveny
příčným dopravníkem a hydraulickým nastavováním usměrňovacích plechů. Tak je možné ukládání dvou posečených řádků dohromady na jeden nebo vedle sebe.

EasyCut 6210 CV
Tento výkonný žací stroj se dvěma nezávisle pracujícími kondicionéry, záběrem 6,2 m a středovým připojením pracuje velice čistě.
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Žací nosník KRONE
 Kompaktní svařený žací nosník: robustní, těsný a s celoživotní olejovou náplní
 Vysoce odolný satelitní pohon s velkými čelními ozubenými koly:
velice klidný chod a výborný přenos sil
 Bez vnitřního děliče: sečení bez překážek

Diskové žací stroje KRONE konstrukční řady EasyCut jsou zárukou čisté a přesné práce.
Uzavřený, kompaktně po celém obvodu svařený žací nosník zůstává i po dlouholetém
používání zcela těsný a bez deformací. Velká ozubená kola v olejové lázni přenesou i extrémní
trvalé zatížení a přitom celá žací jednotka vyniká obzvlášť tichým chodem.

Bez vnitřního širokého splazu
Žací lištu pohání úhlová převodovka přímo za vnitřním odmítacím bubnem. Při práci na souvrati nebo v klínovitých výběžcích porostu je tak zaručena práce bez ucpávání.

Osvědčený satelitní pohon v žací liště
Velká čelní ozubená kola až o 66 zubech přenášejí hnací sílu
z hlavního pohonu do celého žacího nosníku.. Velká ozubená
kola s čelním ozubením se otáčí pomaleji a do záběru sousedních kol přichází více zubů najednou. Tato konstrukce zajišťuje klidný chod, nejlepší přenos síly a dlouhou životnost.
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Předsunutá menší hnací kola vedlejších pohonů pohánějí
jednotlivé žací disky a jsou tak vystaveny jen malému namáhání. Daleko dopředu posazené žací disky zajišťují výrazně
delší překrývání drah nožů. Výsledek: absolutně perfektně
vysečený porost.
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Těsný a robustní
Po celém obvodu svařované žací nosníky s celoživotní olejovou náplní se vyrábějí pomocí nejmodernějších svařovacích
robotů a CNC výrobních technologií. I díky tomu splňují nejvyšší nároky na kvalitu. Žací lišta je totiž srdcem každého
diskového žacího stroje.
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Olejová náplň na celou dobu životnosti
Uzavřený, kompaktně svařený žací nosník je bezúdržbový a i po dlouholetém používání zůstává těsný a v původním tvaru. Díky speciálním čisticím metodám během výroby
je při montáži možné naplnit nosník olejem na celou dobu
jeho životnosti a výměna oleje po záběhu je zde zbytečná.
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Žací nosník KRONE
Sečení bez vynechaných pruhů, ukládání na řádek nebo na široko
 Klínovitý dutý profil pro čisté sečení
 SmartCut: optimální tok materiálu díky velkému překrývání drah nožů
 Ukládání na řádek nebo na široko

Nízké strniště na loukách a pastvinách, o něco vyšší při sečení polních plodin. Klínovitý
profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah nastavení. Se strojem EasyCut sečete čistě
i v obtížných podmínkách.

Robustní a variabilní
Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah nastavení výšky
sečení. Díky mohutnému dvojitému
uložení čelních ozubených kol je žací
nosník velmi robustní a odolá velkému
zatížení.

Sečení bez vynechaných pruhů
Žací disky se točí vždy po párech proti sobě. Žací nůž je v záběru jak dozadu, tak i dopředu proti směru jízdy. Proto musí
být přesahy drah nožů dostatečné, aby bylo sečení čisté. Nepárové disky se otáčí od sebe, a zde je přesah nožů obzvlášť
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velký. Tím je zaručeno bezvadné sečení mladé píce i řídkých
porostů bez tvorby neposečených pruhů. Větší vzdálenost
disků otáčejících se dozadu kromě toho zlepšuje podávání
píce zejména při větších množstvích.
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Praktické
Předsazená ozubená kola umístěná bezprostředně
pod disky mají excentrickou ložiskovou skříň. Tato
menší ozubená kola předsazených pohonů disků
lze včetně ložisek vyjmout směrem nahoru, velká
kola hlavního pohonu bočním otvorem.

Ukládání do řádků
Aby nedocházelo k přejíždění posečené píce koly traktoru, jsou excentrické
domečky modulů disků orientovány
tak, že se žací disky otáčejí směrem
do středu.

Ukládání na široko
Stroje EasyCut se směrem otáčení
B rozprostírají píci naširoko. Všechny
disky se otáčejí párově. Píce uložená
v celé šířce záběru prosychá rovnoměrněji a rychleji.
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Systém rychloupínání nožů KRONE
 Rychloupínací nože umožňují
pohotovou manipulaci s noži přímo na místě
 Modulární konstrukce žacích disků
 Minimální opotřebení nožů:
otáčení nožů v rozsahu 360°
 Perfektní výsledek sečení:
optimální překrývání drah nožů

Rychloupínací nože, malé náklady na opotřebení a perfektní uspořádání žacích disků pro sečení
bez pruhů – to je jen několik příkladů hovořících pro volbu diskového žacího stroje EasyCut.

Blesková výměna nožů
Rychloupínací mechanismus nožů
je pro mnohé praktiky neodmyslitelný.
Nože lze rychle a snadno otočit nebo
vyměnit přímo na poli.

Lehké klouzání po povrchu
Velmi široké splazy z tvrzené oceli
chrání žací nosník, snižují přítlak a šetří
strniště. Šroubované splazy lze snadno
vyměnit.
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Vyšší strniště
Se splazy pro vysoké strniště lze nastavit strniště vyšší než 80 mm v krocích plus 30 mm, nebo plus 50 mm.
To je ideální pro sečení polních pícnin
a sklizni celých rostlin na silážování.

Pro ochranu
Zaoblená protiostří mezi splazy chrání
žací lištu jako nárazník. Kontura spodní
hrany brání hromadění materiálu. Posečená píce plynule prochází přes lištu
dozadu.
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Minimální opotřebení
Nože jsou na svém čepu otočné o 360 stupňů. Nože jsou chráněné, nemohou se zaklínit, méně se opotřebovávají a samy se čistí.

Čisté sečení
Nože s úkosem dlouhé 112 mm a velký přesah
jejich drah zaručují čisté sečení i rovnoměrné
podávání píce.

To snižuje náklady
Opotřebované čepy nožů a držáky – u KRONE EasyCut žádný problém.
Díky modulární konstrukci žacích disků lze měnit jejich jednotlivé součásti samostatně. Na přání je možné vyměnit rychloupínací čepy nožů
za šroubované čepy.
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Systém KRONE SafeCut
 Vyšší bezpečnost díky kompletní ochraně pohonů
 Nehrozí kolize mezi sousedními disky
 Žádné projevy opotřebení
 Rychlá výměna pojistných kolíků pro vyšší spolehlivost
a životnost stroje při minimálních nákladech

Každá kolize může poškodit stroj a vyžádat si náklady na opravu. Proto SafeCut od firmy
KRONE nabízí maximální bezpečnost. Pojistka žacích disků proti nárazu na překážku
vyznamenaná od DLG je jedinečná co do bezpečnosti i komfortu. SafeCut patří k základní
výbavě všech diskových žacích strojů konstrukční řady EasyCut F a R.

Kompletní ochrana
Žací disky stroje EasyCut mají dvojí ochranu.
Žací disky pracují v chráněné oblasti žacího
nosníku a nevyčnívají ven přes splazy. Další
ochranu všech žacích disků poskytují standardně dodávané jištění SafeCut.

Ideální
Pojistné kolíky nejsou při sečení namáhány.
Modul žací jednotky je stažený maticí a dvojicí
svěrných šroubů. Pružné duté kolíky se proto
nemohou unavit. Vypínací síla se ani po dlouhodobém používání nemění.
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Prostě geniální
Každý žací disk na žacím nosníku má samostatné jištění.
Narazí-li disk na překážku, proklouzne třecí spoj a prasknou pojistné kolíky. Prostřednictvím závitu na hnacím hřídeli se následně žací disk sám zvedne o 15 mm nahoru.

Absolutní bezpečnost
Místo aby náraz dolehl naplno na čelní kola žacího nosníku, dojde při krátkodobém přetížení k ustřihnutí dutého kolíku v hřídeli předsazeného hnacího kola. Hřídel kola, který
se otáčí dál, zvedne prostřednictvím stoupavého závitu žací
disk nahoru. Žací disk opustí nebezpečnou oblast, nachází
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se nad drahami sousedních disků a nedojde ani ke vzájemnému střetu nožů. SafeCut chrání před poškozením hnací
kola disku i sousedních žacích disků. Výměna dutého kolíku
trvá jen několik málo minut a její cena je minimální.
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Zavěšení KRONE DuoGrip
 Dvojí upevnění žacího nosníku:
„Zavěšený v těžišti – vedený rameny“
 Stejný přítlak v celé šířce záběru
 Optimální vedení: menší tah do boku, čistší sečení
 Krátké rameno s vysokou nosností

Žací stroje EasyCut se zařízením DuoGrip od KRONE jsou zavěšené v těžišti a vedeny bočními
rameny. Žací nosník tak může velmi rovnoměrně kopírovat tvar terénu a nepoškozuje přitom
porost. I v obtížných podmínkách jsou tak splněny předpoklady pro sklizeň kvalitní píce.

Vyvážené sečení

Žací stroje EasyCut pracují díky DuoGrip velice čistě,
přesně a šetrně k porostu. Při zavěšení v těžišti a vedení
krátkým výložníkem má žací nosník stejný přítlak v celé

šířce záběru. Kromě toho působí po stranách dvě rovnoběžné vodicí tyče. Přenáší boční síly, zlepšují vedení
a zvyšují stabilitu.

Variabilní přítlak
Tažné pružiny umožňují rychlé a optimální
přizpůsobení na jakékoli podmínky. Zaujmou velkým rozsahem nastavení a snadnou manipulací.
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Rychle a jednoduše
Výška sečení se nastavuje prostřednictvím vřetene. Pro EasyCut 2801
CV a 3201 CV je k dispozici doplňkový hydraulický válec, pomocí kterého
se žací lišta naklonit nahoru při přejíždění vyjetých kolejí nebo propadlin.

EasyCut T |

Přizpůsobí se
Žací jednotka kyvně zavěšená v dvojitém rámu se může zcela volně pohybovat nahoru i dolů, což je ideální při nerovnostech a překážkách. Čím větší
je předpětí tažných pružin, tím lehčeji
reaguje žací jednotka.

Ideální
Žací lišty s velkým kyvným rozsahem
doprava a doleva kopírují jakýkoli tvar
terénu. Dobré kopírování terénu žacími jednotkami zavěšenými pohyblivě
v dvojitém rámu je zárukou čisté píce
a zachování neporušeného strniště.
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Prstový kondicionér KRONE CV
 Snadná a rychlá obsluha
 Vodicí plechy pro ukládání na široko jako volitelná výbava
 Plynule nastavitelná šířka řádků
 Mechanická převodovka pro nastavení intenzity úpravy píce

U prstového kondicionéru KRONE CV s jeho ocelovými prsty ve tvaru V se píce zpracovává
v celé šířce záběru žacího nosníku. Velký průměr 640 mm a spirálovité uspořádání prstů
zaručuje kontinuální tok píce, vysokou hltnost a vynikající úpravu píce.

Efektivně v plné šířce
Tvrzené ocelové dvouprsty ve tvaru
V připravené k zachycení píce pracují
intenzívně a v celé šířce záběru. Při kolizi s cizím tělesem se mohou prsty vychýlit dozadu. Výkyv omezený směrem
dopředu zaručuje delší životnost čepů.

Zcela podle vašich požadavků
Doplňkové vodicí plechy pro ukládání
na široko lze nastavit pomocí děrovaných kulis. Můžete si vybrat: na vlhké
poddajné půdě úzký řádek, pro rychlé
sušení ukládání na široko.
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Intenzívní úprava
Žebrový plech kondicionéru CV, dodávaný
jako sériová výbava, zvyšuje odpor, podporuje práci prstů a zajišťuje ještě intenzívnější
úpravu.

Obojí v jednom
Pohon žací lišty a kondicionéru je zajištěn společnou převodovkou. Integrovaná mechanická převodovka pro kondicionér
CV má dvě rychlosti otáček: buď 600 nebo 900 ot/min.

Extrémně zatížitelný
EasyCut 3201 CV a 3600 CV mají extra silný pohon žacích lišt
a kondicionéru. Chladicí žebra slouží ke snížení teploty oleje
v pohonu a poskytují jistotu v nejkompaktnějších porostech.

EasyCut T |

17

Válcový kondicionér KRONE CRi
 Kontinuální tok píce s válcovým kondicionérem o průměru válců 25 cm
 Vysoká průchodnost a poháněné mačkací válce
 Vynikající úprava píce prostřednictvím profilovaných válců – „zubový efekt“
 Dlouhá životnost díky gumovému povlaku

Jde-li o úpravu choulostivých druhů píce se širokými listy, jako např. vojtěška, je válcový
kondicionér CRi od KRONE se dvěma profilovanými, do sebe zapadajícími válci, ta správná
volba. Pracuje šetrně s listovou hmotou a stonky mačká tak, aby bylo zajištěno rychlejší
a rovnoměrnější prosychání píce.

Ø!
m
c
5
2

Průměr 250 mm
Velké válce kondicionéru CRi jsou zárukou nerušeného, kontinuálního toku materiálu. Přesvědčí rovněž nízká spotřeba energie, která je díky velkému
průměru válců malá.

V celém záběru
Kondicionéry CRi mají průběžné válce. To zajišťuje rovnoměrnou úpravu
v celé šířce záběru. Přítlak a vzdálenost válců jsou plynule nastavitelné
dle sklizňových podmínek zejména s ohledem na množství a druh píce.
Gumový povlak zaručuje jejich dlouhou životnost.
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Zachytí vše
Velké mačkací válce jsou profilované a zapadají do sebe. Píce je díky zubovému efektu
intenzívněji upravována mačkáním, třením
a lámáním.
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Dokonalý přenos sil
Válcový kondicionér je poháněný převodovkou přímo
a bez prokluzu. Pohon spodního válce je integrovaný v pohonu žacího nosníku za prvním zvýšeným diskem.
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Standardně s dvojnásobnou silou
I horní válec je také aktivně poháněný. Horní válec je na přání
aktivně poháněn synchronizovaně přes převodovku od spodního válce na vnější straně žacího nosníku.

19

Příčný dopravník KRONE pro řádkování
 Pohon vlastním hydraulickým okruhem
 Plynule nastavitelná vymetací vzdálenost
 Automatické zapínání a vypínání při spouštění dolů a zvedání
 Vana pod kondicionérem pro čisté podávání píce

Příčný dopravník s hydraulickým pohonem, který lze kombinovat s některými taženými žacími
stroji umožňuje díky transportu píce na stranu úsporu času, snížení počtu přejezdů, menší
zatěžování půdy a velmi čisté ukládání píce na řádek bez kontaktu se zemí.

Rovnoměrně na bok
Příčný dopravník s příčkami široký 91 cm plynule a spolehlivě dopravuje materiál na řádek. Řádky
jsou dokonale stejnoměrné a dají se výborně sbírat.
Dopravník pohání vlastní palubní hydraulický okruh
s olejovou nádrží, čerpadlem a hydraulickým motorem, takže nezatěžuje hydrauliku traktoru. Při zvedání
se pohon dopravníku automaticky zastaví a při spuštění dolů se opět zapne. Šířku řádku je možné plynule
měnit prostřednictvím změny rychlosti pásu.

Všechno na pás
V kombinaci s příčným dopravníkem musí prsty kondicionéru píci nejen mačkat, ale také skvěle dopravovat. Aby se zvýšil metací výkon prstového kondicionéru, je volný prostor mezi oběma prstovými rameny
u části prstů uzavřený a tvoří „lopatku“. Prstové kondicionéry jsou navíc vybaveny spodní uzavřenou ocelovou vanou, aby při transportu materiálu na příčný
dopravník nedocházelo ke ztrátám.
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Umí všechno
Spektrum použití tažených diskových žacích strojů EasyCut s kondicionérem a příčným dopravníkem je velmi široké.
Tyto žací stroje umí opravdu všechno. Je-li příčný dopravník
zvednutý, ukládají široký a kompaktní řádek, je-li dopravník
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zapnutý, dopravují posečenou píci na již ležící řádek nebo
vedle něj. Výsledkem je dvojitý řádek, který se výborně hodí
pro sběrací ústrojí následných sklizňových strojů.
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Ukládání dvojitého řádku
Tři možnosti ukládání dvojitého řádku

 S příčným dopravníkem na taženém žacím stroji
 V kombinaci s čelním žacím strojem
 S hydraulickým sklápěním usměrňovacích plechů

Při kombinovaném použití taženého žacího stroje s příčným dopravníkem a čelního žacího
stroje probíhá ukládání dvojitého řádku dokonce v jediném pracovním kroku. Příčný dopravník
dopravuje píci na řádek vytvořený čelním žacím strojem nebo vedle něj. Dosáhnete tak nejen
vyšší efektivity ale získáte také čas a peníze, neboť odpadnou další pracovní procesy
s obracečem a shrnovačem píce.

1 + 2 Variabilní ukládání
Některé tažené žací stroje mohou
být doplňkově vybaveny hydraulicky
nastavitelnými usměrňovacími plechy.
Usměrňují proud píce a ukládají posečenou hmotu doleva a doprava. Podle
typu žacího stroje je možné ukládat
dvojité řádky pro sběrací ústrojí o šířce
od 3,00 do 3,80 m.
2

Pro perfektní dvojitý řádek
Dlouhé naklápěcí usměrňovací plechy
usměrňují posečenou hmotu a ukládají
upravenou, čistou a načechranou píci
na bok.
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Zcela podle vašich požadavků
Oba usměrňovací plechy jsou propojeny táhlem a dají se naklápět centrálně
prostřednictvím dvojčinného hydraulického okruhu doprava nebo doleva.

Komfortní nastavování
Posunování usměrňovacích plechů
a naklánění oje z pracovní do přepravní
polohy probíhá prostřednictvím elektrického ovladače.
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Robustní
Příčný dopravník je nesen dvěma rameny. Poskytují mu stabilitu při práci v těžké píci, na nerovném terénu a na svahu.
Pro ukládání na široko nebo na jediný
řádek se dopravník jednoduše sklopí
nahoru.
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Ideální
Zvedání příčného dopravníku obstarává jednočinný hydraulický válec. Přepínací ventil vypne při procesu zvedání
pohon dopravníku a při spuštění dopravníku dolů ho opět zapne.

Komfortně s ovladačem
Rychlost příčného dopravníku je možné
snadno měnit pomocí otočného potenciometru v kabině traktoru. Jeho nastavením se určuje odhazovací vzdálenost
a ukládání posečené hmoty na stávající
řádek nebo vedle něj.
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EasyCut TS 320
Se stranovým připojením oje, bez kondicionéru
 Ideální pro lehčí traktory díky odlehčení zadní nápravy
 Lehký a kompaktní, se stabilním V-rámem
 Kontinuální sečení – s dělenou převodovkou se otočí na místě
 Zavěšení v těžišti DuoGrip
 Komfortní nastavení výšky sečení pomocí vřetene

Hledáte-li výkonný tažený žací stroj bez kondicionéru se záběrem kolem 3,16 m,
pak je EasyCut TS 320 se zavěšením v těžišti DuoGrip ta správná volba. Kromě malého
příkonu se tento stroj vyznačuje dokonalou stabilitou, perfektní výbavou a komfortní obsluhou.

Maximálně komfortní jízda a minimální odpor
Tažený EasyCut TS 320 bez kondicionéru přesvědčí svou
výkonností, lehkým během a komfortní jízdou. Ve srovnání s neseným žacím strojem nezatěžuje tažený stroj tolik
hydrauliku traktoru a jeho zadní nápravu, má podstatně
menší přepravní výšku a jízda s ním je bezpečnější. Přepravní šířka je menší než 3,00 m.

Vždy akorát
V-rám stroje EasyCut TS 320 se stranovou ojí je robustní a kompaktní. Výška rámu
umožňuje velký výkyv žacího nosníku zavěšeného v těžišti a vedeného bočními
rameny. EasyCut TS 320 proto seče velice čistě a beze ztrát i na nerovném terénu.
Žací nosník má výkonný pohon prostřednictvím kardanového hřídele a silné úhlové převodovky přímo za vnitřním žacím bubnem.
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Optimální přítlak
K perfektnímu nastavení stačí několik
úkonů. Přítlak žacího nosníku se nastavuje snadno pomocí tažných pružin.
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Obratnost
Se stranovou ojí a otočnou převodovkou posečete i všechna zákoutí.
Dvoubodový závěs slouží k připojení
na výškově nastavitelná spodní ramena
traktoru. V některých státech se prosadilo připojení pomocí výkyvného
závěsu.
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Snadná údržba
Při výměně nožů a čištění žacího stroje je možné přední polovinu ochranné plachty zvednout nahoru. Získáte
tak volný prostor a dobrý přístup k žacímu nosníku ze všech stran.

Kompaktní
Pro přepravu se EasyCut TS 320 sklopí
dozadu na střed za traktor, S přepravní
šířkou pod 3,00 m, velkou světlou výškou a dovolenou rychlostí 40 km/h dorazíte vždy rychle a bezpečně na místo.
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EasyCut 2801/3201/3600 CV · 2800/3200 CRi
S postranním připojením oje a kondicionérem
 Kompaktní a extrémně obratný: úhel natočení více než 90°
 Ideální pro kontinuální sečení: otočí se na místě
 Zavěšení v těžišti EasyCut DuoGrip
 S prstovým nebo válcovým kondicionérem

Tažené diskové žací stroje EasyCut s boční ojí a kondicionérem jsou vysoce výkonné stroje,
které se výborně osvědčily na celém světě. Mají kompaktní konstrukci, robustní dvojitý
rám a při bočním připojení oje poskytují ideální předpoklady pro kontinuální sečení.

Sečení s maximální výkonností
Tažený diskový žací stroj EasyCut s bočním připojením oje a kyvnou převodovkou umožňuje kontinuální sečení bez zvedání,
couvání a zastavování. Díky krátké oji jsou tyto diskové žací
stroje velice kompaktní, dobře se s nimi jezdí a přesvědčí svými
výbornými jízdními vlastnostmi při kopírování stopy traktoru.

Kontinuální sečení bez přerušování
Tažený EasyCut s bočním připojením oje vyseče jakýkoli kout. Dokáže
se otočit na místě díky krátké oji a dělené otočné převodovce. Získáte tak čas,
protože není nutné v koutech pozemku
couvat.
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Otočná převodovka
Hlavní hnací kardanový hřídel se v zatáčkách nevychyluje. Tím se prodlužuje
životnost kardanového hřídele. Otočná
převodovka kromě toho působí svým
točivým momentem proti bočnímu
tahu a zajišťuje tak dobrou jízdu stroje
ve vleku.

Nejlepší výbava
Měkká půda a svahy kladou často
na stroj vysoké nároky. Pneumatiky
15.0/55-17/10 jedou lehce a jsou šetrné k porostu. Náklon kol o 3° zamezuje šikmému tahu a podporuje jízdu
ve správném směru.
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Hned hotovo
Žací stroj lze sklopit do přepravní nebo
pracovní polohy pomocí hydrauliky
pohodlně z kabiny traktoru. Aby bylo
možné využít kompletní šířku záběru při různém rozchodu kol traktoru,
lze sklápěcí válec přenastavit do různých poloh.
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Velká světlá výška
Pro přepravu, ale i pro přejíždění
již posečených řádků, se dá dvojitý
rám s žací jednotkou zvednout pomocí jednočinných hydraulických válců.
Pro přepravu po silnici se válce uzamknou pomocí ručního kohoutu.

40 km/h – rychlé přesuny
Při přepravní šířce max. 3,00 m mohou stroje EasyCut 2800 CV / CRi, 3200
CRi a 3201 CV bez problémů na všechny silnice.
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EasyCut 3210 CV/CRi
Se středovým připojením oje, s kondicionérem
 Sečení nalevo nebo napravo: ideální pro následné sečení v obou směrech
 Vynikající obratnost díky otočné převodovce
 Zavěšení v těžišti DuoGrip
 S prstovým nebo válcovým kondicionérem

Výkonné tažené diskové žací stroje od KRONE se středovou ojí a záběrem 3,14 m jsou ideální
pro člunkové sečení v obou směrech. Standardní kondicionéry CV a CRi jsou i v kombinaci
se středovou ojí nedělené a upravují posečenou píci v celé šířce záběru.

Člunkové sečení

Díky připojení středové otočné oje můžete s těmito modely EasyCut při člunkovém sečení pracovat návazně oběma
směry jízdy. Pokud se následné pracovní operace provádějí stejným směrem, je obsah sušiny a kvalita u sklizené píce
vždy stejná. Nemusíte zakládat žádné záhony a využijete tak vždy kompletní šířku záběru, i v kombinaci s čelním žacím
strojem. Kromě toho nedojde k uzamčení zvěře ale k jejímu postupnému vyhánění z pozemku směrem ven.
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Silný
Otočná převodovka na oji poskytuje
ideální předpoklady pro sečení v ostrých zatáčkách. Úhel mezi traktorem
a kyvnou převodovkou je vždy stejný,
takže se kardanový hřídel neopotřebovává a prodlužuje se jeho životnost.

Praktické
Snadné připojení a odpojení pomocí
otočných podpěr a komfortních držáků na kardanový hřídel a hydraulické
hadice.

Zleva doprava, zprava doleva
Do pracovní polohy nalevo nebo napravo a rovněž do přepravní polohy
na střed lze žací stroj uvést pohodlně
z kabiny traktoru pomocí dvojčinného
hydraulického válce.

Účinný přenos sil - bez řemenů
Pohon žací lišty a kondicionéru probíhá prostřednictvím převodovky a hnacích hřídelí s pojistkou proti přetížení.
Dvě otočné převodovky optimalizují
chod hnacích hřídelí.

Rychle hotovo
Pro přepravu po silnici se žací stroj
hydraulicky zvedne a otočí na střed.
Pro přejíždění terénních nerovností
nebo již uložených řádků je tak k dispozici velká světlá výška nad zemí.

Po silnici rychlostí 40 km/h
Stroje EasyCut 3210 CV a 3210
CRi s přepravní šířkou max. 3,00 m
jsou schválené pro provoz na veřejných
komunikacích.

EasyCut T |
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EasyCut 6210 CV
Se středovým připojením oje, dvěma žacími jednotkami a kondicionérem
 Tažený žací stroj s maximálním záběrem
 Středová oj pro sečení na pravé nebo levé straně
 Otočná převodovka, obrovský rozsah pohybu
 Perfektní kopírování terénu díky dvěma žacím nosníkům
 Kondicionér CV, s řazením: 600/900 ot/min
 Nastavitelné kryty pro rozprostírání na široko

EasyCut 6210 CV se záběrem 6,20 m a středovým připojením oje patří k nevýkonnějším
taženým žacím strojům na trhu. Kromě vysoké výkonnosti se tento stroj vyznačuje dokonalou
stabilitou a také vynikající výbavou a komfortní obsluhou. Prstový kondicionér CV je zárukou
vynikající píce.

Můžete si vybrat

Se strojem EasyCut 6210 CV je možné sečení nalevo i napravo od traktoru.
Je to snadné. Při otáčení na souvrati otočíte oj a sečete v opačném směru jízdy
dál. Při tomto způsobu práce nevznikají
žádné výseče. Traktor nejezdí po neposečeném porostu. Sečení je vždy čisté
a beze ztrát. Můžete pracovat na plný výkon a i při kombinaci s čelním žacím strojem využijete celou šířku záběru. Na svahu je možnost jet s traktorem při sečení
stále směrem ke svahu.
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Výborné přizpůsobení se terénu
Žádná průběžná žací lišta ale dvě navzájem přesazené žací lišty. Pracují
nezávisle na sobě a kopírují jakékoli terénní nerovnosti.

Čistá práce
Přesazené žací lišty a přesah sousedních setkávajících se nožů zajistí čisté
sečení i při nerovném terénu a jízdě
do zatáčky.

DuoGrip
Obě žací jednotky jsou zavěšeny kyvně
v těžišti a jsou tažené ve dvojitém rámu.
Přítlak je v celé šířce záběru stejný
a dá se měnit pomocí tažných pružin.

Nastavení výšky řezu
Pracovní výšku jednotlivých žacích lišt
je možné nastavit plynule, rychle a pohodlně pomocí vřeten se závitem.

Pro rychlé prosychání
Pohyblivé ocelové V-prsty upravují píci
v celé šířce záběru při 600 nebo 900 ot/
min (mechanická převodovka). Doplňkové vodicí plechy umožňují prostírání
na široko.

Všemi směry
Oj se středovým připojením je možné
hydraulicky natáčet. Dvojčinný hydraulický válec pracuje spolehlivě i v obtížných podmínkách.

EasyCut T |
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EasyCut 6210 CV
Návěsový podvozek se vzduchovými brzdami
 Během pár sekund přestavíte stroj z pracovní polohy do přepravní
 Vždy bezpečně na cestách: robustní podvozek
se vzduchovými brzdami a velkými pneumatikami
 Perfektní na silnici: technicky přípustná rychlost 40 km/h
a přepravní šířka pod 3 m při záběru 6,20 m

Čas jsou peníze
Při práci nad rámec jednoho podniku je důležitá nejen výkonnost na poli ale také čas strávený přepravou. Přejezdy
stroje EasyCut 6210 CV s dovolenou rychlostí 40 km/h jsou
vždy rychlé. Robustní podvozek se vzduchovými brzdami
a velkými koly je bezpečný a komfortní. Velké výstražné tabule a osvětlení jsou zárukou bezpečných přesunů
i za soumraku a v noci.

Otočí se na místě
Otočná převodovka (1.000 ot/min)
na dvoubodovém závěsu umožňuje
natočení o více než 90°. Pohon běží
bez vibrací, neboť kloubový hřídel hlavního pohonu si zachovává svoji polohu
i při pootočení.
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Přímá cesta
Převodovky jsou umístěné tak, aby kardanové hřídele mohly být krátké. Díky
optimálnímu přenosu sil běží stroj
bez vibrací a téměř bez opotřebení.

Malý přítlak na půdu a malý odpor
Stroje EasyCut 6210 CV jsou standardně vybaveny velkými koly o rozměru
500/45 - 22.5. Perfektně se osvědčila
při sečení na měkkých půdách.
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Široký při práci – štíhlý při přepravě
Otočení z pracovní do přepravní polohy a naopak trvá několik sekund, aniž by musel řidič opustit traktor. Obsluha návěsového podvozku včetně hydraulických válců nevyžaduje
žádnou náročnou ovládací elektroniku. Při přepravní šířce
pouhých 2,99 m a pneumatikami 15.0/55 - 17 nabízí tento velkoplošný žací stroj maximálně komfortní provoz a jízdu po jakékoli silnici.

EasyCut T |
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Technické údaje
 Pracovní záběry od 2,7 do 6,2 m
 Plošné výkony od 3 do 8 ha/h
 Stranové, nebo středové připojení oje
 S kondicionérem nebo bez kondicionéru

Připojení oje

EasyCut
2801 CV

EasyCut
2800 CRi

EasyCut
TS 320

EasyCut
3201 CV

stranové

stranové

stranové

stranové

Pracovní záběr

cca m

2,73

2,71

3,16

3,16

Přepravní šířka

cca m

2,56

2,56

3,00

3,00

–

sériová výbava

–

–

sériová výbava

–

sériová výbava

sériová výbava

Počet žacích disků

4

4

5

5

Počet žacích bubnů

2

2

2

2

Střižná pojistka SafeCut

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

Rychloupínací nože

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

Splazy pro vysoké sečení

volitelná výbava

volitelná výbava

volitelná výbava

volitelná výbava

V-prsty

Válce

–

V-prsty

Standardní žací lišta
Žací nosník se SmartCut

Kondicionér
Průměr rotoru

cca cm

64

–

–

64

Průměr válců

cca cm

–

2 x 25

–

–

Otáčky kondicionéru

ot/min

600/900

850

–

600/900

Šířka kondicionéru

cca m

2,05

2,05

–

2,50

–

–

–

volitelná výbava

Pracovní pneumatiky

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

10.0/75-15.3/8 PR

15.0/55-17/10 PR

Přepravní pneumatiky

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

cca ha/h

3,0 - 3,5

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0

3,5 - 4,0

cca kW/PS

51/70

51/70

59/80

59/80

Počet otáček vývodového hřídele 1 000 ot/min

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

Počet otáček vývodového hřídele 540 ot/min

volitelná výbava

volitelná výbava

volitelná výbava

volitelná výbava

1 x jednočinný h.o.
1 x dvojčinný h.o.

1 x jednočinný h.o.
1 x dvojčinný h.o.

1 x jednočinný h.o.
1 x dvojčinný h.o.

1 x jednočinný h.o.
1 x dvojčinný h.o.

–

–

–

–

Příčný dopravník

Plošný výkon
Příkon

Hydraulické okruhy
Vzduchové brzdy
* Volně zavěšené prsty
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EasyCut
3200 CRi

EasyCut
3210 CV

EasyCut
3210 CRi

EasyCut
3600 CV

EasyCut
6210 CV

stranové

středové

středové

stranové

středové

3,14

3,16

3,14

3,55

6,20

3,00

3,00

3,00

3,41

2,99

sériová výbava

–

sériová výbava

–

sériová výbava

–

sériová výbava

–

sériová výbava

–

5

5

5

6

10

2

2

2

2

4

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

volitelná výbava

volitelná výbava

volitelná výbava

volitelná výbava

volitelná výbava

Válce

V-prsty

Válce

V-prsty

V-prsty*

–

64

–

64

64

2 x 25

–

2 x 25

–

–

850

600/900

850

600/900

600/900

2,50

2,50

2,50

2,90

2 x 2,50

volitelná výbava

volitelná výbava

–

volitelná výbava

–

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

500/45-22,5

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

3,5 - 4,0

3,5 - 4,0

3,5 - 4,0

4,0 - 4,5

7,0 - 8,0

59/80

59/80

59/80

66/90

112/150

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

sériová výbava

volitelná výbava

volitelná výbava

volitelná výbava

volitelná výbava

volitelná výbava

1 x jednočinný h.o.
1 x dvojčinný h.o.

1 x jednočinný h.o.
1 x dvojčinný h.o.

1 x jednočinný h.o.
1 x dvojčinný h.o.

1 x jednočinný h.o.
1 x dvojčinný h.o.

3 x dvojčinný h.o.

–

–

–

–

sériová výbava

Všechny obrázky, rozměry a hmotnosti nemusí nutně odpovídat sériové výbavě a jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny.
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Maschinenfabrik Bernard KRONE
Perfektní v každém detailu

Inovativní, kompetentní a být zákazníkovi nablízku jsou základní kritéria, která
zobrazují filosofii podnikání rodinné firmy KRONE. Specialista na pícninářskou
sklizňovou techniku vyrábí nejen žací stroje, rotorové obraceče a shrnovače,
senážní vozy, lisy na válcové balíky, lisy na hranolové balíky, ale i samojízdné žací
mačkače BiG M a sklízecí řezačky BiG X.
Kvalita, made in Spelle, od roku 1906.

Váš obchodní partner KRONE

CS · EasyCut T · 02/22

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339
info.ldm@krone.de | www.krone.cz

