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OptiTurn 3D prsty
Pro zvyšování kvality píce

K RONE prsty OptiTurn
· S 3D efektem
· Čistý sběr
· Optimální zpracování
· Rovnoměrné prosychání
... PROTOŽE VAŠE ZVÍŘATA ZA TO STOJÍ!

Prsty OptiTurn, které jsou součástí
rotorových obracečů VENDRO, posouvá
KRONE laťku kvality zpracování a přípravy píce o další stupeň výš.

Krátká doba zavadání je základem
pro dosažení minimálních ztrát
odrolem a optimální zachování
energetické hodnoty krmiva.
Posledních několik let se zemědělci stále více zaměřují právě na otázky

Jako jednička ve vývoji a specialista na stroje pro sklizeň píce i KRONE

zvyšování efektivity sklizně píce s co nejvyšší kvalitou. Ve středobodu

včas rozeznalo tento směr vývoje. Tímto směrem byl veden i vývoj nové

zájmu už není pouze dosažení co největšího množství hmoty při seči,

generace rotorových shrnovačů Vendro, jehož hlavním cílem bylo dále

ale i co nejvýhodnější kombinace výnosu a obsahu výživných látek

zvýšit kvalitu krmiva v její základní složce. Našeho hlavního cíle jsme

ve sklizené píci. Díky tomu se při kombinování strojů do sklizňových

dosáhli kompletní modernizací a novou variantou základního stavební-

linek začala ještě více zdůrazňovat co nejvyšší vzájemná kompatibilita

ho kamene každého obraceče, a to jsou

jednotlivých zařízení. V tomto novém trendu, právě zařazením do správné technologické linky, získává obraceč v porovnání s minulostí ještě více
na důležitosti. Podstatou je, že obraceč pouze nezkracuje dobu nutnou
pro proschnutí materiálu. Použitím rotorového obraceče optimalizujete i homogenní a rovnoměrné prosychání posečené píce. To je zá-

Prsty obraceče

kladním předpokladem ke zvyšování její kvality.

Koncepce rotorů KRONE OptiTurn posouvá technologii
přípravy a distribuci krmiva do zcela nového rozměru. V celkové
souhře s patentovanými KRONE OptiTurn prsty s 3D efektem
je tato nová generace rotorových obracečů schopna dosahovat
těch nejlepších pracovních výsledků a produkovat nejvyšší
kvalitu krmiva za všech podmínek.
| KRONE OptiTurn
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Příběh systému OptiTurn

Prsty
s 3D-efektem
Bezvadný tvar a efektivita
Prsty nového systému rotorových obracečů K RONE OptiTurn mají jedinečnou novou patentovanou formu, která je tvarovaná ve všech třech rovinách. Díky tomuto tvarování příčně
ke směru otáčení rotorů i podélně ve směru jízdy dosahují prsty optimálního proudu píce
procházející strojem.
Tvarování prstů směrem dopředu v kombinaci s nestejně dlouhými prsty přináší efekt nadzvednutého materiálu nad strniště ihned po jeho zachycení. Právě proto zůstává píce
i v těch nejtěžších podmínkách čistá, bez příměsí popelovin. Asymetrické dvouprsty
jsou předpokladem pro optimální kopírovaní i členitého terénu. Předchází ztrátám při obracení a poškozování drnů porostů jak v rovném, tak i na velmi hrbolatém povrchu.
Třírozměrně ohýbané prsty o síle 9,5 mm opatřené pěti závity vinutí jsou i v těžké a objemné píci schopné pracovat při vysokých pracovních rychlostech bez omezení kapacity
a intenzity úpravy povrchové vrstvy. Píce je přepravována v malých chomáčích na celé
délce prstů, přičemž zatížení prstů je rozloženo v celé jejich délce a zajištěn optimální efekt
její úpravy.
Díky ohybu prstu ve směru kružnice rotoru obraceče je píce prsty aktivněji rozhazována
na široko. Tímto principem jsou jednotlivé pakety píce rozprostírány optimálně rovnoměrně. Malé pakety píce na prstech přispívají právě k rovnoměrnému a vzdušnému rozptylovému obrazci. To jsou ty nejlepší předpoklady pro optimální a krátké doby prosychání
sklízené píce.

4
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Díky načechrání obracené píce zde může dobře proudit vzduch, který přitom
urychluje prosychání celé posečené hmoty.

Při sklizni zelené hmoty jsou rotorové obraceče neodmyslitelnou spojovací součástí mezi sečením a shrnováním. Na první pohled není mezi na trhu nabízenými shrnovači znatelný žádný velký rozdíl. Nakonec
všechny obraceče přeci mají jako nejdůležitější nástroje prsty upevněné na ramenech rotorů, které mají
za úkol zachytit sebrat a pro správné proschnutí na široko rozprostřít píci. Ale i prsty používané výrobci
vykazují při bližším zkoumání určité rozdíly, které do značné míry ovlivňují celkovou kvalitu práce obraceče. Tak to udělali inženýři KRONE při vývoji nové generace obraceče. Zkonstruovali Vendro s třídimenzionálně tvarovanými prsty OptiTurn, které zvládá vytvořit perfektní rozptylový obrazec a tím
vytvořit základ pro nejvyšší možnou kvalitu píce.

Staletími osvědčený nástroj v novém kabátě
Od roku 2014 jsme velmi podrobně zkoumali tvary
různých prstů a analyzovali jejich vliv na kvalitu práce.
Při jednom z takových polních pokusů jsme použili obyčejné vidle, nástroj, který zemědělci používají už po celá
staletí, k oddělení dvou zkušebních parcel.
Při přehazování píce vidlemi se členové vývojového
týmu se začali zajímat o chování sena právě na tomto
specifickém tvaru hrotů. Prohnutý tvar hrotu čistě
sebere píci z drnu a rozdělí ji na celou svou délku.
I při odhazování materiálu nabízí tento prohnutý tvar
rovnoměrný rozptylový obrazec a provzdušněné odložení píce na strniště. Na základě těchto zkušeností
vyvstala první myšlenka na vytvoření nových KRONE
3D zakřivených prstů. Po dalších zkouškách v mnoha
zemích a rozmanitých podmínkách se počala krystalizovat podoba zcela nového třírozměrného tvaru.

OptiTurn prsty s trojrozměrným tvarováním zajistí optimální zachycení píce
a její rovnoměrné rozprostření na strniště. na strniště.

Prohnuté hroty vidlí na seno byly předobrazem třírozměrného formování prstů OptiTurn
s 3D efektem.

| KRONE OptiTurn
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Z vlastní zkušenosti

Nestejně dlouhé hroty 3D dvouprstů zachycují a nadzvedávají píci velmi čistě a beze ztrát.
Nedochází zde ke znečišťování píce.

Zkušenosti
z praxe
„ Super

rozhoz “

WOLFGANG PROSSINGER z rakouského Köstendorfu letos prodal šest Vender. „Všichni zákazníci jsou těmi novými obraceči naprosto nadšeni, protože rozptylový obrazec je jednoduše super“, vysvětluje prodejce zemědělské techniky. K tomu velmi přispívá práce nových OptiTurn prstů: „Tyto
třírozměrně tvarované prsty se svými asymetrickými hroty sbírají píci ze strniště velmi čistě a přitom ji také velmi rovnoměrně rozdělují a rozprostírají.
To výrazně urychluje proces prosychání a ukazuje se to především ve zdejších pícninářských oblastech s klimatickými podmínkami, které má vysoký srážkový úhrn a neposkytují příliš mnoho pěkných dnů pro sušení sena.
Tento problém systém OptiTurn minimalizuje. Neboť tyto asymetrické dvouprsty není
(Foto: W. Prossinger)

Zákazníci Wolfganga
Prossingera jsou 3D prsty naprosto nadšeni.
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třeba nastavovat příliš nízko, aby čistě sebrali i to poslední stéblo“.

(Foto: W. Pfeifer)

„Stále

Už při čechrání pokosů padne do oka velmi homogenní
rozprostírání píce.

čistší krmivo“

WERNER PFEIFER je jeden z prvních, který se s OptiTurn prsty při obracení setkal. „První zkušební práce se uskutečnila na stávajícím modelu obraceče KRONE, kdy se nové 3D prsty namontovali na pravou polovinu stroje a na levé
straně zůstali „normální“ dvouprsty. Tak jsme mohli velice dobře porovnat účinnost a rozdíl práce mezi oběma typy
prstů“, říká prodejce zemědělské techniky z Vorau ve Štýrsku.
Už první průjezdy čerstvě posečenou travou vynesly na světlo jasně patrné rozdíly. Pan Pfeifer vysvětluje „Zatímco
tráva zpracovaná normálními prsty byla sem tam ukládána v drobných chomáčích, prsty OptiTurn dokázaly
posečený materiál rozprostřít extrémně rovnoměrně jako koberec, aniž by se na strništi tvořily hromádky.“.
Všechny zaujme obzvláště dobré kopírování povrchu prsty rotorů. „OptiTurn prsty naberou píci čistě i v extrémně
svažitých terénech. Nejvíce se tato přednost projeví při obracení v případě, kdy je strniště velmi nízké a prsty se dostávají velmi blízko k drnům. I v takových podmínkách dokážou sebrat píci velmi čistě“.

| KRONE OptiTurn
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Z vlastní zkušenosti
I při nízkých otáčkách
vykazují prsty OptiTurn
excelentní rozptylový obrazec a v citlivých jetelových
porostech se při nižším
potřebném počtu obracení dosahuje snížení ztrát
odrolem na minimum.
(Foto: W. Pfeifer)

„ Adieu

ztrátám“

DANIEL GRUBER z tyrolského Flauringu vyměnil svůj obraceč místní provenience za Vendro 680 z produkce KRONE. Svou novou investici využívá nejen na vlastních 20 ha travních
porostů a 10 ha jetele/vojtěšek, ale také na dalších 100 ha pozemcích ostatních farem. „Z pícnin jsou to převážně jetelotrávy a vojtěšky. Na to je Vendro naprosto ideální.“ vysvětluje
zemědělec navýsost spokojen.
„V porovnání s mým předchozím obracečem se zde nevyskytují téměř žádné ztráty odrolem
a kvalita krmiva s citlivých plodin zůstává optimálně zachována. Přes nižší otáčky Vendro
dosahuje optimálního rozptylu s volně uloženou pící. Díky velmi dobrému procesu prosychání ušetřím zpravidla až jedno obracení“, vysvětluje Gruber.
Kromě toho prsty OptiTurn sbírají píci ze země velmi čistě i na velmi strmých pozemcích
a podíl popelovin v píci je pak minimální.
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„ Extrémně

zatížitelný“

MANUEL WILCK z Lübtheenu v okresu Ludwigslust-Parchim suší ročně na zhruba
800 ha luk a pastvin seno a připravuje senáž pro majitele koní. Velká část pozemků leží v biosférické rezervaci poříčí Labe Mecklenburgsko-Pomořansko.
„Senoseč v těchto chráněných přírodních oblastech je náročná sama o sobě. Povrch pozemku je zde opravdu velmi nerovný a silně poznamenaný divokou zvěří“, vysvětluje zemědělec.
V těchto podmínkách jsou kromě jiné techniky vystaveny extrémnímu opotřebení i obraceče,
jejichž prsty se museli stále měnit.
„S naším nyní používaným rotorovým obracečem KRONE, který je osazen novými prsty
OptiTurn, se tento problém již nevyskytuje“, přizvukuje Wilck a upozorňuje na vysokou
pevnost prstů, stejně jako na perfektní kopírování povrchu pozemku. K tomu je třeba ještě
připočíst pozdější termíny sklizně koncem června a začátkem července, kdy je na pozemcích
extrémně větší množství hmoty. „3D prsty si velmi dobře poradí i s těmito obrovskými objemy píce – nejenže jsou ztráty na prstech minimální, ale také rozptylový obrazec je optimální
a výrazně urychluje proces prosychání“, s potěšením říká tento zemědělec. I naši zákazníci
jsou s kvalitou sena velmi spokojeni. Protože 3D prsty sbírají píci velmi čistě, prach a nečistoty nemohou významně ovlivňovat kvalitu připravovaného krmiva.

Robustní pružinové prsty pracují
i v extrémně velkých objemech píce
naprosto spolehlivě a rovnoměrným
rozložením na strniště zkrátí dobu
potřebnou pro prosychání na poli.

(Foto: M. Wilck)

| KRONE OptiTurn
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Z vlastní zkušenosti

„ Krmivo

té nejvyšší kvality“

HUIB SCHIPPER, obchodník se zelenou pící z Moordrechtu v blízkosti holandské Goudy,
se svému prvnímu KRONE Vendru 1120 už podíval na zuby, nebo lépe řečeno „na prsty“.
Každý rok hospodaří tento holandský zemědělec se svým týmem na cca 250 až 300 hektarech luk a pastvin, většinu svých plodin prodává v balících, včetně zbytkové slámy z množení
travního semene.
Sklizeň píce probíhá často za ztížených podmínek. „Naše povrchy pozemků jsou často velmi nerovné. Senoseč na hlinitých půdách je stále poměrně snadná díky jejich přiměřeně
dobré únosnosti. Hospodaříme ale i v bažinatých oblastech, které jsou místy velmi měkké
a málo únosné“, vysvětluje obchodník. Pan Schipper své zaměstnance dlouhodobě motivoval, aby sami měli zájem precizně nastavovat stroj podle aktuálně měnících se podmínek
na sklízených plochách.
Zaměstnanci pana Schippera získali se svým prvním Vendrem již bohaté zkušenosti. Druhé Vendro 1120 je, dá se říci, už na cestě. „Velká výhoda nových OptiTurn prstů v porovnání se standardními je znát především při zachytávání píce při jejím sběru ze strniště. Neboť třírozměrně tvarované prsty Vendra skvěle kopírují povrch a proto sbírají stébla
ze strniště velmi čistě a velmi rovnoměrně a načechraně je obrací. I v porovnání s naším
KWT 11.22/10, které je osazeno rovnými prsty se ukazuje, že s prsty OptiTurn lze jet i rychleji
při dosažení stejně kvalitního výsledku. V konečném důsledku se snažíme udržovat podíl popelovin a znečištění píce na co nejnižší úrovni. Tím dosahujeme nejvyšší kvality při přípravě
píce“, pochvaluje si pan Schipper. Vzhledem k pozitivní zkušenosti se k tomu ideální hodí nově
vyvinutý koncept rotoru K
 RONE OptiTurn s 3D prsty.
Třírozměrně tvarované prsty o různých délkách hrotů jsou ideální
při sběru píce i na nerovném terénu,
kde dokážou velmi čistě sebrat píci
s minimem nečistot.

(Foto: H. Schipper)

Technické údaje
Model

Vendro 420
Highland

Vendro 620
Highland

Vendro 820
Highland

Pracovní záběr 

vm

4,20

6,20

8,20

Pracovní záběr 

Průměr rotorů 

vm

1,38

1,38

1,38

Průměr rotorů 

Počet rotorů

4

6

8

Počet ramen s prsty na rotoru

5

5

5

Tříbodový závěs

Tříbodový závěs

Tříbodový závěs

25 / 34

37 / 50

48 / 65

4,2

6,2

8,2

Druh připojení
Potřebný příkon 
Plošný výkon 

od KW/PS
cca ha/h

Model

Model

KWT 1300

KWT 1600

KWT 2000

vm

13,10

15,30

19,60

vm

1,53

1,53

1,53

Počet rotorů

12

14

18

Počet ramen s prsty na rotoru

6

6

6

Tažený

Tažený

Tažený

51/70

60/80

80/110

13,1

15,3

19,6

Druh připojení
Potřebný příkon 
Plošný výkon 

od KW/PS
cca ha/h

Vendro
470

Vendro
560

Vendro
620

Vendro
680

Vendro
790

Vendro
820

Vendro
900

Vendro
1020

Vendro
1120

Pracovní záběr 

vm

4,70

5,60

6,20

6,80

7,90

8,20

9,00

10,20

11,20

Průměr rotorů 

vm

1,50

1,82

1,38

1,50

1,70

1,38

1,50

1,38

1,50

Počet rotorů

4

4

6

6

6

8

8

10

10

Počet ramen s prsty na rotoru

6

7

5

6

7

5

6

5

6

Tříbodový
závěs

Tříbodový
závěs

Tříbodový
závěs

Tříbodový
závěs

Tříbodový
závěs

Tříbodový
závěs

Tříbodový
závěs

Tříbodový
závěs

Tříbodový
závěs

25/34

37/50

37/50

44/60

48/65

48/65

55/75

60/80

66/90

4,7

5,6

6,2

6,8

7,9

8,2

9,0

10,2

11,2

Druh připojení
Potřebný příkon 
Plošný výkon 

od KW/PS
cca ha/h
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