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VariPack Plus
Balirke za okrogle bale

 zelo zmogljivi posebni stroji za suho krmo
 pobiralka EasyFlow v obliki črke w, brez krmilne
proge, z malo premičnimi deli
 integralni rotor za maksimalni pretok
 precizni rezalnik za natančen in lahek rez
 dvojni pogon za varen zagon in odlično obliko bal
 samodejno čiščenje jermenov z dvema čistilnima
valjema

 zelo stisnjene bale
 serijski žleb za udobno vstavljanje svitkov mreže
 samodejna zadnja loputa s cilindrom s končnim blaženjem za hiter izmet bale

 samodejno centralno mazanje za mazivo in olje

Balirke KRONE VariPack so narejene za
uporabo pri suhi krmi. Balirke VariPack
združujejo tehnologijo z velikim pretokom in
tlakom stiskanja.
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Pobiralka KRONE EasyFlow
 varnost – 6 mm debeli dvojni roglji z velikim premerom navojev, razporejeni v obliki črke w
 čisto pobiranje – 2,15 m široka pobiralka za čisto, enakomerno in popolno pobiranje krme
 dolga življenjska doba – minimalna obraba zaradi manj premičnih delov

Na stran za 70 mm nihajoča pobiralka EasyFlow je poznana po tem, da tudi v najslabših
razmerah in hitrem tempu dela v celoti pobere krmo. Zaradi preproste zgradbe z manj
premičnimi deli pri uporabi očara z minimalno obrabo in dolgo življenjsko dobo.

Pobiralka EasyFlow
Zaradi delovne širine 2,15 m je pobiralka EasyFlow izredno zmogljiva. Zaradi dvojnih in v obliki črke w razporejenih rogljev zelo dobro pobere široke redi ter krmo enakomerno potiska v rezalni rotor. Zaradi razbremenitve z
vzmetmi in nihajnega vpetja se pobiralka EasyFlow zelo
dobro prilagaja tudi zelo neravnim tlom.

Brez krmilne proge
Pri pobiralki EasyFlow se je podjetje KRONE iz utemeljenih razlogov odločilo proti krmiljenju rogljev s krmilno
progo. Namesto številnih premičnih delov, ki so podvrženi obrabi, posebej oblikovani deli strgal preprosto in zelo
učinkovito zagotavljajo pravi kot prijema ter idealno delovno dolžino rogljev.

V obliki črke w razporejeni roglji
Zaradi premera 6 mm in širokega polmera navojev so
roglji zelo trpežni ter odporni na obrabo. Razporeditev v
obliki črke w preprečuje tudi premikanje krme po strmini
navzdol. Idealna porazdelitev krme zagotavlja nemoteno
rezanje. Z razmikom med roglji samo 55 mm pobiralka
EasyFlow pobere tudi kratko in težko krmo.
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Tlačilka
Tlačilka podpira delovanje pobiralke. Odčita višino
redi ter jo pripravi na pobiranje s pobiralko. Preprosta nastavitev višine omogoča hitro prilagoditev vrsti
krme, debelini redi in delovni hitrosti. To omogoča
čisto in popolno pobiranje krme.

Nihajoča tipalna kolesa
Pobiralko EasyFlow vodita dve stranski tipalni kolesi. Želeno delovno višino pobiralke brez orodja nastavite na
perforirani letvi. Tipalni kolesi sta sledljivi in se lahko usmerita daleč na stran. Sledita vsem zavojem ter varujeta
travnato rušo.
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Integralni rotor KRONE
 serija – rezalnik s 26 noži
 natančnost – najboljša kakovost reza zaradi rotorja s prisilnim rezom
 ostrina – najboljša kakovost rezanja
 fleksibilnost – 0/13/13/26 nožev

Pri balirkah VariPack so stranski dovajalni valji vpeti v rotor. Tako je zelo zmanjšano
število premičnih delov. Serijski rezalnik ima preprosto in robustno zgradbo. Ta olajša
čiščenje in vzdrževanje ter zagotavlja dolgo življenjsko dobo stroja. S prisilnim rezom pa
dosežete optimalno kakovost rezanja.

Integralni rotor
Pri balirkah VariPack so stranski dovajalni valji vpeti v rotor. Zaradi tega
je potreben samo en pogon. Spiralna
zgradba rotorja v povezavi s pobiralko
v obliki črke w krmo potiska v obrobne dele komore za bale. To zagotavlja
posebej trdne robove bal in istočasno
težke bale.

Kompaktna zgradba
Z vgradnjo dovajalnih valjev v rotor prihaja do zanesljivega in enakomernega
prenosa materiala s pobiralke na rotor.
To zagotavlja enakomeren pretok in izboljša varnost delovanja stroja.
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Pogon
Pobiralko in integralni rotor poganja 1 ¼ col
debela veriga. Preprosta in robustna zgradba
z manj premičnimi deli zagotavlja preprosto
vzdrževanje in minimalno obrabo.

Kakovost rezanja
Dvojni roglji rotorja krmo neprekinjeno vlečejo skozi nože. Tako je preprečeno drsenje
krme. Zaradi tega so bale težje, saj je zrezano
krmo preprosteje stisniti.
Spiralna razporeditev rogljev preprečuje obremenjujoče konice med rezanjem ter
pripomore k mirnejšemu in enakomernejšemu delovanju stroja. Pobiralka v obliki črke w
rezalnik po celotni širini enakomerno oskrbuje z materialom. To izboljša pretok in zagotavlja enakomerno napolnjene bale.
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Rezalna naprava KRONE
 modeli VariPack Plus imajo serijski rezalnik s 26 noži.
 preklop nožev omogoča uporabo 0/13/13/26 nožev
 preklop nožev udobno izvedete iz kabine

Balirke VariPack Plus imajo serijski rezalnik s 26 noži. Preklop 0/13/13/26 nožev zagotavlja
dolžino reza 84 oz. 42 mm.
Tako je rezalnik optimalno opremljen za vse razmere. Morebitno zamašitev lahko preprosto
odpravite s spuščanjem rezalnega dna.

Noži
Noži zaradi dolgega, upognjenega rezila in vlečnega reza
za delovanje ne potrebujejo veliko moči. Valovita rezila
omogočajo natančno rezanje vseh vrst krme in noži dalj
ostanejo ostri. Vsi noži v kaseti so identični in se med seboj lahko zamenjajo.

Aktiven preklop nožev
Noži se hidravlično premaknejo v zarezo in se tako varno
vklopijo oziroma izklopijo. Tako se poveča varnost delovanja stroja.

Varovalo posameznih nožev
Vzmetna varovala nože varujejo pred poškodbami. Pri stiku s tujkom se lahko posamezen nož odmakne navzdol
ter se nato takoj vrne v izhodiščni položaj. Ostali noži v
tem času ostanejo v delovnem položaju. To zagotavlja
stalno visoko kakovost rezanja.
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Preklop nožev
Balirke KRONE VariPack imajo serijski rezalnik s 26 noži.
Preklop omogoča uporabo 0/13/13 ali 26 nožev.
Tako lahko dolžino reza 84 oz. 42 mm hitro in preprosto prilagodite posameznim razmeram. Z uporabo različnega števila nožev lahko zagotovite rezanje z ostrimi noži tudi na dolg
delovni dan.
Pri menjavi števila nožev se vedno najprej izvede 360-stopinjski obrat preklopne gredi. Tako odstranite umazanijo s tega
področja ter zagotovite zanesljivo delovanje zaščite posameznih nožev.

Preklop skupine nožev
Preklop nožev udobno izvedete iz kabine. Ustrezno število
nožev izberete s pomočjo hidravličnega sistema.
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Menjava nožev
Montažo in demontažo nožev opravite pri navzdol obrnjenem
rezalnem dnu. Za sprostitev nožev se istočasno in centralno
razbremenijo vse vzmeti varovalk posameznih nožev. Nože
lahko pri udobni drži telesa preprosto odstranite navzgor.

9

Stiskalna komora KRONE
 zanesljivost – štirje ploščati jermeni za najboljše stiskanje suhe krme
 hitrost – hitrost vrtenja 130 m/min
 čistoča – aktivno čiščenje jermenov
 natančnost – nastavitev tlaka stiskanja in mehkega jedra na terminalu

Stiskalna komora balirk VariPack Plus ima štiri neskončne ploščate jermene. Zaradi
takega sistema so balirke specialisti za suho krmo, kot sta slama ali seno. Dva čistilna
valja odstranjujeta umazanijo z jermenov in tako zagotavljata zanesljivo delovanje stroja.
Zaradi nastavitve mehkega jedra so bale optimalno stisnjene za kasnejšo uporabo.

Velikost bal
Zaradi posebne zgradbe lahko balirke VariPack
stisnejo bale z različnimi premeri. Bale balirk
VariPack V 165 XC Plus imajo premer od 0,80
do 1,65 m. Balirke VariPack V 190 XC Plus
omogočajo premer bal med 0,80 in 1,90 m. Tako
lahko velikost bal prilagodite kasnejši uporabi,
na primer za različno velike porcije pri krmljenju
ali različne premere pri sušenju bal.

Nastavitev mehkega jedra
Pri modelih VariPack Plus lahko na terminalu
individualno nastavite gostoto jedra bal ter
notranjega in zunanjega plašča. Tako so bale
optimalno stisnjene za kasnejšo uporabo. Pri
daljšem transportu z maksimalno gostoto, pri
kasnejšem sušenju z mehkim jedrom.
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Zgradba stiskalne komore
Majhen razmik med valji zagotavlja zanesljiv
prenos moči na jermene. Ta omogoča zanesljivo
vrtenje materiala tako pri zagonu bale kot tudi pri
popolnoma napolnjeni komori.

Pogon z obeh strani
Za zanesljiv začetek vrtenja materiala je prenos
moči na pogonske valje jermenov z obeh strani
stroja.

Čistilna valja
Balirke VariPack Plus imajo dva čistilna valja. Ta
odstranjujeta umazanijo z jermenov in tako zagotavljata zanesljiv prenos moči na jermene. Za optimalno delovanje ima eden od čistilnih valjev dodatni aktivni pogon.
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Povezovanje z mrežo KRONE
 spremenljivost – povezovanje z mrežo ali vrvico
 preprostost – preprosto vdevanje zaradi fiksnega drsnika
 preglednost – med stiskanjem dober pregled voznika
 udobje – samodejen zagon povezovanja pri napolnjeni komori za bale

Balirka VariPack deluje izredno varno, ima preprosto zgradbo in je udobna za
upravljanje, ne glede na to, ali uporabljate mrežo ali pa vrvico. Zaradi premičnega žleba
svitkov mreže ni treba več dvigovati ročno. Fiksno vgrajen drsnik olajša vstavljanje
mreže. Za mrežo in vrvico je na voljo zalogovnik za dolge delovne dneve.

Povezovanje z mrežo
Zaradi navzdol premičnega korita lahko mrežo
preprosto namestite na ustrezen položaj. Majhna višina korita za mrežo skupaj z dvema
stopnicama omogoča preprost dostop.

Preprosta menjava svitkov
Za preprosto vstavljanje svitka mreže žleb na
levi strani spustite, tako da zdaj služi kot nekakšen drsnik za namestitev novega svitka.
Menjava je preprosta, saj svitka ni več treba
ročno potisniti v zgornji položaj.
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Preprosto povezovanje z mrežo
Z žlebom in premičnim koritom lahko nov svitek
mreže preprosto potisnete na svoj položaj. Fiksno
vgrajen drsnik olajša vstavljanje mreže. Nato nihalka brez valja mrežo prestavi neposredno do komore za bale.

Zalogovnik svitkov mreže
Poleg vstavljenega svitka mreže je na vsaki strani stroja po še en svitek. Tako je balirka ustrezno
opremljena za dolge delovne dneve.
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Izmet bal KRONE
 hitrost – odpiranje in zapiranje v manj kot petih sekundah
 učinkovitost – cilinder zadnje lopute s končnim blaženjem
 udobje – samodejno upravljanje zadnje lopute

Balirka VariPack Plus ni narejena samo za najvišjo moč in gostoto stiskanja, ampak
prepriča tudi s preprosto zgradbo in odlično dostopnostjo.
Zaradi tega je zelo preprosta za servisiranje in vzdrževanje. Cilinder s končnim blaženjem
in avtomatika zadnje lopute povečujeta pretok. Izmetalnik bal zagotavlja varno oddajanje
bale tudi na strmini.

Cilinder zadnje lopute s končnim blaženjem
Za zmanjšanje zastojev so na zadnji loputi nameščeni cilindri s končnim blaženjem. Tako lahko zadnjo loputo še
hitreje odprete in zaprete. Zaradi krajših zastoje je pretok
stroja še večji. Malo pred zaprtjem zadnje lopute se izvede
zaviranje, tako da se lahko varovalo lepo zaskoči. To prepreči obrabo in podaljša življenjsko dobo stroja.
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Izmetalnik bal
Gradnik za največji pretok so tudi kratki zastoji. Za doseganje teh je potreben zanesljiv izmet bal. Zato izmetalnik bal
zagotavlja varno oddajanje bal.
Zaradi odprte oblike izmetalnik omogoča optimalen dostop
do nožev.
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Samodejno delovanje zadnje lopute
Optimalno zaporedje procesnih korakov povezovanja skrajša zastoje in tako izboljša pretok
stroja. Zaradi tega je zagon povezovanja z
mrežo ter odpiranje in zapiranje zadnje lopute
samodejno.
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Različni modeli
 vsestranskost – na voljo dva modela z različnim največjim premerom bal
 prilagodljivost – spremenljiva velikost bal od 0,80 do 1,65 oz. 1,90 m
 spremenljivost – elektronsko nastavljiv premer bal

Balirke VariPack Plus so na voljo v dveh različnih modelih. Tako lahko izbirate med
kompaktnimi modeli VariPack 165 XC Plus na eni strani in VariPack 190 XC Plus za
večje bale na drugi strani. Ti se razlikujejo glede na zgradbo stiskalne komore. Vsi
modeli VariPack imajo vse druge značilnosti.

VariPack V 165 XC Plus
Najkompaktnejši model balirk Varipack je
V 165 XC Plus. Zaradi posebej oblikovane komora lahko stisne bale s premerom med 0,80
in 1,65 m.

VariPack V 190 XC Plus
Kot alternativa je na voljo tudi model V 190 XC
Plus. S tem lahko stisnete bale s premerom
med 0,80 in 1,90 m.
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Preprosta nastavitev
Premer bal lahko pri modelih VariPack Plus
nastavite na terminalu v korakih po 1 cm.
Tako lahko velikost bal udobno prilagodite
namenu uporabe.

Stabilni jermeni brez zdrsovanja
Srce balirk VariPack Plus so štirje neskončni ploščati jermeni. Za doseganje fleksibilnosti pri istočasni trdnosti so jermeni
narejeni iz kavčuka z dvema vgrajenima
tkanima slojema za maksimalno življenjsko dobo. Oprijemljiv material v povezavi
s posebej oblikovano površino zagotavja
intenziven stik s krmo. To preprečuje zdrsovanje jermenov
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Pnevmatike in priklop
 Load Sensing – manj priključkov in varovanje traktorja
 spremenljiv priklop – različne vrste priklopov za različno uporabo
 varovanje krme – tri variante pnevmatik za optimalno varovanje tal

Hitra vožnja po cesti, neraven teren, manj nosilna tla in malo prostora za obračanje –
to so razmere v vsakdanji praksi balirk VariPack. Balirke KRONE VariPack so z različno
dodatno opremo optimalno opremljene za vse razmere.

Load Sensing
Vsi modeli VariPack imajo serijski sistem Load-
Sensing. To zmanjšuje število potrebnih priključkov.
Sistem prav tako varuje traktor, saj mora ta črpati
hidravlično olje samo takrat, ko je zares potrebno.
Poleg tega lahko na tak način centralno s terminala
upravljate številne funkcije.

Pnevmatike in zavora
Balirke VariPack Plus lahko opremite s tremi variantami pnevmatik 500/55-20 12 PR, 500/60 R 22,5 in
600/50 R 22,5. Poleg tega je serijsko vgrajena pnevmatska zavora.
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Vpetje z vlečno ojnico
Modeli VariPack imajo serijsko vlečno ojnico 40 mm za
zgornje in spodnje vpetje. Ojnico lahko prek rasterjev
hitro prilagodite različnim višinam priklopa. V nekaterih
državah so na voljo še tri druge variante vlečne ojnice.

Priklop s kroglasto glavo
Alternativno lahko balirke VariPack opremite s kroglasto
glavo 80 za spodnje vpetje. Ta zagotavlja visoko udobje
med vožnjo in zmanša obrabo.
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Dodatna oprema
 spremenljivost – povezovanje z mrežo ali vrvico
 udobje – udobno delo zaradi delovnih luči LED in kamer
 inteligentnost – merilnik vlage voznika obvešča o materialu

Balirke VariPack so narejene za izdelavo najbolj stisnjenih in najgostejših bal. Poleg
tega jih lahko z obsežno dodatno opremo prilagodite posameznim razmeram uporabe.
Delovne luči in kamere izboljšajo pregled nad strojem. Merilnik vlake voznika stalno
obvešča o lastnosti krme za stiskanje.

Delovna osvetlitev LED
Za izboljšanje delovnih pogojev pri vzdrževanju in
čiščenju stroja lahko namestite delovno osvetlitev
LED. To so svetlobni trakovi LED pod zaščito in odsevniki na zadnji strani. Menjava svitka in čiščenje
sta tako udobna tudi ponoči. Poleg tega je zagotovljen tudi pregled nad okolico stroja. Tako je varnost
med uporabo balirk VariPack Plus še večja.

Merjenje vlage
Merilnik vlage voznika stalno obvešča o lastnosti
krme za stiskanje. To poviša varnost med shranjevanjem in preprečuje nastajanje plesni v balah.
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Kamera
S kamero lahko optimalno nadzorujete delovanje in okolico balirk VariPack Plus. To izboljša udobje med upravljanjem in varnost v prometu. Slika kamere je po izbiri
prikazana na ločenem zaslonu ali terminalu CCI.

Povezovanje z vrvico
Poleg serijskega povezovanja z mrežo lahko balirke
VariPack Plus dodatno opremite še z napravo za povezovanje z vrvico. V tem primeru je na strani nameščen
zalogovnik za vrvico, ki ima prostor za dvanajst svitkov
vrvice. Tako je balirka VariPack ustrezno opremljena za
dolge delovne dneve.

Preprost servis pri povezovanju z vrvico
Za zagotavljanje udobnega čiščenja in vzdrževanja stroja lahko zalogovnik za vrvico na strani obrnete navzven.
Tako je dostop do pogona lažji.
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Preprosto vzdrževanje
 dostopnost – dober dostop do vseh delov
 udobje – samodejno centralno mazanje
 spremenljiv priklop – za vse traktorje

Balirka VariPack Plus ni narejena samo za najvišjo moč in gostoto stiskanja, ampak
prepriča tudi s pregledno zgradbo in odlično dostopnostjo. Zaradi tega
je preprosta za servisiranje in vzdrževanje. Serijsko centralno mazanje in samodejno
mazanje verig zmanjšata potreben čas na minimum.

Stopnice
Dve stopnici na sprednji strani stroja olajšata
dostop do sistema za povezovanje. Tako so vstavljanje novega svitka mreže ter čiščenje in vzdrževanje stroja lažji.

Podporna noga
Balirke VariPack Plus imajo serijsko mehansko podporno nogo. Ta zagotavlja varno postavljenost stroja, ko ga ne uporabljate. Vgrajeno gonilo z dvema
prestavama omogoča hitro delovanje pri istočasni
majhni uporabi moči. Za nemoteno pobiranje velikih
zgrabkov lahko podporno nogo dodatno obrnete na
stran.

Sklopka za ločevanje pogona
Pogon lahko odklopite s serijsko sklopko na desni
strani stroja. V primeru blokade lahko balo v komori
dokončate brez vrtenja. Poleg tega je s prosto vrtečim rotorjem olajšan dostop do nožev.
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Centralno mazanje
Balirke VariPack Plus imajo centralno mazanje. Ta
olajša vzdrževanje ter zagotavlja dolgo življenjsko
dobo stroja.

Mazanje verige
Mirno delovanje in dolgo življenjsko dobo omogoča
stalno samodejno mazanje pogonske verige. S
preprosto nastavitvijo batne črpalke lahko pretočno količino prilagodite posamezni pogonski verigi.

Ležaji
Pri balirkah VariPack so vgrajeni zelo vzdržljivi
ležaji z izboljšanim tesnjenjem. Mažejo se prek
centralnega sistema za mazanje. Taka kombinacija omogoča dolgo življenjsko dobo.

VariPack |

23

Upravljalni terminali KRONE
 vsestranskost – terminali za vse želje strank
 udobje – pregledni, preprosti za upravljanje
 skladnost – upravljanje s traktorskim terminalom ISOBUS
 vodenje – balirka upravlja traktor

Delo z udobno upravljalno elektroniko KRONE je prijetno. Ta olajša, izboljša in pospeši
delo. Ker imajo balirke VariPack možnost funkcij ISOBUS in TIM, obstajajo različne
funkcije za upravljanje stroja. Na voljo so različni upravljalni terminali za različne naloge.

Upravljalni terminal DS 500
Upravljalni terminal DS 500 je zaradi 5,7-colskega barvnega zaslona na dotik in tipkovnice z dvanajstii tipkami
in vrtljivim regulatorjem na zadnji strani zelo pregleden
in preprost za upravljanje. Uporablja se lahko za balirke
VariPack in tudi druge stroje KRONE.

Upravljalni terminal CCI 800
Upravljalni terminal ISOBUS CCI 800 ima 8,0-colski zaslon na dotik z 12 funkcijskimi tipkami. Za boljše udobje ga
lahko dopolnite z upravljalno ročico ali kamero. Preklop
funkcij izvedete udobno s pritiskom na majhne ikone na
levi strani.
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Upravljalni terminal CCI 1200
Upravljalni terminal CCI 1200 ima velik 12,1-colski barvni
zaslon na dotik. Na zaslonu lahko prikažete upravljanje
stroja in sliko kamere. CCI 1200 ima povezavo ISOBUS in
je tako pripravljen za uporabo z drugimi stroji.

Traktorski terminal ISOBUS
Pri traktorjih s funkcijo ISOBUS se lahko tudi traktorski
terminal uporablja za upravljanje balirke VariPack Plus.
Tako v kabini ne potrebujete dodatnega zaslona.

Balirka upravlja traktor zaradi funkcije TIM
Tractor Implement Management) (TIM) uporablja izmenjavo
podatkov med strojem in traktorjem, tako da lahko stroj krmili traktor. Tako TIM poskrbi za razbremenitev voznika, krajši
čas zadrževanja, prihranek goriva, enakomerne bale in večjo
učinkovitost.

VariPack |
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Tehnični podatki
 dve balirki za okrogle bale posebej za suho krmo
 s spremenljivim premerom bal
 z zelo močnimi pogonskimi deli

Balirke za okrogle bale
VariPack V 165 XC Plus

VariPack V 190 XC Plus

0,80 - 1,65 x 1,20

0,80 - 1,90 x 1,20

84
42

84
42

4,90 x 2,75 x 2,98

4,90 x 2,75 x 3,05

74/100

74/100

serija
opcija

serija
opcija

2,15

2,15

serija
opcija

serija
opcija

serija

serija

Pnevmatike
500/55-20 12 PR
500/60 R 22,5
600/50 R 22,5

serija
opcija
opcija

serija
opcija
opcija

Upravljalni terminali
DS 500
CCI 800
CCI 1200

opcija
opcija
opcija

opcija
opcija
opcija

Load-Sensing ali obtočni
tlačni sistem

Load-Sensing ali obtočni
tlačni sistem

Velikost bal (Ø x širina)
Rezalni rotor XCut
teoretična dolžina reza s 13 noži teoretična
dolžina reza s 26 noži
Mere stroja (D x Š* x V*)
(*se lahko spremeni glede na
pnevmatike)
Potrebna moč
odvisno od krme, opreme
stroja in pogojev uporabe

ca. m
ca. mm
ca. mm

ca. m

ca. kW/KM

Priklop
vlečna ojnica, 40 mm
kroglasta glava 80
Pobiralka (s petimi vrstami rogljev)
širina pobiranja
Naprava za povezovanje
povezovanje z mrežo
povezovanje z mrežo in vrvico
Osi
enojna os s pnevmatsko, parkirno,
hidravlično zavoro

Hidravlični sistem
Druga dodatna oprema

ca. m

kamera, varnostna veriga, delovna osvetlitev LED, različne vlečne
ojnice, dodatni noži, dodatna garancija

kamera, varnostna veriga, delovna osvetlitev LED, različne vlečne
ojnice, dodatni noži, dodatna
garancija

Vse slike, mere in teže ne ustrezajo nujno serijski opremi in niso zavezujoče, Pridržujemo si
pravico do tehničnih sprememb.
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Mreže za ovijanje KRONE
 vedno prava izbira – originalne mreže za ovijanje KRONE
 kakovost – stabilne, trpežne in odporne proti preluknjanju
 ustreznost – kakovost za vse razmere
 zanesljivost – odlične bale, odličen rezultat baliranja

Ovojni material za ovijanje KRONE excellent –
lahko se zanesete na original!
Obstaja veliko razlogov za izbiro originalnega
materiala za ovijanje bal.
Z našim materialom za ovijanje bal dolgotrajno
zaščitite svojo dragoceno krmo, povečate
njeno kakovost in tako dosežete optimalne
rezultate. Ovojni material za bale KRONE
Excellent se izplača.

KRONE excellent StrongEdge
Najmočnejša med mrežami KRONE. Ker sta tukaj dve
niti prepleteni v eno, je zelo trpežna, ima velike zanke ter
zelo veliko UV-obstojnost. Zaradi teh lastnosti je izjemno
primerna za robustno krmo ter območja z veliko sonca.

VariPack |

KRONE excellent Edge X-tra
Dve preverjeni mreži KRONE v eni: KRONE excellent Edge
X-tra združuje lastnosti preverjene mreže Edge in RoundEdge
v univerzalno, zelo kakovostno mrežo KRONE. Edge X-tra je
primerna za vse vrste krme in za vse balirke za okrogle bale ter
balo prekrije nekoliko čez rob. Te odlične lastnosti širinskega
pokrivanja varujejo krmo in zagotavljajo optimalne rezultate.

KRONE excellent SmartEdge
Da lahko tudi strankam s preprostimi potrebami ponudimo
zelo dobro alternativo, smo razvili „smart“ verzijo naše vrhunske mreže excellent Edge X-tra – KRONE excellent Smart
Edge. To je mreža z dobrim razmerjem med stroški in koristmi, saj z dobro ceno presega osnovne zahteve za kakovost ter
vedno zagotavlja najboljše rezultate.
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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
95
75

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

