BiG M 450
Självgående slåtterkross
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BiG M 450
Kraftfull och bränsleeffektiv LIEBHERR-motor med
en effekt på 449 hk
Arbetsbredd på 9,95 m för maximal produktivitet
Heavy-duty knivbalkar med SafeCut balkskyddssystem
Hydraulisk höjdreglering på fram- och bakaxlar för

ökad markfrigång
SilentSpace förarhytt för högsta komfort

Med BiG M 450 har KRONE uppgraderat och
vidareutvecklat konceptet med självgående
slåtterkrossar. Tack vare den stora
arbetsbredden, utmärkt manöverförmåga,
enorm kraftreserv och optimal viktfördelning,
är BiG M 450 en perfekt maskin för både
små som stora fält, flack eller kuperad
terräng och svåra markförhållanden. En
självgående slåtterkross, utrustad för alla
tänkbara förhållanden och redo för nya
uppdrag.
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BiG M-konceptet

1996

Optimal viktfördelning skonar underlaget
Enastående manövrerbarhet
Strängsamlingssystem som tillval
Låg tyngdpunkt för maximal stabilitet
30 km/h transporthastighet på allmän väg
Fantastisk sikt och minimala ställtider

Premiär 1996
BiG M presenterades första gången den 20 maj 1996.
Med de beprövade EasyCut knivbalkarna nådde den en
arbetsbredd på 9,1 meter och hade en motorstyrka på
300 hk.
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BiG M 450
På Agritechnica 2017 presenterade KRONE den femte
generationen av BiG M, som nu har fått en omfattande
uppgradering, med en arbetsbredd på hela 9,95 m. Den
har en ny 6-cylindrig LIEBHERR-motor som levererar
449 hk med gott om reservkraft samt PowerSplit
motorstyrning för bästa bränsleekonomi.
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2001

2009

2011

2017

Stor men smidig
Tack vare hydrauliska hjulmotorer och en styrvinkel på
över 50° är BiG M extremt lätt att manövrera och erbjuder hög effektivitet, även på mindre fält med smala passager och vändytor. Optimal viktfördelning mellan fram och
bak (64%/36%) säkerställer att den självgående slåtterkrossen klarar sig utmärkt i kuperad terräng och under
svåra förhållanden.

Från tre till en
När stränghuvarna, på båda sidoaggregaten, är stängda, transporterar matarskruvarna material från sidorna
till mitten och slår samman tre strängar till en. Det går
bra att bredsprida på ena sidan och strängsamla på den
andra, t.ex. vid körning längs fältkant för att underlätta
för efterföljande maskiner i skördekedjan.

Snabb och säker körning
Med en arbetshastighet upp till 25 km/h i fält och en
transporthastighet på upp till 40 km/h (30 km/h i Sverige),
med ett reducerat motorvarvtal på 1250 r/min, erbjuder
BiG M 450 maximal förarkomfort och säker körning, tack
vare den hydropneumatiska fjädringen på både framoch bakaxel. Genom att sänka chassit hydrauliskt med
15 cm, fås en transporthöjd under 4 meter.
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Slåtteraggregat
Direktdrivning av aggregat via remmar och kraftöverföringsaxlar
Steglös hydraulisk inställning av stubbhöjd
Frontaggregatet kan utrustas med automatisk sidoförskjutning
Sidoaggregaten är upphängda i tyngdpunktscentrum med DuoGrip-systemet

KRONE BiG M 450 innovativa drivlina gör det möjligt att uppnå en arbetskapacitet på mer
än 17 hektar per timme. Kraften överförs från den längsmonterade motorn via kraftiga drivremmar, vinkelväxellådor och kraftöverföringsaxlar till de tre aggregaten. Maximal
förarkomfort fås genom hydraulisk inställning av stubbhöjd och marktryck från förarhytten.

Direkt kraftﬂöde
All kraft på BiG M 450 överförs mycket effektivt från
motorn till de tre slåtteraggregaten. Huvudväxellådan
sitter direkt ansluten på motorn och överför
kraften via vinkelväxlar, kraftiga drivremmar
och kraftöverföringsaxlar till de individuella
slåtteraggregaten.

Bekväm inställning
Från förarhytten kan marktrycket och stubbhöjden enkelt ställas in hydrauliskt. Föraren kan spara två förinställda stubbhöjder
och marktryck i systemet och välja inställning via knapparna på multifunktionsspaken.
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DuoGrip
Sidoaggregaten är upphängda i tyngdpunktscentrum
via kulleder, vilket säkerställer ett likformigt marktryck
över hela arbetsbredden och sidokrafterna absorberas
av parallellarmar. Det stora pendelområdet möjliggör ett
jämnt och rent snittresultat i sluttningar eller på ojämnt
underlag.

Säker undanmanöver
Påkörningsskydd är standard och säkerställer att
sidoaggregaten svängs bakåt/uppåt, då de kommer i
kontakt med ett hinder. När hindret passerats återgår
sidoaggregatet till sitt ursprungliga arbetsläge.

Inga ränder på sluttningarna eller i svängarna
Frontaggregatet kan utrustas med hydraulisk sidoförskjutning som tillval. En sensor känner av den aktuella styrvinkeln och flyttar frontkrossen automatiskt åt vänster eller
höger, beroende på hjulens position. På så sätt elimineras
ränder och mistor vid snäva svängar eller i sluttningar.
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EasyCut knivbalkar
Helsvetsad och permanentsmord knivbalk i HeavyDuty-utförande
Varje enskild knivtallrik är försedd med SafeCut-system
Satellitdrivning jämnar ut kraftflödet inuti knivbalken
SmartCut-systemet säkerställer ett perfekt snittresultat
Maximalt slitageskydd

BiG M 450 använder det beprövade balksystemet från EasyCut-serien i HeavyDuty-utförande. Kraften kommer in i knivbalken, via en vinkelväxel och går sedan ner
till en tystgående kugghjulstransmission med satellitdrivning för varje enskild knivtallrik.
SmartCut-systemet garanterar perfekt snitt med en generös överlappning mellan knivtallrikarna. SafeCut-systemet skyddar drivningen mot skador från t.ex. stenar.

Satellitdrivning
KRONEs satellitdrivning i knivbalken består av kraftiga kugghjul med stor diameter och lågt ingångsvarvtal, som ger
tyst och jämn gång. Knivtallriken sitter i
framkant på knivbalken, vilket säkerställer ett rent snittresultat.

Inga ränder med SmartCut
Eftersom vissa av knivtallrikarna roterar mot varandra,
medan andra roterar från varandra, är det viktigt att
överlappningen mellan knivtallrikarna är korrekt för ett
optimalt snittresultat. Därför är överlappningen större mellan de knivtallrikar som roterar från varandra i
kraftigt bestånd, medan de som roterar mot varandra
har mindre överlappning. Detta för att säkerställa optimalt flöde, vilket är idealiskt vid slåtter i ungt eller tunt
bestånd.

Breda släpskor
Extra breda släpskor minimerar marktrycket och förhindrar skador på underlaget, dessutom
skyddar de knivbalken mot skador. Som tillval finns hög stubbmeda (standard i Sverige) som
rekommenderas då högre stubbhöjd önskas.
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SafeCut
Varje knivtallrik har sitt eget skyddssystem. När
knivtallriken träffar ett främmande föremål, överförs stötbelastningen till ett rörstift som bryts av.
Samtidigt gängas knivtallriken upp 15 mm på sin drivaxel
och hindras på så sätt att kollidera med intilliggande knivtallrikar.

Snabbt knivbyte
Byte av knivblad går snabbt och enkelt med det medföljande verktyget, inga andra verktyg behövs.

Minimalt slitage
Knivbladen kan rotera fritt 360° för att undvika hinder.
Själva knivtallriken är tillverkad av höghållfast stål för
minimerat slitage.
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Krossenheter
Högeffektiv bearbetning av stjälkarna
Krossenheten har samma arbetsbredd som knivbalken
Stålslagor av V-typ för optimalt resultat
Bearbetningens intensitet kan justeras utan verktyg

KRONEs CV krossenhet har hög kapacitet och säkerställer snabb och jämn upptorkning.
Bearbetningens intensitet kan ställas in genom att ändra rotorns varvtal till antingen 700
eller 1000 r/min, via en spak på växellådan. Avståndet mellan slagor och krossplåt ställs
in utan verktyg.

Krossrotor med V-stålslagor
Krossrotorn, med V-slagor, har en diameter på 64 cm
och trycker materialet mot den räfflade krossplåten som
gnider av grödans skyddande vaxlager. V-slagorna är
tillverkade i härdat stål och har en aggressiv vinkel som
bearbetar materialet intensivt och matar det effektivt
genom krossenheten.

Enkel inställning
Avståndet mellan slagor och krossplåt kan enkelt ställas in
med hjälp av en spak på sidan av krossenheten. Ju mindre avstånd, desto mer intensiv bearbetning.

10

| BiG M 450 09/18

Krossenhet med full arbetsbredd
Sidoaggregaten på BiG M drivs via kraftöverföringsaxlar
med sidomonterade växellådor för drivning av krossenheten, vilket har sina fördelar. Krossrotorn är inte delad
med drivning i mitten utan arbetar med samma bredd
som knivbalken och man slipper en centralt monterad
växellåda som bromsar materialflödet i krossenheten.
Detta innebär att krossenheten har högre kapacitet, jämnare materialflöde och lägre effektbehov.

Inställning av krossvarvtal
Krossenhetens bearbetningsintensitet kan justeras
snabbt och enkelt genom att ändra rotorns varvtal efter
rådande förhållanden. Föraren kan, utan verktyg, välja
mellan 700 r/min eller 1000 r/min genom att flytta spaken
på den sidomonterade växellådan.
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Strängsamling
Stränghuvar och matarskruvar manövreras med en knapptryckning
Skonsam materialtransport över matarskruvarna
Minimal risk för föroreningar då materialet inte rör marken
Perfekt sträng för efterföljande maskiner

Slåtter, krossning och strängsamling till en sträng – BiG M 450 gör dessa tre
moment samtidigt. Med integrerade matarskruvar på sidoaggregaten läggs materialet från sidoaggregaten samman med strängen från frontaggregatet, utan att röra vid
marken. Detta säkerställer minimal förorening av fodret och reducerar antalet maskiner
och körpass i den efterföljande skördekedjan.

Styrs med fingertopparna
Stränghuvarna kan bekvämt öppnas och stängas från
förarplatsen. Med en knapptryckning väljs bredspridning
eller strängsamling.

Genomtänkt
När stränghuvarna är öppna, sprids materialet i
en fluffig jämn matta över hela knivbalkens bredd.
BiG M kommer ihåg stränghuvarnas tidigare inställning
och återgår till denna inställning då aggregaten sänks ner
i arbetsläge. Matarskruvarna har uppgraderats och har
fått 20% högre spiraler för ökad kapacitet och jämnare
materialflöde.

Tillförlitlig och hållbar
De stora och kraftiga matarskruvarna drivs av en tillförlitlig remdrivning.
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Bredspridning av material
Med öppnade stränghuvar flödar materialet över matarskruvarna och sprids över aggregatets fulla arbetsbredd.
Materialet torkar snabbare och jämnare samt att ett körpass med hövändaren sparas in.

Delbreddsspridning
Med endast en stränghuv öppen, bredsprider BiG M 450 materialet på denna sida medan den andra sidan läggs samman med
mittsträngen. Under ett körpass upp och ett körpass ner, med en arbetsbredd på 19,90 m, sprids materialet till under 13,0 m.
Detta är perfekt för en strängläggare med fyra rotorer som gör en enda sträng för efterföljande maskiner i skördekedjan.

Strängsamling
Med båda stränghuvarna stängda på sidoaggregaten
matas materialet via matarskruvar och läggs samman
med mittsträngen vilket bildar en enda kraftig sträng. Ger
minimala förluster och mindre förorenat foder, eliminerar
arbete med strängläggare och är perfekt för efterföljande
exakthack.
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Framdrivning och chassi
Steglöst variabel hydrostattransmission via hjulmotorer
Motorns varvtal reducerat till 1250 r/min vid transportkörning för bästa bränsleekonomi och
förarkomfort
Hydropneumatisk axelfjädring för högsta stabilitet och förarkomfort
Hydraulisk höjdreglering på fram-/bakaxel för hög markfrigång och låg transporthöjd

Den steglösa, hydrostatiska framdrivningen i BiG M 450 är försedd med hjulmotorer, vilket
gör den mycket lättmanövrerad och bekväm att köra. Fram- och bakaxlar är försedda med
hydropneumatisk fjädring vilket garanterar maximal förarkomfort. Fjädringen kan justeras
i höjdled för maximal markfrigång i fält eller för att minimera transporthöjden om man
behöver passera under en låg viadukt vid transportkörning.

Smidig och slitstark
De hydrostatiska hjulmotorerna gör BiG M 450 till en
extremt smidig maskin, även på små fält med trånga
passager och minimala vändytor. Varje hjul drivs av en
egen axialkolvmotor och en planetväxel. Till skillnad från
konventionella drivlinor som har drivaxlar med knutkors,
är denna typ av hydrostatdrivning mycket robust och slitstark.

Hög markfrigång
Tack vare hjulmotorerna elimineras behovet av låga framoch bakaxlar. I fältläge lyfts chassit automatiskt med
hydraulcylindrar, vilket ökar markfrigången med 15 cm
och ger maskinen en generös markfrigång i högavkastande grödor.
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Maximal körkomfort
BiG M 450 har hydraulisk höjdreglering av markfrigången
och hydropneumatisk fjädring på både fram- och bakaxlarna. Detta ger maximal körkomfort i såväl fält som
transportkörning. Vid transportkörning sänks chassit ner
så att maskinen får en transporthöjd under 4 meter.

Transportkörning
Maximal körhastighet vid transportkörning på väg är
40 km/h (30 km/h i Sverige) och uppnås vid ett motorvarvtal på låga 1250 r/min. Motorns varvtal anpassas automatiskt efter aktuell körhastighet och belastning, t.ex.
sänks motorvarvtalet när man stannar vid trafikljus eller i
en vägkorsning, vilket ger reducerad bränsleförbrukning
och lägre ljudnivå.

Hjulutrustning
BiG M 450 är utrustad med traktormönstrade däck med
dimensionerna 800/65 R32 (fram) och 600/65 R28 (bak)
som standard, vilket ger maskinen bra drivgrepp och är
skonsamt mot underlaget. Som tillval finns Vredestein
Floatation Trac 800/60 R 32 (fram) och 600/60 R 30.5 (bak)
med mönster speciellt för gräsytor, med utmärkt stabilitet och stor kontaktyta. Dessa däck är extremt skonsamma mot underlaget och är mycket tystgående vid
transportkörning.
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Motor
6-cylindrig, 449 hk LIEBHERR Steg IV-motor
1500 h serviceintervall
Extremt bränsleeffektiv tack vare PowerSplit-motorstyrning
Automatisk belastningskontroll för maximal effektivitet
Motorn monterad på ”Silent Blocks” för jämn och tyst gång
Stor motorkylare med roterande luftintag för optimal temperaturkontroll

Den 449 hk starka LIEBHERR-motorn är utrustad med automatisk motorstyrning som anpassar effekten efter belastningen, vilket innebär reducerad bränsleförbrukning på fält med lägre
avkastning. Ett nyutvecklat belastningskontrollsystem övervakar motorns varvtal och sänker
körhastigheten om belastningen ökar. Motorn är monterad på speciella ”Silent Block”-fästen
som gör att motorn går tyst och jämnt med reducerade vibrations- och ljudnivåer.

Rena avgaser
LIEBHERR-motorn, som driver BiG M 450, uppfyller
utsläppskraven enligt Steg IV och använder ett SCR
avgasefterbehandlingssystem för att reducera kväveoxiden i avgaserna. Systemet sprutar in AdBlue i avgasröret
innan SCR katalysatorn där kväveoxiderna, som bildas
under förbränningen, omvandlas till naturlig kvävgas
och vattenånga. Bränsletanken rymmer 780 liter och
AdBlue-tanken 80 liter, vilket räcker för långa arbetsdagar utan avbrott.

Kraft efter behov
KRONEs PowerSplit motorstyrning övervakar motorns
varvtal. Motorn startar i Eco-läge där den ger 354 hk vid
1650 r/min. Om varvtalet sjunker under ett visst värde
går motorn automatiskt över till ”M-läge” och levererar
då 449 hk. Om effektbehovet ytterligare ökar går belastningskontrollen in och sänker körhastigheten. Eftersom
effekten regleras automatiskt, reduceras bränsleförbrukningen avsevärt.

Jämn och tyst gång
Motor och transmission är monterade på ”Silent Blocks”
dämpelement som ger en tyst och vibrationsfri gång.
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Optimal effektivitet
Ett nytt belastningskontrollsystem möjliggör ännu
effektivare utnyttjande av maskinen. När motorvarvtalet
sjunker under ett förutbestämt värde och effektbehovet
ökar, reduceras körhastigheten automatiskt. Detta
säkerställer ett perfekt resultat på fält med ojämn
avkastning.

Aktiv kylarrengöring
BiG M 450 är utrustad med ett aktivt kylarrengöringssystem. Ett roterande luftintag med ett finmaskigt
metallnät håller skräp borta från kylaren. När det roterande
luftintaget passerar ett dammsugarmunstycke sugs
skräp bort från ytan. Generöst dimensionerade kylare
ser alltid till att motorn håller optimal arbetstemperatur.

Optimal position
Motorn är centralt placerad mellan maskinens framoch bakaxel, vilket ger flera fördelar. Korta drivlinor till
aggregaten, idealisk viktfördelning med 64% fram och
36% bak samt låg tyngdpunkt.
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Förarhytt
Stora glasytor för perfekt sikt runt om
Bekvämt förarsäte för bästa förarkomfort
Monitor med 10-tums färgdisplay och pekskärm
LED arbetsbelysning för maximal belysning
Modernt armstöd med multifunktionsspak

Den extremt tysta SilentSpace-hytten är monterad på hydrolager och, här erbjuds gott om
utrymmen i den ergonomiskt utformade förarplatsen. Till standardutrustning hör bl a en högupplöst 10 tums färg-pekskärm, där föraren ställer in och övervakar maskinfunktioner, ett i
armstödet integrerat multifunktionshandtag, klimatkontroll och elektrisk kylbox. Som tillval
kan LED-arbetsbelysning och premiumförarsäte erhållas.

Perfekt sikt
Förarhytten har stora glasytor och smala hyttstolpar
för utmärkt sikt över alla aggregat. Dubbla golv i hytten
håller nere ljudnivån och som tillval finns LED arbetsbelysning i hyttaket och i sidoskydden som ger extremt bra
ljus vid arbete i mörker.

Bekvämt och säkert
Förarhytten är tillgänglig från både vänster och höger sida med trappsteg och plattformar med skyddsräcken. Detta underlättar och gör det säkert att ta sig in och ur förarhytten samt vid rengöring av hyttfönstren. För ökad säkerhet i mörker finns
LED belysning i trappstegarna som tillval.
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Hög förarkomfort
Räcker inte den redan höga förarkomforten, kan man
som tillval få Activo Premium förarsäte med inbyggd ventilation och värme för ännu högre komfort under långa
arbetsdagar. Den stora 10 tum monitorn, som visas på en
högupplöst färgdisplay, håller föraren informerad om maskinens data och prestanda. Här gör även föraren ändringar av maskinens inställningar i lättnavigerade menyer.
En backkamera med separat display finns som tillval för
att underlätta backmanövrering.

Fingertoppskontroll
Den ergonomiska multifunktionsspaken är integrerad i
armstödet på förarsätet. Multifunktionsspaken har alla
viktiga funktioner samlade så föraren slipper flytta handen under körning. Reglageknapparna är tydligt markerade och logiskt placerade, dessutom är fyra knappar
programmerbara för individuella inställningar.
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Service och underhåll
Sensorbaserad automatsmörjning
1500 h serviceintervall för motor
Optimal åtkomst till service- och underhållspunkter tack vare stora vidöppnande kåpor
Gott om förvaringsutrymme
Stor bränsletank på 780 l och AdBlue-tank på 80 l

BiG M 450 är utrustad med många detaljer som gör underhållet enklare och minimerar
stilleståndstiden. Den sensorstyrda automatsmörjningen ser till att de flesta smörjpunkterna får optimal smörjning.

Lättåtkomlig motor
De stora och vidöppnande sidokåporna gör att motorn är lättåtkomlig för daglig inspektion, underhåll och service. Motorns
serviceintervall är 1500 h.

Gott om bränsle
Med en bränsletanksvolym på 780 l och 80 l AdBlue,
behöver inte BiG M 450 tankas så ofta. Påfyllnadspunkterna sitter lättillgängliga på maskinens vänstra
sida, via hyttstegen och en plattform på frontaggregatet.
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Automatsmörjning
De flesta smörjpunkter på maskinen är anslutna till ett
automatsmörjsystem som kontrolleras av sensorer.
Detta ger optimal smörjning med minimal stilleståndstid
för underhåll.
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Gott om förvaringsutrymme
Mellan hyttplattformen och framhjulen finns ett förvaringsutrymme på vardera sidan. På vänster sida sitter batteri och
huvudströmbrytare samt plats för slitdelar. På höger sida finns en vattentank för handtvätt och tanken för vindrutespolning,
dessutom finns det plats för hjulkilar och smådelar.

Extra förvaringsutrymme
I bakdelen av BiG M 450 finns ytterligare ett förvaringsutrymme som rymmer två hållare för extra knivblad,verktyg
för knivbyte och plats för en verktygslåda.
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Enkla knivbyten
Knivbladen är lättåtkomliga när skyddsduken och
toppkåpan fällts upp. Snabba och enkla knivbyten tack
vare snabbkopplade knivblad.
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Tillvalsutrustning
Förberedd för ISOBUS automatstyrning och SectionControl för ökad förarkomfort
Högstubbsmedar för en stubbhöjd på över 90 mm
LED arbetsbelysningssats för 360° belysning

KRONE erbjuder ett stort utbud av både fabriksmonterad och eftermonterad tillvalsutrustning
som höjer förarkomforten ytterligare och underlättar arbetet.

GPS-styrning
BiG M 450 är förberedd för ISOBUS automatstyrning och kan använda
styrsystem från flera olika tillverkare. Automatstyrningssystemet använder sig
av GPS-data från satelliter och med korrektionssignaler kan BiG M 450 styra
själv längs kanten av oslagen gröda, och med minimal överlappning utan att
föraren behöver påverka systemet. Maskinens arbetsbredd och kapacitet
utnyttjas på så sätt maximalt (bilden till vänster).
Genom att använda GPS-data kan KRONE SectionControl känna av områden
som redan är slagna och styr sidoaggregaten för att inte slå samma område igen.
SectionControl är ett effektivt hjälpmedel för föraren, speciellt på vändtegen
och fält med kilar (bilden till höger).

Hydrauliskt fällbara sidoskydd
Som tillval finns hydrauliskt fällbara sidoskydd för
frontaggregatet. Detta innebär snabbare och enklare
omställning av maskinen till transportläge med en bredd
under 3 m.
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Perfekt belysning runt om
Som tillval finns ett LED arbetsbelysningspaket med 360°
belysning för perfekt sikt under sena kvällar och nätter.
All belysning inkl. instegs- och servicebelysning är LED
på maskiner som är utrustade med detta paket, vilket ger
förbättrad sikt i skymning och mörker.
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Tekniska data
BiG M 450

Motortyp

Liebherr D946 A7-04

Cylinderantal

6

Cylindervolym

l

12

Max effekt enligt ECE R120 vid
< 1,650 r/min

kW/hp

330/449

Max. effekt enligt ECE R24
< 1,650 r/min

kW/hp

310/422

Nominell hastighet

rpm

Bränsletank, volym

l

1,650
780

Transmission
Steglöst variabel hydrostadrivning via
hjulmotorer

Typ
Max. körhastighet fält

km/h

Max. 25 (15.5 mph)

Max. körhastighet transport

km/h

40 (30 km/h i Sverige) vid 1250 r/min

4WD

Standard

Traction Control drivgreppsreglering

Standard

Axlar
Styrvinkel

grader

Bakaxelstyrning

53
Ja

Fram-/bakaxelfjädring

hydro-pneumatisk

Aggregat
Antal aggregat

3

Arbetsbredd

m

Krossvarvtal

rpm

Krossutförande

9.95 (32'8")
700/1,000
Stålslagor av V-typ

Antal knivtallrikar

6/sidoaggregat
5/frontaggregat

Antal strängtrummor

2/sidoaggregat
2/frontaggregat

Knivfäste

Quick-fit snabbkopplade knivblad

Hytt
Förarstol med luftfjädring

Standard

Instruktörssäte

Standard

A/C med klimatautomatik och 12V kylbox

Standard

10 tums färgmonitor med pekskärm

Standard

Dimensioner
Transportbredd

m

3.00

Transportlängd

m

8.45

Transporthöjd

m

4.00

Vikt beroende på specifikation

kg

15,500

Viktfördelning fram/bak

%

64/36

Däck
Fram: Mitas AC 70 N 800/65 R32

Standard

Bak: Mitas AC 65 600/65 R 28

Standard

Fram: Vredestein Flotation Trac 800/60 R32

Tillval

Bak: Vredestein Flotation Trac 600/60 R30.5

Tillval

Alla specifikationer, vikter och mått behöver inte motsvara standardutrustningen.
Vi förbehåller oss rätten till förändringar.
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Maschinenfabrik Bernard Krone
Perfektion in i minsta detalj
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Innovativa, skickliga och nära våra kunder - är de nyckelord som markerar vårt
familjeägda företags filosofi. Som grovfoderspecialist tillverkar KRONE slåtterkrossar, strängläggare, vändare, vagnar, rundbals- och fyrkantspressar samt de
självgående BiG M slåttermaskinerna och BiG X fälthackare.

Din KRONE-återförsäljare

Söderberg & Haak Maskin AB
Box 504 (Industrivägen 2)
SE-245 25 Staffanstorp
Tel växel: 046-25 92 00
www.sodhaak.se

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

