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Fortima
Balirke za okrogle bale z
variabilno komoro
Variabilna komora za bale od 1,00 do 1,50 m ali 1,00
do 1,80 m premera
Verižni paličasti elevator za ekstremne pogoje
Pobiralna naprava brez krmiljenja EasyFlow za več
zmogljivosti in manj obrabe
Rezalna naprava MultiCut s 17 noži
QuattroSpeed, novo povezovanje s štirimi vrvicami
Preverjeno povezovanje z mrežo za še več zmogljivosti
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EasyFlow
Pobiralna naprava brez krmilne proge
Več zmogljivosti zaradi čistega pobiranja
Miren tek
Minimalna obraba – manj vzdrževanja

Idealna pri velikih redih
Pobiralna naprava KRONE EasyFlow s stranskima
dovajalnima polžema, ima v skladu z DIN 11220, veliko

delovno širino 2,05 m. Tako je čisto pobiranje mogoče tudi
na zavojih in v kotih.
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Manjši stroški zaradi obrabe pri optimalnem pobiranju
EasyFlow je pobiralna naprava
brez krmiljenja podjetja
KRONE in brez krmilne

1

proge. Prednosti so na dlani:
EasyFlow je v primerjavi s
krmiljenimi sistemi enostavno
zgrajena, ima manj premičnih delov in teče
izjemno mirno. Majhna obraba se izraža v nizkih
stroških vzdrževanja in servisiranja. EasyFlow pobira
čisto in z višjim številom vrtljajev zmore več.
2

3

1 EasyFlow
Vrhunec pobiralne naprave je
posebna oblika pocinkanih strgal,
ki poskrbijo za neprekinjen pretok
krme pri potopitvi rogljev. Krmilna
proga je tukaj povsem odveč.
2 Tlačilna opora (pritiskalo)
Brez dodatnega odrivanja krme pri
neenakomerno debelih zgrabkih.
Vedno polna moč pri največji
kapaciteti in neprekinjenem pretoku.
3 Veliki dovajalni polži
Na strani pobrano krmo potisnejo na
sredino in omogočajo neprekinjen
pretok od široke pobiralne naprave
do ozke komore za bale.

4

4 Ozek razmik rogljev
S petimi vrstami rogljev in razmikom
samo 55 mm lahko pobiralna
naprava EasyFlow pobere tudi
kratko krmo. Pocinkane strgalne
pločevine so zelo trpežne.
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Hitra nastavitev višine brez orodja
Nastavitev poteka hitro in enostavno preko tirnice z
odprtinami na tipalnih kolesih. Z zračnimi pnevmatikami
pobiralna naprava teče zelo mirno.

Za najboljše delo brez tipalnih koles
Pobiralno napravo lahko enostavno blokirate na želeni
višini. Takšna nastavitev je priporočljiva pri globokem
voznem pasu in ekstremno neravnih tleh.
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Najboljši pretok krme zaradi optimizirane
izvedbe
Pobiralna naprava EasyFlow s potisnim in rezalnim rotorjem tvori
kompaktno enoto. Povečana podajalna reža in neposredni položaj
potisnega ali rezalnega rotorja za podajalno napravo povečajo
zmogljivost pobiranja in omogočajo neprekinjen pretok, tudi kratke
krme.

EasyFlow s potisnim rotorjem

Neprekinjeno dovajanje krme
Brez rezalne naprave je balirka Fortima serijsko
opremljena s potisnim rotorjem, kar poveča njeno
zmogljivost.

Optimalna zaščita pred tujki
Pogon pobiralne naprave poteka preko verižnega
pogona s samodejnim napenjanjem. Sklopka s strižnim
vijakom je namenjena zaščiti pred preobremenitvijo.
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MultiCut
Kot nož oster koncept
Odlična kakovost s prisilnim rezanjem
Dolžina reza 64 mm pri maksimalno 17 nožih
Hitra nastavitev dolžine reza z osrednjim preklopom nožev

Odlično zrezano
Pri maksimalno 17 nožih in minimalnim razmikom nožev
64 mm lahko balo v hlevu enostavno razdrete in krmo

razdelite v jasli. Noži so razporejeni v vrste, kar omogoča odlično kakovost rezanja.
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Odlična kakovost rezanja
To omogoča rotacijska rezalna naprava
MultiCut podjetja KRONE. Z
maksimalno 17 noži dosežete
kratek rez, ki se izplača. Tako
povečate namreč gostoto
stiskanja, povečate kakovost
silaže in omogočate lažje in
hitrejše razdiranje bale na krmilnem hodniku. Kratko
narezana slama ima dokazano boljšo vpojnost in jo je
mogoč bolje porazdeliti in odstraniti.

Močnejši rotor, močnejši rez
S premerom 530 mm ima rezalni
in potisni rotor posebej veliko
»zmožnost požiranja«. Dvojni roglji
v obliki črke V krmo potisnejo skozi
nože. Preobremenitve so zmanjšane,
ker je rezanje »zaporedno«.

Neprekinjen pretok
Pogon rezalnega in potisnega rotorja
poteka preko velikih čelnih zobnikov
in tako vzdrži najvišje obremenitve.
Zanesljiv je tudi pri neenakomerno
oblikovanih redih.
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Premišljeno do podrobnosti
Kompletni rezalni in potisni agregat s
17 noži, osrednji preklop nožev preko gredi za
17-15-7-0 nožev, hidravlični preklop nožev na 0 za
odpravljanje morebitnega zastoja krme in močan pogon
preko čelnih zobnikov.

1
1 Z enim zasukom
Preklop nožev KRONE za 17-15-7-0 nožev v rezalni
skupini. Želeno število nožev lahko hitro in enostavno
nastavite s preklopno gredjo. S spreminjanjem razmika
nožev v rezalni skupini se dolžina reza spremeni do
64 mm. V položaju 0 so vsi noži obrnjeni, enostavneje
ne gre.

2

3
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Udobno
Za ostrenje ali
menjavo
lahko
nože
odstranite
navzgor, za kar ne
potrebujete orodja.

2 Prisilno rezanje KRONE
Dvojni roglji rotorja krmo neprekinjeno potiskajo skozi
vrsto nožev. Ker je razmik med noži in dvojnimi roglji zelo
majhen, krma ne more uhajati. Rez je čist in natančen.
3 Popolna zaščita
Samodejna zaščita pred tujki »non-stop« in hidravlični
preklop nožev na 0 spadata k serijski opremi.
Hidravlični preklop nožev na 0 je namenjen odpravljanju
morebitnega zastoja v podajalnem kanalu.
Lahek rez
Noži balirke Fortima režejo po
celotni dolžini. Vlečni rez zmanjša
potrebno moč. Valovitost daljši
čas
omogoča
enakomerno
ostrino.

4 Centralna zapora nožev
Za demontažo se sprostijo z gredjo zavarovani noži.
Gred lahko zavrtite za 90°. Nože lahko hitro in udobno
odstranite navzgor.
5 Močan rotor – brez težav z reverzijsko napravo
KRONE
Rezalni rotor balirke Fortima lahko obrnete nazaj ročno,
opcijsko pa tudi hidravlično s kljuko.

4

5
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Verižni paličasti elevator
Trdno stiskanje
Varen premik bal brez zastajanja, manj izgub krme
Spremenljiv premer bal od 1,00 do 1,50 m ali 1,00 do 1,80 m
Dva ločena verižna paličasta elevatorja za ekstremne pogoje

Dolga življenjska doba in visoka
gostota stiskanja
Z visoko obremenljivima verižnima
paličastima elevatorjema in velikimi
obračalnimi in pogonskimi kolesi.
Zaradi boljše porazdelitve moči
na več členov verige in manjšega
odklona pri večjih obračalnih
in pogonskih kolesih, se verižni
paličasti elevatorji manj obrabijo, jih
lahko močno obremenite in tečejo
izjemno mirno. Člene verige lahko
po potrebi zamenjate.
12

sbračalna kolesa
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Priznane po
celem svetu
Koncept z verižnim
paličastim elevatorjem se
je pri silaži, senu in slami
odlično odrezal po celem
svetu. Oba neskončna
verižna paličasta elevatorja, gnana z velikimi
obračalnimi in napenjalnimi kolesi, oblikujeta
bale visoke gostote. »Praktičen« sistem KRONE
deluje brez zastajanja bal – tudi pri kratki in suhi krmi. K temu spada še manj
izgube krme in ne nazadnje tudi manjša potrebna moč.
Z združenimi močmi
Balirka Fortima ima dva verižna paličasta
elevatorja. Porazdelitev na sprednji in zadnji
verižni paličasti elevator omogoča visoko
gostoto stiskanja in odlično oblikovane bale.

dva verižna paličasta elevatorja

Polna moč
Glavni menjalnik (540 vrtljajev/minuto) leži
na sredini. Obojestranska pogona sta za
kratke prestave in odlično porazdelita moč na
pobiralno napravo, potisni ali rezalni rotor in
verižna paličasta elevatorja.

sredinski pogon
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Verižni paličasti elevator KRONE
»Praktičen« sistem za slamo, seno in silažo
Balirke za okrogle bale se za stiskanje slame, sena ali
ovenele travne silaže uporabljajo po celem svetu in v
različnih pogojih. Problematika je poznana: suha slama
in seno sta velikokrat lomljiva, vlažnost ovenele krme
pa se spreminja vse do težke mokre silaže. Pri velikem
deležu sladkorja dodatno obstaja še učinek lepljenja.

Verižni paličasti elevator KRONE v vseh teh pogojih
deluje zanesljivo in tako izpolnjuje vse zahteve iz
prakse. Z verižnim paličastim elevatorjem ste na varni
strani. Kajti verižni paličasti elevator pazi na krmo in s
svojim »zobatim učinkom« omogoča varen premik bal
pri največji stiskalni masi.
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Raznolika uporaba
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Raznolikost z variabilno komoro
Bale s premerom do 1,80 m
Številne možnosti uporabe in visoka izkoriščenost
pripomoreta k veliki gospodarnosti balirk za okrogle
bale. Z balirko za okrogle bale z variabilno komoro
V 1500 in V 1800 izpolnite vse zahteve. S samo enim

16

strojem lahko stisnete bale od 1,00 do 1,50 oziroma
1,00 do 1,80 premera. Majhne bale so priporočljive pri
travnati silaži, večje pa pri senu in slami.

Majhne bale
Večinoma so potrebne za baliranje silaže. Majhne
bale lahko hitreje krmite, lažje razdrete in prestavite.

S premerom bal med 1,00 in 1,30 m so primerne za
številne običajne ovijalke.

Velike bale
Večinoma se uporabljajo pri slami in senu. V primerjavi
z majhnimi balami z večjim premerom bale povečate

udarnost, privarčujete vezni material in zmanjšate
stroške prekladanja in praznjenja.
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Osupljivo enostavno, enostavno osupljivo
Tako deluje balirka Fortima z variabilno komoro.
Verižna paličasta elevatorja krmo, ki jo je pobrala
pobiralna naprava, plast za plastjo oblikujeta v
trdne in oblikovno stabilne bale. Odlična podajalna
lastnost palic v vseh fazah omogoči premikanje
bale. Nastavljiv tlak stiskanja določite hidravlično s
sprednjo in zadnjo roko. Ko bala doseže nastavljen
premer, se začne povezovanje z vrvico ali mrežo.
Nato se odpre zadnji pokrov in bala zapusti komoro.
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Fortima – premišljena do podrobnosti
Z balirko Fortima boste kupili dolgoletne izkušnje in kompetenco pri
stiskanju bal, kajti KRONE natančno pozna zahteve iz prakse. Balirke
za okrogle bale KRONE delajo po celem svetu in so se odlično odrezale
v različnih pogojih. Poleg visoke gostote stiskanja so stroji KRONE
izjemno robustni, imajo pregledno zgradbo, odlično opremo in
udobno upravljanje.

1
1 Odlično
Za ocenjevanje balirke za okrogle
bale ni pomemben kriterij samo
njena funkcija, ampak tudi zgradba.
Fortima je izdelana zelo premišljeno,
kar je odločilno za minimalne stroške
vzdrževanja in servisiranja.

2

2 Enostavno in dobro
Fortima ima veliko preverjenih delov, ki so v
ves desetletjih odlično izkazali v praksi.
Izmetalo bal je opcijska možnost.
3 Odlična rešitev
Malo pogonskih verig za balirko za okrogle bale
Fortima. To zmanjša potrebno moč in poveča zanesljivost
stroja.
4 Varen začetek
Fortima nima samo močnega zaganjalnega valja, ampak
dodatno tudi spiralni valj s strgalom, kar omogoča hiter
začetek in izboljša stiskanje.

3

4
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Brezstopenjska nastavitev gostote stiskanja
Napenjanje sprednjega verižnega transporterja poteka
z dvema hidravličnima cilindroma na obeh straneh. S
povečanjem napetosti povečate gostoto stiskanja.

Trdne in oblikovno stabilne bale
Dva hidravlična cilindra levo in desno na zadnjem
pokrovu omogočata poln tlak stiskanja v zadnjem delu
komore.
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QuattroSpeed
Revolucija pri povezovanju z vrvico
Ekskluzivno pri podjetju KRONE
Povezovanje s štirimi vrvicami
Najkrajši čas povezovanja: hitreje kot povezovanje z dvojno vrvico
Več bal na uro
Varčevanje dizelskega goriva – manjši stroški dela

Udobnost
Začetek povezovanja z vrvico zažene električni motor.
Motor napne pogonski jermen, ki premakne gumijast
valj za vleko vrvice.

Zalogovnik
V velik zalogovnik lahko shranite do 11 klobčičev.
Prečke klobčičem nudijo stransko oporo in omogočajo
nemoteno odvijanje vrvice.
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Povezovanje s štirimi vrvicami naenkrat –
štirikrat dobro
Z napravo QuattroSpeed podjetje
KRONE prvič ponuja povezovanje
z vrvico, kjer se čas povezovanja
v primerjavi z dosedanjim dvojnim
povezovanjem znatno skrajša. KRONE
QuattroSpeed zaradi enostavne
zgradbe deluje zelo zanesljivo, omogoča
dobro prekrivanje vrvic na površini bale in
večkratno povezovanje na robovih bale. QuattroSpeed je sinonim za
oblikovno stabilne bale, visoko gostoto stiskanja pri minimalnih stroških.

Idealna napeljava vrvice
Stopenjska plošča določa število povezovanj z vrvico. Dve
vodilni smučki omogočata enakomerno prečno porazdelitev
štirih vrvic čez celotno širino komore. Na začetku povezovanja

1

2

Bale v vrhunski formi
Bale so večkrat povite s štirimi vrvicami ( 1 - 4 ) Povezovanje
se začne in končna na sredini bale. Odvisno od nastavitve je
lahko na robu bale več ali manj povezav. Na robu bale ni več
Fortima 05/12 I

so vrvice napeljane od gumijastega in pritisnega valja v
komoro do vrtečih bal.

3

4

razvezanih koncev vrvice. QuattroSpeed omogoča oblikovno
stabilne bale – tudi po večkratnem prestavljanju.
21

Povezovanje z mrežo
Odlična povezava – najboljša oblika
Kratek čas povezovanja – več bal na uro
Hitro in lahko razdiranje bal v hlevu
Zanesljiv prijem mreže – kratke poti

Popoln nadzor
Povezovanje z mrežo se določi z zobčasto ploščo
s senzorjem in pošlje računalniku. Ko je dosežena
nastavljena povezava, nož samodejno odreže mrežo.

Oblikovno stabilne bale
Z nastavljivo zavoro je povezovanje bal trdno, oblika pa
se ne spremeni niti po transportu.
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Manjša poraba goriva na balo
Naprava za povezovanje balirke
Fortima prepriča s svojo zgradbo in
funkcijo. Prednosti povezovanja z
mrežo v primerjavi z vrvico je krajši
čas povezovanja in s tem več bal na
uro. Tako imate več časa za druge
opravke in porabite manj goriva
na balo. Napravo za povezovanje
z mrežo lahko opremite z zvitki
KRONE excellent z do 3.600 m mreže.
Udobno
Začetek povezovanja z mrežo se po
koncu stiskanja zažene samodejno
ali ročno z električnim motorjem.

Za dolge delovne dneve
V prostornem in vodoodpornem
zalogovniku je prostora za tri zvitke.
Držalo omogoča trdno namestitev
svitkov z do 3.600 m mreže.

Enostavno polnjenje
Pri vstavljanju vezalnega materiala
udobno stojite pred strojem. Zvitek
mreže potisnete na gred. Nato je
mreža napeljana do naprave za
povezovanje.
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Upravljanje
Udobno in razbremenilno za voznika
Udobno z grafično površino
Pregledna zgradba
Praktična velikost

Nastavljiva gostota stiskanja
Ker sta verižna paličasta elevatorja hidravlično napeta,
lahko želeno gostoto stiskanja hitro, enostavno in
natančno nastavite s tlačnim regulirnim ventilom.
Trenutni tlak stiskanja lahko razberete z manometra.

Stikalna centrala
Center upravljanja: računalnik upravljanja zajame
vse impulze senzorjev in jih posreduje krmilni enoti.
Poleg tega preko krmilnih impulzov sproži samodejno
povezovanje.

24
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Logično upravljanje za dolge delovne dni
Dolgi delovni dnevi, velikokrat
dolgo v noč – tukaj je potrebno
udobno upravljanje. Z jasno
strukturiranim upravljalnim
terminalom se lahko voznik
informira preko zaslona in po
potrebi ukrepa. Izmet bal olajša
delo in poveča udarnost.

Upravljalni terminal Beta
Upravljalni terminal Beta z grafičnim
vodenjem po menijih vsebuje prikaz
premera bal, samodejno ali ročno
sproženje povezovanja z vrvico
ali mrežo, nastavitev in kontrolo
povezovanja, število stisnjenih bal in
priklic funkcij ventilov in senzorjev.

Upravljalni terminal CCI 100
Terminal CCI vsebuje vse funkcije
terminala Beta in se lahko uporablja
tudi s stroji ISOBUS drugih
proizvajalcev. Na dotik občutljiv
barvni zaslon, kakovostni upravljalni
elementi, stop-tipka in možnost
dela z upravljalno ročico (AUX) in
kamero so sinonim za visoko udobje
upravljanja.

Zagotovljen izmet bale
Opcijsko izmetalo bal je preko
vlečnega droga povezano z zadnjim
pokrovom. Z dvigom zadnjega
pokrova se izmetna rampa nagne in
bala se skotali iz komore. Vzvratna
vožnja po povezovanju je odveč.
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Fortima

Več stiskanja kot čakanja

Enostaven dostop za lažje vzdrževanje
Samodejno mazanje pogonskih verig
Samodejno napenjanje verig

Plus za dolgo življenjsko dobo
Osrednje mazanje verig z velikim zalogovnikom in
ekscentrično črpalko zmanjša potrebno vzdrževanje in
balirko Fortima naredi še bolj gospodarno.

Samodejno mazanje verig
Ekscentrična črpalka olje potisne do pogonskih verig.
Količino lahko nastavite z ekscentrom.

24
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Hitro vzdrževanje za nizke stroške
Balirka Fortima ni narejena samo za najvišjo
zmogljivost in gostoto stiskanja, ampak
prepriča tudi s pregledno zgradbo
in enostavnim dostopom. Fortima
omogoča servisiranje in vzdrževanje
brez »kotov in robov«. Mazalne
letvice in samodejno mazanje
verig zmanjšajo vzdrževanje na
minimum. Mislili smo na vse.

Čisto
Za preprečevanje morebitnih izpadov zaradi
umazanega olja, ima hidravlični sistem oljni
filter z optičnim prikazom umazanosti, kar
poskrbi za optimalno delovno zanesljivost.

Tu je vse okroglo
Vzmetena in samodejna napenjala verig
zmanjšujejo
potrebno
vzdrževanje
in
podaljšajo življenjsko dobo verig, kajti
trdoživost je pomembno načelo podjetja
KRONE.

To je udobje
Vsa »skrita« mazalna mesta so dobro
dostopna na preglednih mazalnih letvicah.
To privarčuje čas pri vzdrževanju in poveča
udobje.
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Podvozja
To vas navdušuje!
Izravnava neravnih tal
Visoko udobje med vožnjo
Mirna vožnja

Najvišja fleksibilnost
Vlečna os, vlečni drog, kavelj ali sklopka s kroglično glavo:
ojnico lahko z zaskočkami enostavno brezstopenjsko
nastavite po višini.
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Univerzalna uporaba
Za posebne pogoje je potrebna
tudi posebna oprema.
Zaradi tega podjetje KRONE
za balirko Fortima ponuja
različna podvozja. Izbirate
lahko: standardna ali tandemska prema, z zavorami ali brez, hidravlične
ali pnevmatske zavore kot varianta za izvoz.
1 Pnevmatike po izbiri
Standardna prema balirke Fortima ima lahko pnevmatike
11.5/80-15.3/10 PR do 500/50-17/10 PR. Široke
pnevmatike varujejo tla in za sabo komaj puščajo vozni
pas.

1

2 Miren tek in hitrost
Opcijska tandemska prema ni samo obzirna do tal, ampak omogoča tudi miren in varen tek. Tandemska prema
je lahko opremljena s pnevmatikami 11.5/80-15.3/10 PR
do 19.0/45-17/10 PR.

2
3 Prednost ima varnost
Pnevmatske zavore so pri balirki Fortima V 1500 opcija.
Kot izvozna različica je lahko balirka Fortima opremljena
s hidravličnimi zavorami.

4 Stabilna noga
Oporno nogo lahko z navojnim vijakom nastavite po
višini. Spodnji del lahko teleskopsko zložite tako, da
imate več prostora za večje redi.

4

3
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Tehnični podatki

Fortima

Fortima V 1500

Fortima V 1500 MC

Fortima V 1800

Fortima V 1800 MC

Širina bale

ca. mm

1.200

1.200

1.200

1.200

Premer bale

ca. mm

1.000 - 1.500

1.000 - 1.500

1.000 - 1.800

1.000 - 1.800

Dolžina

ca. mm

4.570

4.570

4.960

4.960

Dolžina z izmetalom bal

ca. mm

4.955

4.955

5.270

5.270

Višina

ca. mm

2.700

2.700

2.850

2.850

11.5/80 -15.3/10 PR

ca. mm

2.570

–

2.570

–

15.0/55 -17/10 PR

ca. mm

2.570

2.570

2.570

2.570

19.0/45 -17/10 PR

ca. mm

2.670

2.670

2.670

2.670

500/50 -17/10 PR

ca. mm

2.700

2.700

2.700

2.700

11.5/80 -15.3/10 PR

ca. mm

2.735

–

2.735

–

15.0/55 -17/10 PR

ca. mm

2.840

2.840

2.840

2.840

19.0/45 -17/10 PR

ca. mm

2.950

2.950

2.950

2.950

ca . mm

2.050

2.050

2.050

2.050

5

5

5

5

Potisni rotor

serija

–

serija

–

Rezalni rotor

–

serija

–

serija

Maksimalno število nožev

–

17

–

17

–

64

–

64

11.5/80-15.3/10 PR

–

11.5/80-15.3/10 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

19.0/45-17/10 PR

19.0/45-17/10 PR

19.0/45-17/10 PR

19.0/45-17/10 PR

500/50-17/10 PR

500/50-17/10 PR

500/50-17/10 PR

500/50-17/10 PR

11.5/80-15.3/10 PR

–

11.5/80-15.3/10 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

19.0/45-17/10 PR

19.0/45-17/10 PR

19.0/45-17/10 PR

19.0/45-17/10 PR

36 / 50

36 / 50

40 / 55

40 / 55

12 V

12 V

12 V

12 V

540

540

540

540

Širina z enojno premo pri pnevmatikah

Širina s tandemsko premo pri pnevmatikah

Pobiralna naprava brez krmiljenja
Širina pobiranja (DIN 11220)
Število vrst rogljev

Maksimalni razmik nožev

ca. mm

Pnevmatike pri enojni premi

Pnevmatike pri tandemski premi

Potrebna moč od

od ca. kW / KM

Napajanje
Število vrtljajev
vrtljaji/minuto
Hidravlični priključki

U / min

2 x EW

2 x EW

2 x EW

2 x EW

prosti povratni tek

prosti povratni tek

prosti povratni tek

prosti povratni tek

Vse slike, mere in teže mogoče ne ustrezajo serijski opremi in niso obvezujoči.
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KRONE na
spletu
Odkrijte celoten svet podjetja KRONE na www.krone.de. Na
številnih straneh vam predstavljamo številke, dejstva in novosti
ter ponujamo številne servisne storitve. Raziskujte in odkrijte
podjetje KRONE na medmrežju.

Aktualno
Tukaj najdete najnovejše informacije podjetja KRONE. Od
predstavitve izdelkov do pregleda sejmov. Tukaj lahko občutite
utrip našega časa.

Servis
Tukaj najdete vse, od kontaktne osebe v tovarni do financiranja
vašega stroja KRONE. Najdete tudi pregled naših številnih
izobraževalnih modulov za tehnike in uporabnike.

Izdelki
Informirajte se o našem obsežnem programu izdelkov. V tej
rubriki lahko najdete vse kar potrebujete, od videa do navodil
za uporabo.

Nalaganje
Iščete koledar KRONE za vaše namizje ali lepo sliko za
predstavitev? V KRONE rubriki za nalaganje najdete veliko
koristnih stvari, ki jih lahko uporabite za različne projekte.

Prodaja
Če iščete uvoznika KRONE na Japonskem ali trgovca v vaši bližini. Tukaj boste našli partnerja KRONE, ki vam bo z veseljem
pomagal.

Rabljeni stroji
Podjetje KRONE velikokrat ponuja ugodne projektne ali razstavne stroje. Poiščite vaš stroj KRONE in se s prodajnim partnerjem dogovorite o podrobnostih nakupa.

Zaposlitev
Se zanimate za službo pri podjetju KRONE? KRONE išče
sposobne in motivirane sodelavce v tovarni kmetijskih strojev
in v proizvodnji gospodarskih vozil, zato se splača pogledati.

Nadomestni deli
24/7… nadomestne dele KRONE lahko najdete sedem dni v
tednu in 24 ur na dan, na spletu in brez čakanja. Portal Agroparts
podjetja KRONE ponuja vse nadomestne dele s številkami
in natančnim nazivom. Naročite jih lahko takoj in sicer preko
elektronske pošte, ki jo pošljete vašemu prodajnemu partnerju.

Mediateka
»Banka podatkov« KRONE, tisoče dokumentov, slik, primerjalnih testov in še in še … najdete v mediateki KRONE. Tukaj
najdete tudi zelo obsežne informacije o izdelkih KRONE, ki vas
zanimajo.

Trgovina
Iščete darilo ali pa zbirate kmetijske modele? V tem primeru se
vsekakor splača obisk naše spletne trgovine KRONE. Tudi tukaj
lahko izdelke enostavno naročite po spletu in to vedno.

Termini
Želite podjetje KRONE spoznati v živo? Tukaj najdete vse
termine, kjer se bo tehnika KRONE predstavila na sejmih ali
predstavitvah, kajti nič ne prepriča bolje od lastnega vtisa.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Fortima-09.11-DE-209007510

Vaš prodajalec KRONE:
MEHANIZACIJA MILER D.O.O.
Poljana 1
2391 Prevalje
02 82 31 959
051 634 294

PE SLOVENSKA BISTRICA
Tomažičeva ulica 6
2310 Slovenska Bistrica
02 62 03 445,
031 520 720

Rezervni deli KRONE: 051 310 023, 02 62 03 444
Servis: 051 310 022, 051 310 024, 051 310 066
www.mehanizacija-miler.si

PE KOMENDA
Moste 89b
1218 Komenda
031 634 294;
051 310 067

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.de

