Swadro
Vrtavkasti zgrabljalniki

Swadro

 dvižne žbice KRONE
čista krma in velika zmogljivost

Stranski in sredinski
zgrabljalniki

 učinek reaktivnega letala KRONE
zaščita pred poškodbami travnate ruše in čista
krma brez prodiranja žbic v tla
 vrtavke in gonila vrtavk brez vzdrževanja
varna uporaba v dolgih delovnih dneh v kombinaciji z dolgo življenjsko dobo
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 krmilna proga DuraMax (3 leta garancije)
optimalno oblikovani zgrabki za večjo učinkovitost
drugih strojev v verigi pridelovanja krme
 vlečeno kardansko vpetje vrtavk
najboljše grabljenje tudi na neravnih tleh
 koncept pogona KRONE
minimalno vzdrževanje in majhna potrebna moč zaradi
popolnoma mehanskega koncepta pogona

Variante Swadro
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Vrtavke Swadro
- kardansko vpetje in učinek reaktivnega letala
- podvozje vrtavk
- zgrabljalne roke
- dvižne žbice
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Enovrtavkasti zgrabljalniki za tritočkovni priklop
Swadro 35, 38, 42 in 46
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Variante Swadro
Najtežje razmere v praksi, inovativne in praktične rešitve ter dolga življenjska doba –
sinonim za vse modele Swadro KRONE.
Grabljenje brez izgub, manjša onesnaženost krme in velika površinska zmogljivost tudi v
težkih razmerah so posebne značilnosti zgrabljalnikov Swadro.
Višja kakovost krme in večja učinkovitost v verigi pridelovanja krme?
To z zgrabljalniki Swadro podjetja KRONE ni nikakršna težava.
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nošeni enovrtavkasti zgrabljalnik Swadro,
delovna širina od 3,50 do 4,60 m

vlečeni enovrtavkasti zgrabljalnik Swadro,
delovna širina od 3,80 do 4,60 m

dvovrtavkasti stranski zgrabljalnik Swadro 710/26 T,
delovna širina 6,20 ali 2 x 3,40 m

dvovrtavkasti stranski zgrabljalnik Swadro TS in TS Twin,
delovna širina od 6,20 do 8,20 m

dvovrtavkasti sredinski zgrabljalnik Swadro TC in TC Plus,
spremenljiva delovna širina od 5,70 do 10,00 m

trivrtavkasti stranski zgrabljalnik Swadro TS 970,
delovna širina 9,70 m
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štirivrtavkasti sredinski zgrabljalnik Swadro TC 1370,
spremenljiva delovna širina od 10,80 do 13,70 m

štirivrtavkasti sredinski zgrabljalnik Swadro 1400 in 1400 Plus,
spremenljiva delovna širina od 11,00 do 13,50 m

šestrvrtavkasti sredinski zgrabljalniki Swadro 2000,
spremenljiva delovna širina od 11,00 do 19,00 m

NOVO

štirivrtavkasti sredinski zgrabljalnik Swadro TC 1250,
spremenljiva delovna širina od 9,80 do 12,50 m

Swadro |
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Vrtavke Swadro
Gonilo vrtavk in krmilna proga
 vrtavke in gonila vrtavk brez vzdrževanja
 DuraMax, mehansko odporna krmilna proga s triletno garancijo

Odlična oblika zgrabkov tudi pri težki krmi, visoka
stabilnost, velika odpornost vseh delov proti obrabi in
brez vzdrževanja. Na te lastnosti vrtavk Swadro se lahko
zanesete.
Vse to med drugim zagotavljajo trajno namazana gonila
vrtavk in mehansko odporna krmilna proga DuraMax, ki
ne potrebujejo vzdrževanja.

Gonila vrtavk
Grabljenje z zgrabljalniki Swadro poteka brez napora. Kajti gonila vrtavk
ne potrebujejo vzdrževanja in zagotavljajo najboljše delo. Trajno mazanje z mazivom zagotavlja visoko pripravljenost in dolgo življenjsko dobo.
Zaradi velikega prestavnega razmerja vrtavkasti zgrabljalniki Swadro delujejo zelo mirno in ne porabijo veliko
goriva.
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Krmilna proga DuraMax
Povečanje zmogljivosti celotne verige pridelovanja krme z zgrabljalniki KRONE Swadro ni nobena težava. Posebna kaljena
krmilna proga je pokončna, ima natančno vodenje zgrabljalnih rok in je iz materialov, ki ne potrebujejo vzdrževanja. Kombinacija majhnega premera krmilne proge in velikih krmilnih valjev zagotavlja mirno delovanje z minimalnimi obrabami in natančno
oblikovane zgrabke. Krmilna proga DuraMax – največja učinkovitost in deli, ki ne potrebujejo vzdrževanja. Tako je grabljenje
prijetno.

3 leta
ije
garanc
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Vrtavke Swadro
Vlečeno kardansko vpetje vrtavk, učinek reaktivnega letala
 optimalno prilagajanje tlom v vse smeri zaradi nihajočega vpetja vrtavk
 čista krma zaradi učinka reaktivnega letala KRONE pri dviganju in spuščanju vrtavk
 enak pritisk na tla po celotni širini vrtavk zaradi sredinskega vpetja vrtavk

Učinek reaktivnega letala KRONE
Pri dviganju in spuščanju vrtavk preprečuje, da bi se žbice zapičile v tla. Ta učinek je enak vzletu in pristajanju letala. Pri dviganju se sprednji kolesi vrtavke dvigneta in nato sledita še zadnji. Pri spuščanju se na tla najprej spustita zadnji kolesi podvozja
in nato še sprednji. To preprečuje poškodbe travnate ruše in onesnaženje krme.

Tridimenzionalno prilagajanje tlom
Kardansko vpetje vrtavk na nosilnih rokah žbice vodi točno vzdolž tal. To velja tako vzdolžno kot tudi prečno na smer vožnje.
Tako pesek in ostala umazanija ne moreta onesnažiti krme, krma pa tudi ne ostane na travnati ruši. Rezultat so čista krma,
minimalne izgube med grabljenjem in visoka zmogljivost.
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Vleka namesto potiskanja
Vleka vrtavk Swadro poteka od nosilne roke v smeri vožnje. V kombinaciji s sredinskim vpetjem vrtavk se te dvignejo in
spustijo vedno vodoravno. Teža vrtavk se med grabljenjem enakomerno porazdeli na vsa tipalna kolesa, ta pa se kar najbolje
prilagodijo obliki tal. Onesnaženost in izgube krme med grabljenje so tako manjše.

Swadro |
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Vrtavke Swadro
Podvozje vrtavk
 natančno vodenje in čisto grabljenje zaradi podvozja vrtavk blizu žbic
 preprosta nastavitev prečnega naklona za optimalno oblikovane zgrabke
in preprečevanje izgub med grabljenjem
 krmiljena tipalna kolesa vrtavk spredaj in zadaj (opcijsko) za varovanje
travnate ruše

Podvozje vrtavk
Preprosto in stabilno sledenje z varovanjem tal – to so glavne značilnosti podvozij vrtavk KRONE. Namestitev tipalnih koles
blizu dvižnih žbic KRONE omogoča natančno vodenje žbic vzdolž tal. Zaradi široke osne razdalje tipalnih koles so zgrabljalniki
Swadro tudi na strmini stabilni in mirno sledijo traktorju. Opcijska krmiljena zadnja tipalna kolesa tudi v ozkih ovinkih varujejo
travnato rušo.

Prilagajanje prečnega naklona
Z odprtinami na zadnji osi podvozja vrtavk lahko brezstopenjsko nastavite prečni naklon vrtavk v smeri vožnje. Optimalna nastavitev prečnega naklona omogoča prilagajanje
različnim vrstam in količinam krme in je odločilna za popolno
grabljenje in najboljše zgrabke.
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Podvozje vrtavk s 4 ali 6 kolesi
Vrtavkasti zgrabljalniki Swadro imajo serijsko
podvozje s 4 kolesi. Opcijsko jih lahko opremite
s podvozjem s 6 kolesi, vključno z zadnjo tandemsko osjo.

Swadro |
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Vrtavke Swadro
Zgrabljalne roke Swadro
 najvarnejše delovanje z zgrabljalnimi rokami z velikim premerom cevi in posebej
močnimi stenami
 enostavnejša, hitrejša montaža in demontaža zgrabljalnih rok
 stabilen mehanizem za zlaganje in odpiranje

Najvišja stabilnost, preprosta, uporabniku prijazna uporaba in varne rešitve – to so posebne
značilnosti zgrabljalnih rok Swadro podjetja KRONE.

Zgrabljalne roke
Natančno talno vodenje in optimalno krmiljenje žbic vzdolž
krmilne proge – tako prepričajo zgrabljalne roke Swadro.
Stabilen cevni profil zagotavlja tudi dolgo življenjsko dobo
in varno uporabo. Z zgrabljalnimi rokami Swadro tudi najtežje razmere niso nobena težava.

Robustno ohišje ležajev
Vse zgrabljalne roke so uležajene v stabilnem aluminijastem ohišju. Velik razmik med žlebastimi krogličnimi ležaji
omogoča robustno in varno uležajenje zgrabljalnih rok tudi
v težkih razmerah. Ohišje ležajev in žlebasti kroglični ležaji
ne potrebujejo vzdrževanja in so trajno namazani.
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Preprosta menjava posameznih zgrabljalnih rok
Za demontažo kompletne zgrabljalne roke z ležajem in krmilnim kolesom je treba odviti samo dva vijaka.

Stabilni mehanizem za zlaganje
Držalo iz kaljenega jekla in s krožnikasto vzmetjo prednapet
vrtljivi zglob zagotavljata mehansko odporno in stabilno povezavo. Zložljive zgrabljalne roke po potrebi zmanjšajo višino
pri odlaganju in transportu zgrabljalnika.
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Število zgrabljalnih rok
Odvisno od posameznega tipa zgrabljalnika imajo vrtavke
10, 13 ali 15 zgrabljalnih rok. Podrobnosti najdete v tehničnih
podatkih.

13 zgrabljalnih rok
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10 zgrabljalnih rok

15 zgrabljalnih rok
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Dvižne žbice KRONE
Čisto grabljenje, boljša krma
 večji odmik od tal pri grabljenju
 večja površinska zmogljivost
 manjša onesnaženost krme
 višja kakovost krme
 zmanjšanje izgub med grabljenjem

Vsi aktualni modeli KRONE Swadro so serijsko opremljeni z dvižnimi žbicami KRONE.
Prednosti dvakrat upognjenih žbic sta potrdila testa KRONE in DLG.

Preprečevanje onesnaženja krme
Zaradi dobrega grabljenja se lahko dvižne žbice
nastavijo višje od običajnih žbic. To preprečuje onesnaženje krme in obrabo žbic.

Najboljši položaj žbic
Dvižne žbice delujejo boljše, ker njihove konice trdno prijemljejo tudi pod obremenitvijo, se lažje dvignejo in enakomerno
grabijo. Tako je pri enaki kakovosti zgrabka mogoča opazno
višja delovna hitrost.
14
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DLG-Fokustest potrjuje,
da so dvižne žbice KRONE bolj ekonomične.
V primerjavi z običajnimi žbicami

 dvižne žbice KRONE pri enaki hitrosti in nastavitvi zagotavljajo več krme na hektar: običajne izgube med
grabljenjem so prepolovljene,
 je z dvižnimi žbicami KRONE pri enaki kakovosti dela
mogoča hitrejša vožnja: površinska zmogljivost je
tako lahko večja za 27 %,
 dvižne žbice KRONE delujejo bolj gospodarno in
varujejo travnato rušo: žbice lahko pri enaki kakovosti
dela nastavite 1 cm višje,
 dvižne žbice KRONE zagotavljajo višjo kakovost
krme: učinek dviganja in višja nastavitev žbic zmanjšajo onesnaženost krme na minimum.

Swadro |
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Enovrtavkasti zgrabljalniki za tritočkovni priklop
Swadro 35, 38, 42, 46
 serijska tandemska os z velikimi pnevmatikami
 brezstopenjska nastavitev delovne širine za stalno visoko kakovost krme
 sprednje tipalno kolo za enakomerno vodenje vrtavke na neravnih tleh

Enovrtvakasti zgrabljalniki Swadro za tritočkovni priklop z delovno širino od 3,50 do 4,60 m
prepričajo z odlično stabilnostjo in edinstveno tehnologijo, imajo številne tehnične značilnosti
preverjenih zgrabljalnikov za velike površine KRONE. Široko podvozje vrtavke z izravnalno
tandemsko osjo in opcijsko sprednje tipalno kolo zagotavljajo zelo enakomerno vodenje žbic za
posebej čisto krmo tudi na neravnih tleh in pri globokih voznih pasovih.

Pnevmatike
Enovrtavkasti zgrabljalniki Swadro imajo velike zračne pnevmatike 16/6.50-8.
Te zagotavljajo odlično delovanje in varujejo travnato rušo.
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Tandemska os
Enovrtavkasti zgrabljalniki Swadro imajo serijsko tandemsko os. Kolesa se
vrtijo tesno ob žbicah. To zagotavlja
najboljše prilagajanje tlom in čisto grabljenje na neravnih tleh.

Prečni naklon
Tudi pri težki krmi nič ne ostane zadaj:
prečni naklon vrtavke lahko nastavite
obojestransko na odprtinah.
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Sprednje tipalno kolo
Kot opcija je na voljo po višini nastavljivo in krmiljeno tipalno kolo. Zaradi njega je prilagajanje vrtavke tlom na neravnih tleh še boljše.

Pritrditev zgornjega priključnega droga
Fleksibilna pritrditev zgornjega priključnega droga zagotavlja optimalno vodenje vrtavke v vseh razmerah. Pritrditev
zgornjega priključnega droga v podolgovati odprtini omogoča uporabo s sprednjim tipalnim kolesom.

Nastavitev višine
Nastavitev delovne višine vrtavke je brezstopenjska. To izvedete hitro in preprosto z ročico s traktorskega sedeža.
Rezultat je čiso grabljenje brez izgub.

Swadro |
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Swadro 35 · 38 · 42 · 46
Druge tehnične podrobnosti
 blažilna stremena z notranjo tlačno vzmetjo
 samodejno centriranje pri dvigu
 zložljive zgrabljalne roke

Gost promet in hitri traktorji postavljajo velike zahteve za priključke glede varnosti.
Zgrabljalniki KRONE pa te zahteve izpolnjujejo v celoti. Z zloženimi zgrabljalnimi rokami in
dvignjenim platnom za zgrabke so enovrtavkasti zgrabljalniki Swadro zelo kompaktni in jih je
mogoče hitro ter varno prestaviti.

Transportni položaj
Za transport se stroj dvigne. Medtem se
blažilna stremena samodejno premaknejo navznoter in vrtavko zadržijo na
sredini za traktorjem.
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Sistem za sledenje
S patentiranim sistemom za sledenje
zgrabljalniki KRONE zmorejo tudi najožje ovinke. Zaradi kombinacije nihalke
in blažilnih stremen so z zasukom volana za 20° zelo okretni in pri dvigu dosežejo veliko višino.

Blažilna stremena
Blažilna stremena pri vožnji v ovinkih z
veliko hitrostjo in pri vožnji navzgor zagotavljajo mirno sledenje.
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Platno za zgrabke
Nastavitev platna zgrabljalnika je preprosta. Odvisno od količine krme in želene širine zgrabkov lahko platno prek
teleskopske ročice preprosto izvlečete
in potisnete nazaj.

Vožnja v ovinkih
Tudi pri vožnji v ovinkih krma ni izgubljena. Zaradi zasuka volana za 20
stopinj zgrabljalnik vse pograbi tudi
v najožjih ovinkih ter oblikuje odlične
zgrabke – optimalno majhne in ovinkaste površine.

Dviganje platna za zgrabke
Velika natezna vzmet olajša dviganje
platna zgrabljalnika v transportni položaj. Pri zložljivih zgrabljalnih rokah se
istočasno spusti transportna blokada
vrtavke.

Zložljive zgrabljalne roke
Za transport po cesti se zunanje zgrabljalne roke zložijo. To poteka hitro in
preprosto brez prevelikega napora.

Swadro |
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Vlečeni enovrtavkasti zgrabljalniki
Swadro 38 T, 42 T in 46 T
 velika delovna širina
 potrebna manjša moč
 vlečna ojnica s paralelogramskim vodenjem
 tandemska os z 18-palčnimi pnevmatikami, serijsko
 Swadro 38 T in 42 T samo za izvoz

Zaradi povpraševanj doma in iz tujine po vlečenem enovrtavkastem zgrabljalniku s preverjeno
tehnologijo Swadro se je podjetje KRONE odločilo, da bo svoj program zgrabljalnikov dopolnilo
z modeli Swadro 38 T, 42 T in 46 T. Pri teh se tandemska os uporablja tudi kot transportno
podvozje na cesti.

Vlečna ojnica
S paralelogramskim vodenjem na višinsko nastavljivi vlečni ojnici za priključno
prečko ali na vlečnem kavlju ne prihaja do zatikanja vlečnega nastavka. Hidravlični cilinder na ojnici ohranja vodoravni položaj vrtavke pri dviganju in
spuščanju.

Hidravlični dvig vrtavk
Dviganje vrtavke je hidravlično. Tandemsko podvozje in hidravlični cilinder
omogočata velik odmik od tal, 500 mm
– idealno za vožnjo čez že oblikovane
zgrabke.

Nastavitev delovne višine
Nastavitev delovne višine je preprosta.
Izvede se z izvlečno oporo, ki jo s sornikom blokirate v odprtini.

Majhna potrebna moč
Pri enovrtavkastih zgrabljalnikih omejilni dejavnik ni moč priključne
gredi, ampak prenizka obtežitev sprednje osi traktorja pri dvigovanju. Vlečeni zgrabljalniki Swadro 38 T, 42 T in 46 T imajo pravo
rešitev in tudi na strmini omogočajo uporabo majhnih in lažjih traktorjev. Vlečeni zgrabljalniki Swadro prepričajo z majhno potrebno
močjo.
20

| Swadro

Tandemska os
Serijsko je opremljena z 18 palcev širokimi pnevmatikami. Da tudi pri težki
krmi nič ne ostane zadaj, lahko z vretenom nastavite prečni naklon.
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Tipalno kolo
Sprednje tipalno kolo je pri modelih
Swadro 46 T serijsko, pri modelih 42 T
pa opcijsko. Je sledljivo – idealno za
ozke zavoje. Delovno višino preprosto
nastavite s sornikom in podolgovatimi
odprtinami.

Transport po cesti
Stranske zgrabljalne roke pri Swadro
46 T se preprosto zložijo. Tako je enota
kompaktna in varna na cesti.
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Dvovrtavkasti stranski zgrabljalniki
Swadro 710/26 T
 odlaganje enega ali dvojnega zgrabka
 odlaganje zgrabka desno
 spremenljiva delovna širina
 hidravlična nastavitev platna za zgrabke
 13 zgrabljalnih rok na vrtavko

Pri dvovrtavkastih stranskih zgrabljalnikih 710/26 T podjetja KRONE ni odlično samo razmerje
med ceno in zmogljivostjo, ampak tudi čisto grabljenje s 13 zgrabljalnimi rokami na vrtavko.
Swadro 710/26 T lahko oblikuje en zgrabek, dvojni zgrabek ali celo dva majhna zgrabka.
Tudi delovno širino in s tem debelino zgrabkov lahko hidravlično spreminjate prek položaja
glavnega ogrodja.

Priklop na premično ojnico ali
priključno prečko
Ojnica je nastavljiva po višini, vlečni
nastavek pa krmiljen prek paralelograma. Hidravlični cilinder na ojnici ohranja
vodoravni položaj sprednje vrtavke pri
dviganju in spuščanju.
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Tandemska os
Široka izvedba z 18-palčnimi pnevmatikami za najboljše prilagajanje tlom. Za
dobro stabilnost na strmini sta sprednji
kolesi nameščeni daleč zunaj. Nastavitev delovne višine izvedete prek nastavljivih opor, ki ju s sornikom blokirate v
odprtini.

Nastavitev prečnega naklona
Prečni naklon vrtavk lahko preprosto
nastavite z vretenom, tako da lahko
vrtavki nemoteno delujeta tudi v smeri platna za zgrabke, kjer morajo žbice
premakniti več krme.

| Swadro

Oblikovanje enega zgrabka,
en zgrabek 6,20 m.

Oblikovanje dveh zgrabkov,
dva zgrabka 6,80 m .

Oblikovanje dvojnega zgrabka,
dvojni zgrabek 12,40 m.

Odlaganje enega zgrabka na desno
Idealno za stroje z veliko kapaciteto in
pri majhni količini krme.

Obračanje zadnje vrtavke
Poteka hitro in preprosto prek obračalnega cilindra s traktorskega sedeža.
Prek obračalnega cilindra lahko tudi
spreminjate delovno širino pri oblikovanju enega zgrabka.

Odlaganje dveh zgrabkov na levo
Uporablja se pri strojih z majhno kapaciteto, pri veliki prostornini in količini
krme ali za nočne zgrabke.

Swadro |
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Dvovrtavkasti stranski zgrabljalniki
Swadro 710/26 T

Dovoljenje za 40 km/h
Hiter, zato časovno krajši transport je
bistven kriterij, ki poveča udarnost stroja. Široka tandemska os z 18-palčnimi
pnevmatikami omogoča idealne razmere za hitro vožnjo.

Kardansko vpetje vrtavk
Sprednja vrtavka je kardansko vpeta prek plavajočega položaja hidravličnega cilindra v ojnici (slika levo), zadnja vrtavka pa v podolgovati odprtini na vpetju. Tako
se lahko obe vrtavki tudi v slabih razmerah na strmem ali neravnem terenu odlično
prilagodita površini tal in vedno zagotavljata čisto grabljenje.
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Odlično –
za odlaganje zgrabka na desno
Ker so upravljalni elementi v traktorski kabini prav tako na desni strani, ti
zgrabljalniki zagotavljajo najvišje udobje med vožnjo.

Idealna kombinacija
Sprednja tipalna kolesa za odlično vodenje vrtavk v kombinaciji s kardanskim vpetjem. So sledljiva, nastavljiva
po višini in se lahko glede na količino
krme tudi premaknejo na stran.
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Vzdržljivost
Glavno ogrodje s štirikotnim profilom
je stabilno in vzdrži tudi najtežje obremenitve. Prav tako zagotavlja varnost
pri hitri vožnji na neutrjenih poteh in pri
delu v težkih razmerah.

Udobje
Hidravlična nastavitev platna za zgrabke na zadnji vrtavki. Nastavitev za različno širino zgrabkov poteka s traktorskega sedeža. Za transport po cesti se
platno hidravlično zloži.
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Vlečeni dvovrtavkasti stranski zgrabljalniki
Swadro TS in TS Twin
 odlični za oblikovanje enega, dvojnega ali dveh zgrabkov
 preprosto upravljanje na ozarah zaradi velikega odmika od tal in hidravličnega
preklapljanja vrtavk pri dviganju in spuščanju
 opcijsko dviganje posameznih vrtavk idealno na površinah z obronki
 zelo kompaktni pri transportu

Vlečeni stranski zgrabljalniki Swadro TS podjetja KRONE z delovno širino od 6,20 do 7,40 m so
namenjeni za oblikovanje enega ali dvojnega zgrabka. Modeli Twin imajo dodatno tudi serijsko
odlaganje dveh zgrabkov. Tako je pri teh modelih mogoča delovna širina med 6,92 in 8,20 m.

Odlaganje enega zgrabka
Zgrabljalnike Swadro TS lahko preprosto in hitro prilagodite krmi in drugim strojem v verigi pridelovanja krme.
Oblikovanje enega zgrabka je idealno pri majhni količini
krme in pri uporabi balirk ali nakladalk. Sprednja vrtavka
se vrti hitreje kot zadnja. To preprečuje prepletenost krme
v zgrabku.

Odlaganje dvojnega zgrabka
Pri združevanju dveh enojnih redi pri vožnji sem in tja lahko z
zgrabljalnikom Swadro TS dosežete skupno širino do 15 m.
Oblikovanje dvojnega zgrabka izboljša izkoriščenost zmogljivejših strojev v verigi pridelovanja krme.

Primerjava Swadro TS in Swadro TS Twin
Swadro TS

Swadro TS Twin

oblikovanje enega zgrabka (serija)

oblikovanje enega zgrabka (serija)
oblikovanje dveh zgrabkov (serija)
- hidravlični teleskopski nosilni roki (serija)
- sprednje platno za zgrabke (opcija)
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Oblikovanje dveh zgrabkov pri modelih TS Twin
Zgrabljalniki Swadro TS Twin imajo serijski teleskopski nosilni roki. Opcijsko sprednje platno zgrabljalnika izpopolnjuje
opremo za oblikovanje dveh zgrabkov.

Hiter preklop na oblikovanje dveh zgrabkov
Zgrabljalnik Swadro TS Twin lahko zelo preprosto preklopite z oblikovanja enega na oblikovanje dveh zgrabkov. V
ta namen se nosilni roki hidravlično uvlečeta in tako ustvarita prostor za drugi zgrabek. Sprednje platno za zgrabke
lahko opcijsko spustite.

Preprosto upravljanje platen za zgrabke
Sprednje platno za zgrabke nastavite ročno s pomočjo
vzmeti. Zadnje platno za zgrabke se samodejno obrne pri
spuščanju vrtavke v delovni položaj. Za natančno nastavitev zadnjega platna lahko prilagodite stranski odmik od
vrtavke, višino nad tlemi in položaj platna v smeri vožnje.

Swadro |
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Swadro TS in TS Twin
Preprosto upravljanje

Natančno prilagojena delovna višina
Za optimalno grabljenje morata vrtavki delovati nemoteno,
enakomerno in brez izgub. Odmik žbic od tal med delom lahko ročno nastavite za vsako vrtavko posebej ali opcijsko centralno prek električnih nastavljalnih motorjev.

Ročna nastavitev višine vrtavk
K osnovni opremi spada brezstopenjska nastavitev delovne višine z ročico. Ta je na udobni delovni višini na robu
vrtavk. Velika nastavitvena lestvica je dobro čitljiva. Obe
vrtavki lahko po potrebi nastavite na milimeter natančno.
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Višina vrtavk in dviganje posameznih vrtavk z
upravljalnikom
Pri spreminjajočih razmerah je na voljo opcijska električna nastavitev višine vrtavk. Z upravljalnikom z zaslonom v
traktorski kabini lahko upravljate dva nastavljalna motorja,
s katerima lahko med vožnjo hitro in na milimeter natančno
prilagodite višino grabljenja. Za optimalno grabljenje trikotnih
površin lahko posamezne vrtavke dvignete z upravljalnikom.

| Swadro

Enakomeren začetek in konec zgrabka
Hidravlično zaporedno preklapljanje najprej prestavi prvo in
nato še zadnjo vrtavko iz delovnega položaja v položaj za
ozare.
Za zaporedno preklapljanje potrebni hidravlični ventili so mehansko krmiljeni prek robustne pretične kulise. Časovni zamik med sprednjo in zadnjo nosilno roko je nastavljiv.

Stabilno ogrodje z velikim odmikom od tal
Podvozje in ogrodje sta zaradi profilnih cevi zelo stabilna.
Visoko ogrodje in velik dvig vrtavk omogočata do 50 cm velik
odmik od tal (odvisno od modela). Tako lahko brez težav peljete tudi čez visoke zgrabke.

Swadro |

Stranski glavni gonili in razbremenilne vzmeti
Obe stranski gonili vrtavk ležita izven sredine stroja. Mirno delovanje pogonskih gredi je zagotovljeno tudi v položaju za ozare. Za razbremenitev vrtavk med grabljenjem
lahko močne natezne vzmeti težo prenesejo na ogrodje in
podvozje.
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Swadro TS in TS Twin
Okretni in varni na cesti

Udobna transportna višina
Že po hidravličnem dvigu stranskih
rok in avtomatskem spustu stranskega
platna zgrabljalnika je transportna višina manj kot 4 m.

Spremenljive pnevmatike
Velikost pnevmatik in osna razdalja sta spremenljivi. Vsi zgrabljalniki Swadro TS
in TS Twin se lahko opremijo s pnevmatikami 11.5/80-15.3/10 PR (slika levo) ali
za uporabo na manj nosilnih tleh in na strmini s pnevmatikami 15.0/55-17/10 PR
(slika desno). Največja transportna širina znaša 2,90 m.
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Spreminjanje osne razdalje
Pri ozkih pnevmatikah lahko osno razdaljo povečate za 6 cm. V ta namen se
s prestavitvijo posamezne distančne
cevi na rokah koles osi premakneta za
3 cm navzven.
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Izredna okretnost
Pri vseh zgrabljalnikih Swadro TS in TS Twin sta dvotočkovni priklop in ogrodje med seboj povezana prek zgloba s krogličnim ležajem. Pri vožnji v ovinku je upravljanje
premnika podvozja krmiljeno s krmilni drogom. Zaradi
tega so zgrabljalniki posebej okretni. Tudi na manjših ter
neugodno oblikovanih površinah ničesar ne puščajo za
seboj, saj lahko brez dodatnega premikanja z vrtavkama
preprosto dosežejo vse predele.

Hitra, varna vožnja
Zaradi velike stranske stabilnosti podvozja zgrabljalniki
Swadro TS vedno optimalno sledijo traktorju ter so tudi
pri visoki hitrosti na cesti mirni ter varni.

Swadro |
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Trivrtavkasti stranski zgrabljalniki
Swadro TS 970
 velika udarnost z delovno širino 9,70 m
 električna nastavitev delovne višine s prikazom višine vrtavk
 hidravlično nastavljivo krmiljenje za optimalno vožnjo na cesti

Dvojni zgrabek skoraj 20,00 m – to je idealen pogoj za uporabo močnega kombajna.
Trivrtavkasti stranski zgrabljalniki KRONE Swadro TS 970 v celoti izpolnjuje to nalogo,
prepriča z udarnostjo do 10 ka/h in zagotavlja še gospodarnejšo verigo pridelovanja krme.
Zaradi podvozja s široko osno razdaljo s krmiljenjem premnika je ta veliki zgrabljalnik zelo
okreten in ga je mogoče povsem preprosto premikati.

Nastavitev delovne višine
Spreminjajoče razmere med uporabo velikokrat zahtevajo takojšnjo nastavitev delovne višine. To med vožnjo omogočajo proti vremenskim vplivom odporni nastavljalni motorji, ki jih voznik
nastavi z električnim upravljalnikom. Delovno višino posamezne
vrtavke lahko ločeno nastavite s stikalom in odčitate na zaslonu.

Hidravlično zložljivo platno za zgabke
Platno pri zgrabljalnikih Swadro TS 970 lahko (opcijsko) hidravlično obrnete v položaj za čakanje. Tako lahko platno pri odlaganje
dvojnega zgrabka preprosto in udobno dvignete. To preprečuje
vleko krme in predhodnega zgrabka in poveča učinkovitost drugih
strojev v verigi spravila krme. Pri prestavljanju vrtavk v transportni
položaj se platno za zgrabke prestavi samodejno, pri čemer je višina manj kot 4 m. Pri menjavi v delovni položaj se ponovno vrne
v predhodni položaj.

Krmiljenje premnika
S pomočjo hidravličnega cilindra na priklopu (slika levo) lahko
preprosto nastavite zasuk transportnega podvozja (slika desno).
To zagotavlja najboljše sledenje in odlično okretnost.
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Število vrtljajev vrtavk
Za oblikovanje čistega stranskega zgrabka z delovno širino 9,70 m
mora biti vse prilagojeno. Zaradi tega imajo zgrabljalniki Swadro
TS 970 različen premer vrtavk z različnim številom vrtljajev. Sprednja vrtavka ima deset, sredinska in zadnja pa 13 zgrabljalnih rok.
Sprednja in sredinska vrtavka imata višjo obodno hitrost. Rezultat
je boljši pretok krme. Počasi vrteča zadnja vrtavka ima pet dvojnih
žbic na roko, saj mora premakniti več krme in je odgovorna za obliko zgrabka.

Transportni položaj
Prestavitev treh vrtavk v transportni
položaj je hitra. Ker je premer sredinske vrtavke manj kot 3,00 m, zlaganje
zgrabljalnih rok sredinske vrtavke ni
potrebno.
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BiG M in Swadro TS 970: se ujemata
Nobeden ne povozi krme na tleh. Kajti traktor zgrabljalnika Swadro TS 970 se
pelje v koloteku samohodne kosilnice KRONE BiG M.
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Dvovrtavkasti sredinski zgrabljalniki
Swadro TC in TC Plus
 spremenljiva delovna širina, dodatno dvig posamezne vrtavke
 variabilno podvozje s spremenljivo osno razdaljo in velikimi pnevmatikami
 preprosto upravljanje na ozarah z veliko višino ogrodja in visokim dvigom vrtavk

Enakomerni zgrabki pri visoki delovni hitrosti, fleksibilna delovna širina in velika površinska
zmogljivost: to so posebne značilnosti sredinskih zgrabljalnikov TC. Njihova delovna širina je
5,70 in 10,00 m.
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Swadro TC 640,
delovna širina: 5,70 – 6,40 m

Swadro TC 680,
delovna širina: 6,80 m

Swadro TC 760,
delovna širina: 6,80 – 7,60 m

Swadro TC 880,
delovna širina: 7,60 – 8,80 m

Swadro TC 930,
delovna širina: 8,10 – 9,30 m

Swadro TC 1000,
delovna širina: 8,90 – 10,00 m
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Mehanska nastavitev širine
Pri modelih Swadro TC 640 in 760 je mehanska nastavitev
delovne širine serijska. Nosilne roke lahko z ročnim vretenom izvkečete in spet uvlečete.

Hidravlična nastavitev delovne širine
Vsi zgrabljalniki Swadro TC imajo serijsko (TC 640 in 760 opcijsko) hidravlično nastavitev delovne širine. Izbrana delovna
širina je z voznikovega sedeža dobro vidna na veliki lestvici.

Dvig posamezne vrtavke*
Dvig posamezne vrtavke pri modelih TC 930 in TC 1000 je
serijski, pri drugih modelih Swadro TC (razen TC 640) pa opcijski. Prednost te možnosti je pri grabljenju trikotnih površin,
robov travnika in pri majhni količini krme.

Razbremenitev vrtavk*
Za razbremenitev vrtavk med grabljenjem lahko močne natezne vzmeti težo prenesejo na ogrodje in podvozje.

Swadro |

* Ne pri modelih Swadro TC 640.
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Swadro TC in TC Plus
Udobna nastavitev delovne višine in vrtavka za zračenje

Ročna nastavitev delovne višine
Pri vseh modelih Swadro TC lahko delovno višino s pomočjo
ročice spremenite na milimeter natančno. Ročica je na udobni delovni višini na robu vrtavke. Velika nastavitvena lestvica
je dobro čitljiva.

Električna nastavitev delovne višine
Pri pogosti uporabi v spreminjajočih se razmerah je smiselna
uporaba električne nastavitve delovne višine. To je pri vseh
zgrabljalnikih Swadro TC Plus del serijske opreme. Z upravljalnikom v traktorski kabini lahko upravljate dva nastavljalna
motorja, s katerima lahko med vožnjo preprosto in natančno
prilagodite višino vrtavk. Na upravljalniku je istočasno prikazana tudi nastavljena delovna višina. Hkrati lahko nastavite
tudi dvig posamezne vrtavke.
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Edinstvena prezračevalna vrtavka
Za posebne razmere pri suhi in lahki krmi lahko zgrabljalnike
Swadro TC 680 in 760 na sredini opremite z novo prezračevalno vrtavko KRONE s 6 žbicami. Prezračevalna vrtavka s
hidravličnim pogonom optimalno premika in prezračuje pokošeno krmo na sredini zgrabljalnika med vrtavkama. To povečuje enakomerno sušenje in s tem kakovost sena in listnate
suhe krme, na primer lucerne.

Swadro |
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Swadro TC in TC Plus
Okretni in varni na cesti

Velik odmik od tal
Visoko ogrodje in visok dvig vrtavk zagotavljata
preprosto vožnjo čez veliko količino krme na ozarah.

Izredna okretnost
Swadro TC in TC Plus imajo zaradi kroglično uležajenega zgloba spredaj na dvotočkovnem priklopu možnost širokega zasuka volana in prek krmilnega droga
krmiljeno podvozje s krmiljenjem premnika. Zaradi tega
so zgrabljalniki posebej okretni. Tudi na manjših ter neugodno oblikovanih površinah ničesar ne puščajo za
seboj, saj lahko brez dodatnega premikanja z vrtavkama preprosto dosežejo vse predele. Pri modelih TC 640
je krmiljenje premnika opcijsko.
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Hitra, varna vožnja
Varen položaj na cesti in odlično sledenje sta posebni značilnosti podvozja z dovoljenjem za vožnjo do 40 km/h.
Zmanjšana transportna višina
Že po dvigu nosilnih rok in uvleku širinske nastavitve je transportna višina pri modelih Swadro TC in TC Plus manj kot
4 m. Tako prihranite čas, saj za varen transport po cesti ni
treba dvigniti zgrabljalnih rok in zaščit (razen pri TC 1000).

Spremenljive pnevmatike
Podvozje pri modelih Swadro TC je serijsko opremljeno s pnevmatikami 10.0/7515.3 ali pri modelih TC 880, 930 in 1000 s pnevmatikami 11.5/80-15.3/10 PR (slika
levo). Od modela Swadro TC 680 so za uporabo na manj nosilnih tleh oziroma na
strmini na izbiro tudi pnevmatike 15.0/55-17/10 PR (slika desno). Pri obeh variantah je transportna širina manj kot 3,00 m.

1
Swadro |

Spreminjanje osne razdalje
Pri ozkih pnevmatikah lahko osno razdaljo povečate za 6 cm. V ta namen se
s prestavitvijo posamezne distančne
cevi na rokah koles osi premakneta za
3 cm navzven.

2
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Začetnik pri štirivrtavkastih sredinskih zgrabljalnikih
NOVO

Swadro TC 1250

 začetniški model štirivrtavkastih zgrabljalnikov s spremenljivo delovno širino od 9,80 do 12,50 m
 koncept pogona KRONE Easy-Line: odlično oblikovani zgrabki za balirke, nakladalke in kombajne
 preprosta in hitra nastavitev višine grabljenja s pomočjo lestvice
 prihranek časa pri menjavi travnika brez sestopanja zaradi transportne višine manj kot 4 m
 natančna in brezstopenjsko nastavljiva hidravlična razbremenitev za optimalno prilagajanje tlom
 opcijsko dviganje posameznih sprednjih vrtavk idealno za grabljenje trikotnih površin

Z novimi zgrabljalniki Swadro TC 1250 podjetje KRONE vstopa na področje velikih strojev.
Zaradi zmogljivih komponent velikih profesionalnih strojev v kombinaciji s preprostim
upravljanjem dvovrtavkastih zgrabljalnikov so TC 1250 idealni vsestranski stroji za kmete z
lastno mehanizacijo, združenja in izvajalce storitev.

Močan profil
Swadro TC 1250 ima privlačen, moderen dizajn z ogrodjem
v obliki trapeza. Ta z velikimi profilnimi cevmi zagotavlja visoko stabilnost in dolgo življenjsko dobo. Poševne stranske
obloge v veliki meri preprečujejo nalaganje krme, umazanije
in prahu – tako stroj in prometne poti ostanejo čisti.

Preprost transport
Zaradi širine manj kot 3 m in višine manj kot 4 m lahko kompaktno zgrajene zgrabljalnike brez spuščanja zgrabljalnih rok
preprosto in varno prepeljete z enega travnika na drugega.

Izjemna okretnost in udobnost
Modeli TC 1250 so z dvotočkovnim priklopom nihajoče vpeti
v spodnja priključna droga traktorja. To pa tako na cesti kot
tudi na travniku zagotavlja udobno in stabilno vožnjo. Zaradi
velikega zasuka priklopa so brez težav mogoči ozki manevri
pri obračanju na ozarah in grabljenje v kotih travnika. S tem
povezan prihranek časa je pozitiven ravno pri kratkem časovnem oknu v verigi spravila krme.
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Spremenljiva širina
Tako delovna širina kot tudi širina zgrabkov sta serijsko hidravlično nastavljivi in tako omogočata hitro prilagajanje posameznim razmeram. Ne glede na to, ali boste uporabili celotno delovno širino pri zadnji košnji za minimalno število voženj
kombajna ali pa boste širino optimalno prilagodili volumnu zgrabkov za nakladalko ali balirko za okrogle bale – s hidravličnimi
teleskopskimi opornimi rokami nemudoma najdete pravo nastavitev stroja.

Točna delovna višina
Delovno višino lahko s pomočjo ročice za vsako vrtavko posebej spremenite na milimeter natančno. Pri tem lahko višino
grabljenja odčitate na lestvici.

Swadro |
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NOVO

Swadro TC 1250
Zelo udobno upravljanje

Neprekinjen pretok
Koncept pogona KRONE Easy-Line omogoča, da se sprednji
vrtavki vrtijo za 25 % hitreje kot zadnji. Tako krmo odlagata
po celotni širini in jo oblikujeta v rahel zgrabek brez prepletenosti posameznih bilk.

Popolnoma mehanski
Prenos moči poteka od traktorja prek patentiranega potisnega gonila do zgrabljalnika. Moč se od tega gonila prenese
naravnost do posameznih vrtavk. Tako je zmanjšana obraba
celotnega pogonskega sklopa, manjša pa je tudi potrebna
moč.

Razbremenitev spredaj in zadaj
Za razbremenitev zadnjih vrtavk natezne vzmeti težo prenesejo na ogrodje in podvozje. Sprednji vrtavki pa sta hidravlično
razbremenjeni. Pri tem lahko razbremenitev prek krmilne naprave neposredno na stroju brezsopenjsko nastavite s preklopom
med dvigom in razbremenitvijo. To pa zagotavlja preprosto in udobno prilagajanje posameznim vrstam tal za čiste zgrabke in
najboljšo kakovost krme.
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S klikom vse pod nadzorom
Modele TC 1250 upravljate v celoti z upravljalnikom KRONE. Na upravljalniku najprej
izberete funkcije, kot so posamezen dvig, nastavitev širine zgrabkov ali sprednjih rok
in izbrano izvedete s pomočjo traktorskih krmilnih naprav. Zaradi upravljalnika s predhodnim izbiranjem na traktorju potrebujete samo eno krmilno napravo z enojnim delovanjem in eno z dvojnim delovanjem. To so minimalne zahteve za traktor pri maksimalnem udobju med upravljanjem.

Dviganje vrtavk
Sprednji in zadnji vrtavki lahko z upravljalnikom zaporedno
dvignete v parih. Pri modelih Swadro TC 1250 je opcijsko na
voljo dvig posameznih sprednjih vrtavk. Po izbiri lahko dvignete najprej levo in nato še desno vrtavko ali obratno. Nato z
zaporednim vklapljanjem sledi še dvig zadnjega para vrtavk.
Tako lahko optimalno pograbite tudi površine z obronki.

Ustrezne pnevmatike
Transportno podvozje zgrabljalnikov ima serijske pnevmatike
500/50-17. Kot opcija so na voljo pnevmatike 620/40 R 22.5,
ki zaradi večje uporne površine posebej na manj nosilnih tleh
zmanjšajo nevarnost zbijanja tal.

Swadro |

43

Štirivrtavkasti sredinski zgrabljalniki
Swadro TC 1370
 spremenljiva delovna širina od 10,80 do 13,70 m
 hidravlično nastavljiva razbremenitev vrtavk
 vgrajeno blaženje tresljajev z avtomatiko za mehko spuščanje
 električna nastavitev višine vrtavk z dvema nastavitvama višine, ki se lahko shranita
 paket širokih pnevmatik s transportnimi pnevmatikami 710 in pnevmatikami vrtavk 16 x 9.50, opcijsko
 transportna višina manj kot 4,00 m zaradi ogrodja, ki se hidravlično spusti
 koncept pogona KRONE Easy-Line za optimalno obliko zgrabkov in najboljšo kakovost grabljenja

Štirivrtavkasti sredinski zgrabljalniki Swadro TC 1370 nimajo samo modernega dizajna,
ampak tudi številne vrhunske tehnične lastnosti. To so udobne nastavitve in prestavitve,
ki zelo olajšajo delo in omogočajo najboljše rezultate pri visoki zmogljivosti.

Spremenljiva delovna širina
Hidravlične teleskopske nosilne roke
omogočajo ločeno nastavitev položaja
obeh sprednjih vrtavk levo in desno.
Tako lahko delovno širino zgrabljalnika
od 10,80 do 13,70 m natančno prilagodite posameznim zahtevam na travniku. Zadnja nastavitev pred zlaganjem je
pred odpiranjem samodejno prevzeta.
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Spremenljiva širina zgrabkov
Širino zgrabkov lahko neodvisno od delovne širine nastavite z razmikom obeh
zadnjih vrtavk od 1,40 do 2,20 m. Poleg
tega imata zadnji vrtavki pet dvojnih
žbic na zgrabljalno roko. To omogoča
optimalno zmogljivost dela skupaj z
najboljšo kakovostjo zgrabkov.

Hidravlična razbremenitev
V dvižnih cilindrih vgrajena hidravlična
razbremenitev vrtavk varuje tla tudi v
težkih razmerah. Nastavitev izvedete
ločeno za sprednji in zadnji vrtavki, in
sicer brezstopenjsko in udobno iz traktorske kabine.
S pomočjo nove vgrajene avtomatike
za mehko spuščanje se vrtavke spuščajo posebej mehko in pazljivo. Zaradi
tega je tudi kakovost krme višja.
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Nastavitev višine vrtavk
Višino grabljenja lahko prilagodite neposredno na terminalu, tako da
ni treba stopati s traktorja. Pri tem lahko prosto izberete, ali boste
prestavili vsako vrtavko posebej ali več vrtavk istočasno. Shranite lahko dve individualni višini vrtavk, ki ju aktivirate s pritiskom gumba. To
omogoča hitro in udobno odzivanje na spreminjajoče razmere.

Široka postavitev
Transportno podvozje zgrabljalnikov ima serijske pnevmatike 620/40
R 22,5 in pnevmatske zavore. Za manj nosilna tla so kot opcija na
voljo širše pnevmatike 710/35 R 22,5, na željo tudi hidravlične zavore.
Z obema vrstama pnevmatik je transportna širina zgrabljalnikov manj
kot tri metre. Obe varianti imata dovoljenje za vožnjo s 40 km/h.

Odlična vožnja
Zgrabljalniki s serijskimi transportnimi pnevmatikami 620/40 R 22,5
imajo podvozje vrtavk s 4 krmiljenimi in nihajno vpetimi tipalnimi kolesi 16x6.50-8. V kombinaciji z opcijskimi transportnimi pnevmatikami
710/35 R 22,5 imajo zgrabljalniki širše pnevmatike vrtavk 16x9.50-8.
To tudi na neravnih tleh zagotavlja čisto krmo in varuje travnato rušo.
Kot opcija je na voljo tudi podvozje vrtavk s 6 kolesi z zadnjo tandemsko osjo.
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Swadro TC 1370
Zelo udobno upravljanje

46

Optimalni vrtljaji
Za optimalen pretok krme znotraj zgrabljalnika skrbi koncept
pogona KRONE Easy-Line. Pri tem se sprednji vrtavki vrtita
25 % hitreje od zadnjih in krmo odlagajo po celi širini ter jo
nato zgrabijo in oblikujejo v zgrabke.

Obračanje brez stresa
Pri dviganju in spušanju na ozarah je višina dviga sprednjih
in zadnjih parov vrtavk nastavljiva na upravljalnem terminalu
v traktorju. Poleg višine lahko tudi časovni zamik dviga med
sprednjimi in zadnjimi vrtavkami prilagodite posameznim
razmeram.

Udoben transportni položaj
Zaradi glavnega ogrodja s hidravličnim spuščanjem zgrabljalniki dosegajo transportno višino manj kot 4 m, ne da bi
bilo treba odklopiti zgrabljalne roke.

Robustna zgradba
Trapezno ogrodje z velikimi profilnimi cevmi zagotavlja visoko stabilnost in dolgo življenjsko dobo zgrabljalnikov Swadro
TC. Poševni stranski elementi preprečujejo nalaganje in zagotavljajo čistost stroja.
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Ustrezen priklop
Modeli TC 1370 so na traktor serijsko priključeni z nihajoče vpetim dvotočkovnim priklopom (glejte sliko). Tako se
zgrabljalniki prilagodijo stranskim premikom traktorja in pri
tem ostanejo izredno okretni. Po želji je na voljo tudi vpetje s
kroglasto glavo 80 za spodnje vpetje.

Delo z delno širino
S pomočjo preklopa delne širine SectionControl se posamezne vrtavke samodejno dvignejo in ponovno spustijo, kar
preprečuje na primer večkratno grabljenje trikotno oblikovanih površin. To razbremeni voznika in poveča zmogljivost s
krajšim časom obračanja na ozarah.
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Optimalna zaščita
Spredaj na ogrodju nameščen plastični pokrov ni samo lepo
oblikovan, ampak tudi ščiti elektroniko, hidravlični krmilni
blok in ventile pred umazanijo in udarci.

Udobno upravljanje s terminalom
Nova struktura upravljanja zgrabljalnikov TC 1370 združuje
preglednost in udobje. Traktorski terminal ISOBUS, novi terminal KRONE DS 500 in CCI 800 ali poznani CCI 1200 – vsi
terminali zagotavljajo hitro in preprosto nastavitev celotnega
stroja samo na dveh ravneh. Poleg tega lahko zgrabljalnike
Swadro TC 1370 še udobneje in učinkoviteje upravljate z upravljalno ročico ISOBUS. DS 100 podjetja KRONE je začetniški upravljalni terminal, na katerem lahko s tipkami aktivirate
vse funkcije zgrabljalnika.
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Štirivrtavkasti sredinski zgrabljalniki
Swadro 1400 in 1400 Plus
 spremenljiva delovna širina do 13,50 m
 udobno upravljanje z različnimi upravljalnimi terminali KRONE ali s traktorskim terminalom z možnostjo ISOBUS
 transportna višina manj kot 4,00 m z zložljivimi zgrabljalnimi rokami (Swadro 1400) ali s hidravličnim spuščanjem podvozja (Swadro 1400 Plus)

Zgrabljalniki Swadro 1400 in 1400 Plus podjetja KRONE imajo s štirimi vrtavkami spremenljivo
delovno širino od 11,00 do 13,50 m. Zmorejo pograbiti do 13 ha površine na uro. Posebne
značilnosti so visoka udarnost, kratek čas nastavljanja in vzdrževanja, hiter transport, dolga
življenjska doba in zelo udobno upravljanje.

Robustne, fleksibilne vrtavke
Za optimalno prilagajanje tlom imajo vse vrtavke kardansko
vpetje. Vsaka vrtavka ima 13 zgrabljalnih rok s po štirimi robustnimi dvižnimi dvojnimi žbicami.

Tridemsko podvozje KRONE
Tridemska podvozja vrtavk na sprednji in zadnji osi so serijsko
opremljena s po dvema širokima sledljivima kolesoma. Za posebej enakomerno vodenje vrtavk in uporabo na težavnih terenih lahko zadnjo os opremite tudi s tandemskim podvozjem s
sledljivimi kolesi, ki sta razporejeni v voznem pasu.

Stabilnost ogrodja
Neprekinjena uporaba pomeni velike obremenitve. Zaradi
tega imajo zgrabljalniki Swadro 1400 / 1400 Plus zelo robustno
ogrodje in tako varno izpolnjujejo vse zahteve iz prakse.
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Optimalno delovanje kardanske gredi
Navzven nameščena in premična gonila optimirajo delovanje kardanske gredi. Swadro
1400 Plus ima posebej močne pogonske gredi. Vrtavke so zavarovane z zvezdasto ragljo.

Visoko ogrodje in dvig
Vpetje zgrabljalnih rok in vodoravni položaj glavnega ogrodja omogočata
visoko dvigovanje. Za enakomerne začetke in konce zgrabkov se prek zaporednega preklapljanja vedno najprej dvigneta in spustita sprednji vrtavki
in nato še zadnji.

Nosilne roke z vzmetno razbremenitvijo
Pri modelih Swadro 1400 Plus natezne vzmeti
večino teže sprednjih in zadnjih nosilnih rok
in vrtavk prenesejo na glavno ogrodje. To
preprečuje ugrezanje vrtavk na vlažnih tleh
in zagotavlja natančno sledenje koloteku na
strmini. Z opcijsko dinamično razbremenitvijo
sprednjih vrtavk je na zelo neravnih in manj
nosilnih tleh doseženo še boljše prilagajanje.
Glede na delovno širino, ki se nastavi na nosilni roki, lahko hidravlični cilinder na glavnem
ogrodju (desna slika) samodejno prilagodi
razbremenitev vrtavk.

Swadro |
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Swadro 1400 in 1400 Plus
Preprosto upravljanje
Hidravlično nastavljanje delovne širine in širine zgrabkov, električno nastavljanje delovne
višine, zmogljivi upravljalni terminali in preklop delne širine zagotavljajo preprosto in udobno
upravljanje.

Hidravlična nastavitev delovne širine
Za prilagajanje delovne širine sprednjih in zadnjih vrtavk so
teleskopske nosilne roke hidravlične. Pri tem se premakneta
kotna prenosnika, ki prek kardanske gredi poganjata sprednji
vrtavki. To pri vseh delovnih širinah omogoča varno prekrivanje obeh polovic kardanske gredi.

Spremenljiva delovna širina in širina zgrabkov
Spremenljivo širino zgrabkov od približno 1,40 do 2,20 m
nastavite na zadnjih vrtavkah.
Sprednji vrtavki se vrtita hitreje od zadnjih. Zaradi tega krmo
odlagata široko pred zadnjima vrtavkama. Ti pa oblikujeta
enakomerno rahel zgrabek brez prepletene krme.

Električna nastavitev delovne višine
Udobno nastavljanje delovne višine s traktorskega sedeža na
upravljalnem terminalu z velikim zaslonom je serijsko. Višina
se nastavi za vse vrtavke zaporedno ali pa posamezno za
vsako posebej. Pri modelih Swadro 1400 Plus se lahko že
nastavljena višina ene vrtavke samodejno prevzame še za
druge vrtavke.
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Upravljalni terminal CCI 1200
Upravljalni terminal ima velik 12-colski
barvni zaslon na dotik. Za maksimalno
preglednost se lahko zaslon razdeli na
do tri posamezne ekrane. CCI 1200 ima
povezavo ISOBUS in je tako pripravljen
za uporabo z drugimi stroji. Za še lažje
delo lahko priključite opcijsko upravljalno ročico (WTK) s tipkami, ki jih lahko
programirate.

Upravljalni terminal Alpha
Z upravljalnim terminalom Alpha za
zgrabljalnike Swadro 1400 lahko nastavite delovno višino, širino in širino
zgrabka. Poleg tega lahko s pritiskom
na gumb dvignete in spustite posamezne vrtavke ali vse v zaporedju.

Terminal DS 500
Kompaktni terminal DS 500 ima
5,7-palčni barvni zaslon. Upravljanje
se po izbiri izvede z 12 funkcijskimi tipkami, zaslonom na dotik ali s pomočjo vrtljivega koleščka na zadnji strani.
Zaradi opcijske upravljalne ročice je
upravljanje še udobnejše.

Traktorski terminal
z možnostjo ISOBUS
Tu je primer traktorskega terminala z možnostjo ISOBUS, ki omogoča
upravljanje vseh najpomembnejših
funkcij stroja.

Preklop delne širine SectionControl
Uporaba samodejnega preklopa delne širine SectionControl razbremeni voznika
posebej pri grabljenju trikotnih površin. Prepozna že obdelano površino in tam
samodejno dvigne vrtavke ter tako prepreči dvojno delo.

Swadro |
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Swadro 1400 in 1400 Plus
Transportna višina, priklop in transport po cesti
 majhna transportna višina
 široko podvozje
 varen položaj na cesti

Priklop spodnjih priključnih drogov
Nihajoče vpet dvotočkovni priklop se prilagodi vsem stranskim premikom traktorja in omogoča, da je zgrabljalnik zelo
okreten.

Priklop s kroglasto glavo
Zgrabljalnik lahko alternativno priklopite s sklopko s kroglasto glavo. Priklop in odklop sta hitra in preprosta. Vožnja je
zelo mirna, varna in udobna.

Udobna transportna višina
Pri modelih Swadro 1400 lahko transportno višino manj kot
4 m dosežete z zlaganjem zunanjih zgrabljalnih rok Pri modelih Swadro 1400 Plus to ni potrebno. Ogrodje s hidravličnim
spuščanjem zadostuje za doseganje potrebne transportne
višine.

1
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Podvozje
Vsi modeli Swadro 1400 imajo varno podvozje s široko osno
razdaljo, velike pnevmatike in pnevmatske zavore. S transportno širino manj kot 3 m in transportno višino manj kot
4 m lahko na cesti brez težav peljete 40 km/h.

Spremenljive pnevmatike
Pnevmatike 500/50-17/10 PR so serijske. Kot opcija se
lahko uporabljajo večje pnevmatike 620/40 R 22.5 (desna
pnevmatika ), ki so se odlično odrezale na prožnih tleh.
Obe varianti imata dovoljenje za vožnjo s 40 km/h.

Primerjava Swadro 1400 in Swadro 1400 Plus
Swadro 1400

Swadro 1400 Plus

transportna višina manj kot 4 m z mehanskim zlaganjem zgrabljalnih
rok (serija)

transportna višina manj kot 4 m s hidravličnim spuščanjem transportnega ogrodja (serija)

udobna električna nastavitev višine vrtavk
- za vsako vrtavko posebej (serija)
- nastavitev ene vrtavke in samodejna prilagoditev drugih treh (serija)

udobna električna nastavitev višine vrtavk
- nastavitev ene vrtavke in samodejna prilagoditev ostalih treh (serija)
- na milimeter natančen prikaz višine na upravljalnem terminalu
dinamična razbremenitev vrtavk (opcija)
okrepljene pogonske gredi
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Šestvrtavkasti sredinski zgrabljalniki
Swadro 2000
 spremenljiva delovna širina od 10,00 do 19,00 m
 prilagajanje širine zgrabkov do 3,00 m
 pametno krmiljenje transportnega podvozja

Swadro 2000 je s šestimi vrtavkami in z delovno širino od 10,00 do 19,00 m idealen stroj za
velike kmetije in profesionalno uporabo za izvajanje dejavnosti. Minimalen čas nastavljanja in
vzdrževanja, hiter transport, dolga življenjska doba, zelo udobno upravljanje in zmogljivost do
20 ha/h so nekaj samoumevnega. Velika delovna širina zmanjša skupno dolžino zgrabkov za
približno 30 %.
Tako lahko zmogljivost drugih strojev v verigi pridelovanja krme povečate do 15 %.

Spremenljiva delovna širina
Za prilagajanje zmogljivosti drugih strojev v verigi pridelovanja krme lahko z obračalnima ročicama hidravlično nastavite
delovno širino od 10,00 do 19,00 m. Potisni drsnik omogoča
sinhrono prestavitev obeh obračalnih ročic.

Spremenljiva širina zgrabkov
Optimalna širina zgrabkov poveča zmogljivost v verigi pridelovanja krme. Za spreminjanje širine zgrabkov, ki je določena
z razmikom zadnjih vrtavk, sta obe zadnji teleskopski nosilni
roki hidravlični. Mogoča je širina od 1,80 do 3,00 m.
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Dviganje vrtavk
Vrtavke lahko dvigate in spuščate posamezno, v
zaporedju ali istočasno. Hidravlični preklop zaporedja še olajša upravljanje. Kot opcija je na voljo dvig posameznih vrtavk z upravljanjem GPS
(SectionControl).

Različna hitrost vrtavk
Žbice štirih sprednjih vrtavk delujejo z višjo hitrostjo kot obe zadnji vrtavki. Tako je odlaganje krme
spredaj široko in ne prihaja do zapletanja krme v
zgrabkih.
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55

Swadro 2000
Preprosto upravljanje
 odpiranje in zapiranje s hidravličnim zaporednim aktiviranjem
 udobni upravljalni terminali

Za popoln izkoristek zmogljivosti zgrabljalnikov Swadro 2000 se celotna prestavitev iz
transportnega v delovni položaj in obratno izvede na upravljalnem terminalu s traktorskega
sedeža. Hidravlični preklop zaporedja upravlja posamezne korake, zagotavlja udobje in
razbremeni voznika. Upravljanje poteka s traktorskega sedeža s terminalom DS 500 ali CCI.

Samodejno odpiranje in zapiranje
Hidravlični preklop zaporedja upravlja posamezne korake, zagotavlja udobje in razbremeni voznika.
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Terminal DS 500
Kompaktni terminal DS 500 ima 5,7-palčni barvni zaslon. Upravljanje se po izbiri izvede z 12 funkcijskimi tipkami, zaslonom na dotik
ali z vrtljivim koleščkom na zadnji strani. Zaradi opcijske upravljalne
ročice je upravljanje še udobnejše.

Upravljalni terminal CCI 800
Upravljalni terminal ima velik 8-colski barvni zaslon na dotik. Za maksimalno preglednost se lahko zaslon razdeli na do tri posamezne
ekrane. CCI 800 ima povezavo ISOBUS, zato je tako pripravljen za
uporabo z drugimi stroji. Za še lažje delo lahko priključite opcijsko
upravljalno ročico (WTK) s tipkami, ki jih lahko programirate.

Preklop delne širine SectionControl
Uporaba samodejnega preklopa delne širine SectionControl razbremeni voznika posebej pri grabljenju trikotnih površin. Prepozna že
obdelano površino in tam samodejno dvigne vrtavke ter tako prepreči dvojno delo.
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Swadro 2000
Priklop, podvozje in transport po cesti
 široko podvozje za varen položaj na cesti
 krmiljenje premnika za veliko okretnost
 različne variante krmiljenja podvozja za visoko fleksibilnost
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Robusten priklop spodnjih priključnih drogov
Swadro 2000 vlečeta spodnja priključna droga traktorja.
Premični priklop kategorije II/III izravna vse talne nepravilnosti. Stabilna podporna noga pri postavitvi zagotavlja
visoko varnost.

Veliko transportno podvozje
Transportno podvozje z dovoljenjem za vožnjo s 40 km/h je
zaradi velikih pnevmatik (800/45 R 26.5) posebej varno na
cesti. Poleg tega tudi pritisk na tla ostane majhen, travnata
ruša pa ostane ohranjena.

Fleksibilno krmiljenje premnika
Krmiljenje premnika na transportnem podvozju je lahko
pasivno s krmilnim drogom ali dodatno aktivno hidravlično. Odlično sledenje, obračanje na ozkem prostoru in enostavno povečanje krmiljenja so odlične lastnosti podvozja.

Hidravlično dodatno krmiljenje
Če mehanski zasuk volana pri vožnji na ozkem dvorišču ali
travniku ne zadostuje ali pa je pri grabljenju na strmini potrebno obračanje volana v nasprotno smer, se dodatno uporablja
aktivno krmiljenje. Zasuk volana s traktorja se lahko poveča s
hidravličnim cilindrom v krmilnem drogu.
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Nekrmiljena os podvozja
Med grabljenjem je krmiljenje osi podvozja izklopljeno. To
zagotavlja enakomerno in ravno oblikovanje zgrabka.

Pasivno krmiljena os podvozja
Z dvigom vrtavk se samodejno aktivira krmilna os. Priklop
prek potisnega droga krmili podvozje. Zaradi tega je
zgrabljalnik Swadro 2000 okretnejši in bolje sledi traktorju.

Aktivno krmiljena os podvozja
Pri dovozu na travnik ali dvorišče in grabljenju ozkih kotov
lahko aktivirate dodatno krmiljenje. Voznik os podvozja krmili aktivno prek hidravličnega cilindra.
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Tehnični podatki
Enovrtavkasti zgrabljalniki KRONE Swadro
 tritočkovni priklop
 vlečeni

Enovrtavkasti zgrabljalniki
za tritočkovni priklop

Swadro 35

Swadro 38

Swadro 42

Swadro 46

3,50

3,80

4,20

4,60

3

3,5 - 4

4 - 4,5

4,5 - 5

m

1,90

1,90

2,26

2,55

Zgrabljalne roke

kos

10

10

13

13

Dvojne dvižne žbice

kos

30

40

52

52

Debelina žbic

mm

10

10

10

10

Premer vrtavk

m

2,70

2,96

3,30

3,60

16x6.50-8

16x6.50-8

16x6.50-8

16x6.50-8

22/31

22/31

37/50

37/50

532

565

640

665

serija

serija

serija

serija

Delovna širina
Površinska zmogljivost
Transportna širina

m
ca. ha/h

Pnevmatike vrtavk
Potrebna moč
Teža

ca. kW/KM
ca. kg

Tritočkovni priklop
Dolžina pri postavitvi

m

3,04

3,39

3,69

3,99

Višina pri postavitvi

m

2,21

2,21

2,49

2,64

Vse slike, mere in teže ne ustrezajo nujno serijski opremi in niso zavezujoče,
pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
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Vlečeni enovrtavkasti zgrabljalniki

Swadro 38 T

Swadro 42 T

Swadro 46 T

m

3,80

4,20

4,60

ca. ha/h

3,5 - 4

4 - 4,5

4,5 - 5

m

2,99

3,40*

2,55

Zgrabljalne roke

kos

10

13

13

Dvojne dvižne žbice

kos

40

52

52

Debelina žbic

mm

10

10

10

Premer vrtavk

m

2,96

3,30

3,60

18x8.5-8

18x8.5-8

18x8.5-8

19/25

22/31

22/31

730

780

820

serija

serija

serija

Delovna širina
Površinska zmogljivost
Transportna širina

Pnevmatike vrtavk
Potrebna moč
Teža

ca. kW/KM
ca. kg

Vlečna ojnica
Dolžina pri postavitvi

m

4,80

4,95

5,10

Višina pri postavitvi

m

1,25

1,25

2,20

Swadro 38 T in 42 T samo za izvoz.

Swadro |

* opcijsko 2,26 m
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Tehnični podatki
Dvo- in trovrtavkasti stranski zgrabljalniki KRONE Swadro

Stranski zgrabljalniki
Delovna širina, odlaganje enega zgrabka,
odlaganje dvojnega zgrabka

m
m

Swadro
710/26 T

Swadro
TS 620

Swadro
TS 620 Twin

6,20
2x3,40

6,20

6,20
2x3,46

Širina zgrabka
(glede na količino krme in nastavitev platna za zgrabke)

ca. m

0,80 - 1,40

1,10 - 1,60

1,10 - 1,60

Teža standardne izvedbe

ca. kg

1.600

2.050

2.150

ca. kW/KM

37/50

37/50

37/50

ca. ha/h

5,5 - 6

6

6-7

m

2
2,96

2
2,96

2
2,96

2x13
serija
opcija

10/13
serija
opcija

10/13
serija
opcija

Potrebna moč
Površinska zmogljivost
Vrtavke
število
premer
Zgrabljalne roke
število
fiksne
zložljive
Dvojne dvižne žbice

število

Debelina žbic

mm

Nastavitev višine vrtavk, mehanska,
električna s prikazom
Pnevmatike podvozja vrtavk
Pnevmatike transportnega podvozja
serija
opcija
Transportna širina  s serijskimi pnevmatikami,
z opcijskimi pnevmatikami

91

96

96

10,5

10,5

10,5

serija
–

serija
opcija

serija
opcija

18x8.50-8

16x6.50-8

16x6.50-8

–

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

ca. m
ca. m

2,99
–

2,76
2,90

2,76
2,90

Transportna višina z grabljalne roke, fiksne ali spuščene,
zgrabljalne roke, dvignjene

m
m

1,35
-

3,90
3,46

3,90
3,46

Dolžina pri postavitvi

m

8,40

8,00

8,00

Vlečna ojnica

serija

serija

Priklop s spodnjima priključnima drogoma
Vse slike, mere in teže ne ustrezajo nujno serijski opremi in niso zavezujoče,
pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
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Swadro
TS 680

Swadro
TS 680 Twin

Swadro
TS 740

Swadro
TS 740 Twin

Swadro
TS 970

6,80

6,80
2x3,80

7,40

7,40
2x4,10

9,70

1,10 - 1,60

1,10 - 1,60

1,20 - 1,60

1,20 - 1,60

1,00 - 1,80

2.200

2.250

2.400

2.400

-

37/50

37/50

37/50

37/50

59/80

6,5 - 7

6,5 - 8

7,5

7,5 - 8,5

9 - 10

2
3,30

2
3,30

2
3,60

2
3,60

3
1x2,96/2x3,60

2x13
serija
opcija

2x13
serija
opcija

2x13
serija
opcija

2x13
serija
opcija

1x10/2x13
−
serija

104

104

104

104

157

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

serija
opcija

serija
opcija

serija
opcija

serija
opcija

–
serija

16x6.50-8

16x6.50-8

16x6.50-8

16x6.50-8

16x6.50-8

11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 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

15.0/55-17x10 PR
–

2,76
2,90

2,76
2,90

2,76
2,90

2,76
2,90

2,99
–

3,99
3,55

3,99
3,55

3,99
3,55

3,99
3,55

4,40
3,90

8,30

8,30

8,65

8,65

9,80

serija

serija

serija

serija

serija

Swadro |
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Tehnični podatki
Dvovrtavkasti sredinski zgrabljalniki KRONE Swadro

Dvovrtavkasti sredinski
zgrabljalniki

Swadro
TC 640

Swadro
TC 680

Swadro
TC 760

Swadro
TC 880

Swadro
TC 930

Swadro
TC 1000

5,70 - 6,40

6,80

6,80 - 7,60

7,60 - 8,80

8,10 - 9,30

8,90 - 10,00

serija
opcija

–
–

serija
opcija

–
serija

–
serija

–
serija

1,00-1,70

1,00

1,00 - 1,80

1,30 - 2,50

1,30-2,50

1,30-2,50

ca. kg

1.400

1.700

1.950

2.300

2.780

3.000

ca. kW/KM

22/35

37/50

37/50

40/55

51/70

51/70

ca. ha/h

5,5-6

6,5 - 7

7,5

8 - 8,5

9-9,5

9,5-10

m

2
2,70

2
3,30

2
3,30

2
3,60

2
3,80

2
4,20

2x10
serija
–

2x10
serija
opcija

2x13
serija
opcija

2x13
serija
opcija

2x15
serija
opcija

2x15
–
serija

60

80

104

104

120

120

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

serija
–

serija
–

serija
opcija

serija
opcija

serija
opcija

serija
opcija

16x6.50-8
–

16x6.50-8
–

16x6.50-8
–

16x6.50-8
18x8.50-8

16x6.50-8
18x8.50-8

16x6.50-8
18x8.50-8

–

opcija

opcija

opcija

serija

serija

Delovna širina

m

Nastavitev delovne širine
mehanska
hidravlična
Širina zgrabka

m

Teža standardne izvedbe
Potrebna moč
Površinska zmogljivost
Vrtavke
število
premer
Zgrabljalne roke
število
fiksne
zložljive
Dvojne dvižne žbice
Debelina žbic

število
mm

Nastavitev višine vrtavk
mehanska
električna s prikazom
Pnevmatike podvozja vrtavk
serija
opcija
Dvig posamezne vrtavke
Pnevmatike transportnega
podvozja
 serija
opcija
Transportna širina
s serijskimi pnevmatikami
z opcijskimi pnevmatikami

10.0/75-15.3 8 PR 10.0/75-15.3 8 PR 10.0/75-15.3 8 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 AS

ca. m
ca. m

10.0/75-15.3 8 PR
10.0/75-15.3 8 PR
–
15.0/55-17 10 PR
15.0/55-17 10 PR

2,54
–

2,72
2,89

2,72
2,89

2,86
2,99

2,86
2,99

2,86
2,99

Transportna višina
zgrabjalne roke, fiksne ali spuščene,
zgrabljalne roke, dvignjene

m

3,55-3,90
2,90-3,40

3,99
3,55

3,99-4,39
3,57-3,97

3,99
3,55

3,99
3,55

4,35
3,75

Dolžina pri postavitvi

m

4,82-5,39

5,90

5,90

6,33

6,75

6,75

serija
–

serija
–

serija
–

serija
–

serija
–

serija
–

Priklop
spodnja priključna droga
kroglasta glava

Vse slike, mere in teže ne ustrezajo nujno serijski opremi in niso zavezujoče,
pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
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Swadro TC 640 in Swadro TC 680,

,Swadro TC 930

Swadro |

Swadro TC 760

Swadro TC 880

Swadro TC 1000
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Tehnični podatki
Štiri- in šestvrtavkasti sredinski zgrabljalniki KRONE Swadro
NOVO
Štiri- in šestvrtavkasti
sredinski zgrabljalniki

Swadro
TC 1250

Swadro
TC 1370

Swadro
1400

Swadro
1400 Plus

Swadro
2000

9,80 - 12,50

10,80 - 13,70

11,00 - 13,50

11,00 - 13,50

10,00 - 19,00

–
serija

–
serija

–
serija

–
serija

–
serija

1,40 - 2,20

1,40 - 2,60

1,40 - 2,20

1,40 - 2,20

1,80 - 3,00

ca. kg

4850

5800

5.100

5.700

9.400

ca. kW/KM

59/80

59/80

59/80

59/80

96/130

ca. ha/h

11 - 13

13 - 15

12 - 14

12 - 14

20

4
3,30/2,96

4
3,60/3,30

4
3,60 / 3,30

4
3,60 / 3,30

6
3,30 / 3,30 / 3,38

2 x 11, 2 x 13
serija
–

4 x 13
serija
–

4 x 13
–
serija

4 x 13
serija
–

4 x 13, 2 x 15
serija
–

Žbice na zgrabljalno roko spredaj/na sredini/zadaj število

4 /-/4

4 /-/5

4 /-/4

4 /-/4

4  /4  /4

Debelina žbic

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

serija
–

–
serija

–
serija

–
serija

–
serija

16x6.50-8

16x6.50-8*

16x6.50-8

16x6.50-8

16x6.50-8

opcija

serija

serija

serija

serija

620/40 R22.5
710/35 R22.5

500/50-17
620/40 R 22.5

500/50-17
620/40 R 22.5

800/45 R 26.5

Delovna širina

m

Nastavitev delovne širine
mehanska
hidravlična
Širina zgrabka
Teža
Potrebna moč
Površinska zmogljivost
Vrtavke
število
premer

m

m

Zgrabljalne roke
število
fiksne
zložljive
mm

Nastavitev višine vrtavk
mehanska
električna
Pnevmatike podvozja vrtavk
Dvig posamezne vrtavke
Pnevmatike transportnega podvozja
 serija
opcija
Transportna širina
s serijskimi pnevmatikami

500/50-17
620/40 R 22.5
ca. m

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

Transportna višina
zgrabljalne roke, fiksne ali spuščene,
zgrabljalne roke, dvignjene

m
m

3,99

3,99

4,36
3,85

3,99
–

3,99
–

Višina postavitve
zgrabljalne roke fiksne ali spuščene
zgrabljalne roke dvignjene

m
m

3,99
–

3,99
–

4,36
3,85

3,99
–

3,99
–

Dolžina pri postavitvi

m

8,28

9,10

8,55

8,71

13,20

serija
–

serija
opcija

serija
opcija

serija
opcija

serija
–

–

UT, AUX-N,
TC-BAS, TC-SC

UT, AUX-O,
AUX-N, TC-BAS,
TC-SC, ISB

UT, AUX-O,
AUX-N, TC-BAS,
TC-SC, ISB

UT

Priklop
spodnja priključna droga
kroglasta glava
certifikat AEF za

* 16 x 9.50-8 pri opcijskih transportnih pnevmatikah 710/35 R 22,5
Vse slike, mere in teže ne ustrezajo nujno serijski opremi in niso zavezujoče, pravice do tehničnih sprememb so pridržane.
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Maschinenfabrik Bernard KRONE
Popolnost do najmanjše podrobnosti

Inovativnost, strokovna usposobljenost in prilagajanje potrebam strank – ti kriteriji
označujejo filozofijo družinskega podjetja KRONE. Podjetje KRONE kot specialist
za pridelovanje krme izdeluje diskaste kosilnice, obračalnike, zgrabljalnike, nakladalne prikolice, balirke za okrogle in velike bale ter samovozne kosilnice BiG M
(zelo zmogljiva kosilnica z gnetilnikom) in samovozne silažne kombajne BiG X.
Kakovost iz mesta Spelle že od leta 1906.

Vaš pooblaščeni prodajalec KRONE

100
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25
5
0

miler logo že od leta 2001

MEHANIZACIJA MILER D.O.O.
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Dobja vas 4

2390 Ravne na Koroškem +386 51 310 020

PE Leskovec pri Krškem

Veliki Podlog 34

8273 Leskovec pri Krškem +386 31 634 294

PE Komenda

Moste 89b

1218 Komenda

+386 51 280 990

PE Slovenska Bistrica

Tomažiceva ulica 6

2310 Slovenska Bistrica

+386 51 280 994

PE Ajdovščina

Vipavska cesta 2c

5270 Ajdovščina

+386 51 421 925

PE Beltinci

Panonska ulica 3a

9231 Beltinci

+386 51 310 065

www.mehanizacija-miler.si

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

