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KRONE BIG PACK 1270 XC HS

TOPSPEED!

Speciale overdruk Krone

Werktuigtest
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215 cm (tand-tand)
9,5 cm lang, vijf rijen à 40 stuks
16x6.50-8, pendelend
116 cm
maximaal 26
45 mm
620/40 R22,5
790×300×288 cm
1.790 kg
10.650 kg
€163.820
€2.180
€4.880
€3.015
€15.430
€2.380
€2.890
€590
€2.760
€4.130
€1.120
€540
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KRONE BIG PACK 1270 XC HS

TOPSPEED!
Krone introduceerde de Big Pack High Speed-grootpakpersen in het najaar van 2011. De fabrikant beloofde 25 procent meer capaciteit dan de standaardpersen in stro. Een 18 procent grotere voorperskamer
en een 20 procent hogere perswagensnelheid maken
dat mogelijk. Dat vraagt natuurlijk om een test.
Bij de introductie van de High Speed-pers (TREKKER
277, oktober 2011) was deze nog niet uitgerust
met de actieve pick-up. Dit is in de basis een standaard pick-up, 215 cm breed van tand tot tand en
met curvenbaanloze tandsturing. Het actieve aspect zit ’m in de aangedreven invoerrol bóven de
pick-up, met verwisselbare meenemers. Samen

De actieve pick-up heeft, behalve een gewasgeleiderol, ook nog een aangedreven
invoerrol. Hiermee verwerkte de pers ook dikke zwaden probleemloos.

met een veranderde bevestiging van de gewasrol
zorgt dit, ook bij grote strozwaden, voor een nagenoeg perfecte invoer van het gewas.
Bij onze eerste test wilden we meteen kijken of
de pers de beloofde 20 procent hogere capaciteit
waarmaakt. Helaas waren de omstandigheden
niet optimaal door de kleine, onregelmatige stro-

De messenbalk zakt na een druk op de knop. De twee meslades met elk 13 messen
schuiven elk naar een andere kant.
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Werktuigtest

zwaden. Maar de potentie van de machine werd
wel meteen duidelijk. Met een theoretische capaciteit van 46 ton/u ten opzichte van 35 ton/u voor
een Big Pack 1270 VFS deed de nieuwe Krone
ruimschoots wat de maker belooft. Maar we zaten
nog lang niet aan de limiet. Want in een perceel
tarwestro hadden we betere omstandigheden,
met een zwaddikte van 4 kg/m en een vochtgehalte van 10 tot 12 procent. Hier maakte de machine 240 cm lange pakken van in slechts 20 seconden! Die balen wogen ook nog eens 330 kilo
(164 kilo/m3), zodat we hier op een theoretische
capaciteit zaten van 58 ton/uur. Een nieuw record
voor onze testen. En nu we het toch over gewichten hebben: we kunnen ook de in de rollenbaan
geïntegreerde weeginrichting lof toezwaaien. Op
vlakke percelen hebben we bij talrijke metingen
nooit meer dan 2 procent afwijking vastgesteld,
en ook dat is zeer goed.
Wendbare machine
De pers hangt met een kogelkop in de ondertrekhaak. Dankzij de aan te raden Comfort-bediening
hoefden we (behalve de aftakas) alleen nog de
loadsensingaansluitingen en een EW-ventiel voor
de pick-up aan te sluiten. Het enige nadeel van
deze versie is dat je de terminal nodig hebt om de
(zeer degelijk uitgevoerde) hydraulische steunpoot te bedienen. De dissel is smal, en dat maakt
de combinatie wendbaar; wel kan de trekkerband
bij een krappe bocht naar links het trapje aan de
dissel nog raken.
Na de reeds genoemde actieve pick-up volgt de
Max Flow-rotor met drie in plaats van vier tandrijen, en het geïntegreerde XC-snijwerk. Met 26 messen zorgt dit voor een theoretische snijlengte van
4,5 cm. Het heeft behalve een praktische schake-

De naalden zijn voor eventueel onderhoud goed toegankelijk omdat de touwkasten omhoog kunnen zwenken.

De rollenbaan en de balenuitdrukker bedien je comfortabel per knopdruk. De rollenbaan heeft
een optionele weeginrichting met vier sensoren.

ling van de messengroepen (26-13-13-0) ook een
gemakkelijke wisseling van de messen. Met de
loadsensing laat je de messenbalk eenvoudig
zakken. Daarna kun je de gedeelde messenlade
links en rechts uitschuiven. Voor goed snijwerk
zijn de met hardox versterkte rotortanden 20 mm
breed. Wie echt kort wil snijden is aangewezen op
de PreChop-voorbouwhakselaar die Krone speciaal voor de Big Pack ontwikkelde.
Met gerust hart tot capaciteitsgrens
Krone verhoogde niet alleen de snelheid van de
perswagen. Ook de raffer van het variabel vulsysteem (VFS) ging van 38 naar 45 omw/min. Tegelijkertijd bracht Krone het aantal invoerbalken terug
van zes naar vijf. Een daarvan dient als invoerhark.
Deze vult het perskanaal zodra de hele voorkamer
is gevuld en de actief gestuurde tegenkam de
weg naar het perskanaal vrij maakt. Dit systeem
heeft zich bewezen. Het kan een hoge capaciteit
aan zonder noemenswaardig aan persdichtheid in
te boeten. Tegelijkertijd zorgen de overlastbeveiligingen met nokkenslipkoppelingen op de rotor
én de invoer ervoor dat je altijd met een vertrouwd gevoel tot aan de capaciteitsgrens kunt
gaan. Want als er al een keer een verstopping is,
dan is het alleen even stoppen, toerental laten
zakken, en de koppelingen grijpen weer aan.
Betrouwbaar knopen
Bij de zes knopers heb je net als voorheen de keuze tussen enkele en dubbele knopers. Onze testmachine had dubbele, en was daarnaast uitgerust
met MultiBale (de mogelijkheid om een 270 cm
lang pak onder te verdelen in twee tot negen klei-

nere pakken). Over de betrouwbaarheid van de
knopers hadden we na 5.000 balen weinig te klagen. Sloegen de onderste of bovenste touwsensoren alarm, dan was ingrijpen ook daadwerkelijk
gewenst. In het begin van de test lag dat vooral
aan de touwremmers in de touwkast. Krone verhielp dat vlot. Verder hadden we alleen een paar
keer last met de pneumatische reiniging van de
knopers. Eenmaal viel deze compleet uit door een
haperend ventiel. En bij rijp, brokkelig stro mocht
de blaascapaciteit wat groter zijn.
De touwvoorraad is prima, met tweemaal 16 rollen
en op wens zelfs tweemaal 22. De led-lichtbalken
aan de zijpanelen en bij de naalden en de knopers,
geven in het donker een goed overzicht. Prima.
Dat overzicht raak je kwijt door de stofwolk die
vrijkomt als je de touwkast omhoogzwenkt. Dat is
soms nodig om de naalden beter te kunnen bereiken. Maar er gaat erg veel stof achter zitten.
Een sterwiel onder in het perskanaal regelt secuur
de lengte van de pakken. De terminal in de cabine
geeft die weer, en hierop kun je de gewenste
waarde ook heel gemakkelijk wijzigen. Tevens
corrigeer je eenvoudig als de werkelijke maat een
keer niet overeenkomt met de instelling.
Vochtmeting oké voor trend
In de zijpanelen van het perskanaal zitten sensoren voor de vochtmeting. De aangegeven waarde
kwam zelden exact overeen met de via een steeksonde gemeten waarde, maar je leest er bijvoorbeeld ’s avonds wel duidelijk de trend aan af. Zo
kun je tijdig stoppen met persen.
Als je stopt moet je meestal de baaluitdrukker gebruiken. Praktisch detail daarvan is dat automatisch
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de spanning van de perskamer gaat. Evenzo praktisch is het alarm dat afgaat als je bij de volgende
inzet vergeet de rollenbaan te laten zakken. Deze
heeft standaard een sensor die aangeeft wanneer
de pers een baal aflegt. Handig bij het rangeren in
de hoeken van het perceel. Daarvoor is overigens
ook een camera leverbaar, of het uitgebreide iCansoftwarepakket. Dit slaat – naast de naam van de
klant en het perceel – ook de perstijd op, de gpspositie, en van elk pak het vochtgehalte en het gewicht. De gegevens kun je online overzetten naar
de management-pc van boer of loonwerker, en
ook met een chip op elk pak achterlaten.

Testoordeel
Aanbouw
Pick-up
Steunpoot
Rotor
Snijwerk
Touwvoorraad
Bedieningsterminal
Overlastbeveiliging
Instellen paklengte
Instellen persdruk
Opname gewas
Persdichtheid
Capaciteit
Knopers
Bewaking
Handhaven baallengte
Vermogensbehoefte
Tandemas
Degelijkheid
Messenwissel
Onderhoud
Gebruikershandleiding

UITMUNTEND
GEMIDDELD

MATIG

GOED
ZEER SLECHT

Je kunt 32 rollen touw meenemen in de touwkasten,
optioneel zelfs 44. De touwkasten zijn optioneel
voorzien van led-lichten.

Complete terminal
We bedienden de pers met de CCI-Isobusterminal
met touchscreen. Een alternatief is de niet Isobuscompatibele Delta-terminal. Op de terminal missen we weinig, ook omdat de automatische persdichtheidsregeling heel goed functioneert. Hij
slaat tal van gegevens op, zoals perstijd en gemiddeld pakgewicht. De 20 balentellers tellen behalve
het aantal pakken met gesneden of ongesneden
materiaal ook het totale aantal meters in pak. Je
kunt alleen geen naam aan een teller toekennen,
maar dat is dan ook het enige minpuntje.
Via de terminal schakel je ook de optionele ledlampen in en uit die het perskanaal en de pick-up
verlichten. En je ziet of de naloopas geblokkeerd
is of niet. Die naloopas, een geveerde boogie-as, is
afkomstig van Collaert en toegelaten voor 60 km/u.
Er liggen Vredestein Flotation Pro-banden onder
in de maat 620/40 R22,5. Gezien het gewicht van
de pers van 10.650 kg kan er optioneel een zwaarder asaggregaat onder, met de grotere 620/50
R22,5-banden.
Het benodigde onderhoud is dankzij het standaard gemonteerde centrale smeersysteem zo
gepiept. In het stro hadden we alleen wat werk
om opgehoopt stof achter het plaatwerk en bij
de knopers weg te werken.
In de basisuitvoering kost de Big Pack 1270 XC
High Speed €163.820. Met alle extra’s erbij opgeteld kwam onze testmachine op een totaal van
€200.875, en dan kan er ook nog een PreChophakselaar op van €29.000. Voor dat geld heb je wel
een pers met een recordcapaciteit, een hoge persdichtheid, en een betrouwbare en bovendien
simpele bediening.

TEKST:

HUBERT WILMER, AREND JAN BLOMSMA
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Gebruikerservaringen

Kees Oomen was in 2010 een van vijf
loonwerkers die een High Speed-versie
van de Krone testten. Dat beviel, inmiddels draait Loonbedrijf Oomen in Sprundel met twee Big Pack XC 1290 High
Speed-persen. Eentje heeft een hakselunit, de nieuwste heeft de actieve pickup. Ook daarover is Oomen heel tevreden: “Hij hoeft het gras maar aan te
raken en hij trekt het naar binnen. Hij
kan gigantisch veel opeten. We hebben
alleen nog maar in silage gewerkt; in
stro schijnt dat nog beter te gaan. De
capaciteit is gigantisch. Met de hakselaar heb je wel vermogen nodig, die
vraagt zeker 100 pk extra. Voor de nieuwe pers draaien we met trekkers van
170, 180 pk, en dat lukt. Ze kunnen het
goed aan. De pers maakt ook een meer
vloeiende beweging, je voelt de invoerslag
niet zo. De baaldichtheid is goed. Ook als
het nat is kun je goede vierkante pakken
maken. Door de voorperskamer zijn de
pakken bovenin beter gevuld. Ik heb met
de oudste pers ruim 12.000 pakken gemaakt en er nagenoeg niks mee gehad.
Alleen een afgebroken lipje in de knoper.
Ze hebben hem helemaal nagelopen en
alleen andere pennetjes in de knopers
gezet. Voor de rest hoefde er niks aan
te gebeuren. Hij zit goed in elkaar, Krone
is ook heel actief om een goede pers te
maken. Onderhoud is gemakkelijk; naast
de centrale smering zijn er maar een
paar nippels. Ik heb aan de hele pers
nog geen minpunt kunnen vinden.”

PETER ROEK
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Vooruitgang is beweging

NIEUW

BiG Pack:
HighSpeed: Meer persslagen per minuut en grotere
voorkamer = tot 25% meer capaciteit
HDP:

25% vastere pakken
= lagere transport- en handlingkosten

MultiBale: tot 9 kleine pakjes in 1 groot pak
= groot op het veld en klein bij de verwerking
Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH
Ad van den Hurk
0653 241918
Martijn van Middelkoop 0651 346841

Zuid-Nederland
Noord-Nederland

