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Nakladalne in silažne prikolice

2

RX

 pregibna ojnica za visok dvig

Nakladalne in silažne
prikolice

 pobiralka brez krmilne proge z roglji, ki so
razporejeni v obliki črke w

 vzmetenje ojnice za udobno vožnjo

 na stran obračljiv greben s 46 prestavljivimi noži

| RX

 velik rezalni in potisni rotor s širokimi
potiskali iz pločevine Hardox
 optimalni izkoristek nakladalnega
prostora s premično sprednjo stranico
 dvojno strgalno dno, nagnjeno naprej
 polno jekleno dno in polne fiksne
jeklene stranice

RX je najnovejša generacija nakladalnih prikolic
KRONE. S prostornino od 36 do 43 m³ se lahko uporabljajo kot nakladalne in dozirne prikolice pri spravilu
sveže krme in kot transportne prikolice pri žetvi s
kombajnom. Opcijske 30,5-colske pnevmatike zagotavljajo večjo nosilnost, preprosto vleko in varnost
med transportom ter varujejo tla. Zaradi njihove vsestranskosti in velike udarnosti je uporaba prikolic RX
posebej gospodarna.

RX |

Nakladalne prikolice RX 360 z dvojnim namenom

4

Nakladalne prikolice RX 400 in 430 z
dvojnim namenom

6

Priklop, ojnica in podvozje

8

Pobiralka EasyFlow

10

Rezalni rotor

12

Brusilnik nožev SpeedSharp

14

Nakladalni prostor

16

Upravljalne elektronika in terminali

20

Tehnični podatki

22

3

Nakladalne prikolice z dvojnim namenom
RX 360 GL in GD
 nakladalne in silažne prikolice
 s polnimi fiksnimi jeklenimi stranicami in prostornino 36 m³ (po DIN 11741)
 sprednja stranica nakladalnega prostora z rezalno loputo
 potisni in rezalni rotor s 46 noži
 razkladanje z dozirnimi valji ali brez

Stabilna zgradba s polnimi jeklenimi stranicami s prostornino 36 m³, sprednja stranica s
hidravlično prestavljivo loputo za začetek rezanja in veliko tandemsko podvozje s krmiljeno
zadnjo osjo jasno kažejo na to, da imajo modeli RX 360 dvojni namen uporabe. Na voljo je
izvedba s polnimi fiksnimi jeklenimi stranicami brez dozirnih valjev (GL) ter z dozirnimi valji (GD).

RX 360 GL/GD kot nakladalna prikolica
Velika delovna širina pobiralke in rezalnega in potisnega
rotorja skupaj s širokim, kratkim potisnim kanalom zagotavljajo hitro, enakomerno polnjenje nakladalnega prostora. Zaradi majhnega odmika od širokih rogljev rotorja
noži rezalne enote delujejo tako natančno kot škarje.

RX 360 GL/GD kot silažne prikolice
Stabilna zgradba s polnimi fiksnimi jeklenimi stranicami
in velika dovoljena osna obremenitev (20 t) zagotavljata,
da so modeli RX 360 tudi pri uporabi s kombajni zanesljivi in gospodarni.
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Varna vožnja po cesti
Dolga, ozka ojnica, tandemsko podvozje s krmiljeno zadnjo osjo in kratka zgradba omogočajo, da so modeli RX
360 na polju in cesti posebej okretni in varni.
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Nakladalne prikolice z dvojnim namenom
RX 400 GL/GD in 430 GL
 nakladalne in silažne prikolice
 prostornina 40 ali 43 m³ (po DIN 11741)
 s polnimi fiksnimi jeklenimi stranicami (GL) ali s polnimi
fiksnimi jeklenimi stranicami in dozirnimi valji (GD)
 s hidravlično premično sprednjo stranico
 potisni in rezalni rotor s 46 noži

Pri velikih nakladalnih prikolicah z dvojnim namenom RX so preverjene konstrukcijske značilnosti
in inovativne tehnične rešitve serije ZX osnova za uresničevanje drugih praktičnih idej.

Uporaba kot nakladalna prikolica
Hitro in enakomerno polnjenje z optimalno izrabo nakladalnega prostora zagotavljajo posebej široke nakladalne
enote, širok potisni kanal ter hidravlično premična sprednja stranica. Najboljšo kakovost reza (škarjasti rez) zagotavlja majhen razmik med rezili nožev in potisnimi roglji.
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Uporaba kot silažna prikolica
S prostornino 40 ali 43 m³, posebej hitrim razkladanjem
in veliko dovoljeno skupno težo 24 t so modeli RX tudi
idealni v verigi s kombajnom. Zaradi možnosti dvojne
uporabe je uporaba prikolic RX še posebej gospodarna.
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Varen transport
Dolga pregibna ojnica, krmiljeno tandemsko podvozje
in hidravlična izravnava višine obeh osi optimirajo vozne
lastnosti in stabilnost na polju in cesti.

RX |
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Priklop, ojnica in podvozje
 serijsko hidravlično izravnalno podvozje
 pnevmatike za vse razmere
 velika okretnost zaradi dolge ojnice
 pregibna ojnica za visok dvig

Različne razmere pri uporabi, velika delovna obremenitev, težavne razmere pri praznjenju,
dolge razdalje in visoke hitrosti zahtevajo, da sta podvozje in priklop stabilna, varna in udobna.
S priklopom s kroglasto glavo, pregibno ojnico in tandemskim podvozjem s prilagojenimi
pnevmatikami so nakladalne prikolice RX z dvojnim namenom najbolje opremljene za vse razmere.

Priključek
Vse nakladalne prikolice RX imajo priklop s kroglasto glavo 80 za spodnje vpetje, ki ima dovoljeno vertikalno obremenitev 4 t. To zagotavlja veliko okretnost pri istočasni
minimalni obrabi.

Ojnica
Dolga, ozka pregibna ojnica omogoča, da so modeli RX
pri vožnji v ovinkih še posebej okretni. Serijsko vzmetenje pregibne ojnice prestreza udarce in zagotavlja visoko
udobje med vožnjo. Za povečanje odmika od tal lahko
prikolico prek dveh velikih hidravličnih cilindrov na pregibni ojnici varno dvignete tudi pri težkem tovoru. Z opcijsko avtomatiko lahko shranite položaj ojnice in ga nato
ponovno prikličete.

Variante pnevmatik
800/45 R 26.5 TL 174 D
Širina:
800 mm
Premer:
1350 mm

800/45 R 26.5 TL 174 D (Trac Proﬁl)
Širina:
800 mm
Premer:
1380 mm

Dobavljen profil pnevmatik se lahko razlikuje od tistega na sliki.
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Tandemsko podvozje
Tandemsko podvozje RX ima serijsko hidravlično izravnavo sprednje in zadnje osi. Zagotavlja vedno enakomerno porazdelitev teže na vsa štiri kolesa. To pa optimira
vozne lastnosti in stabilnost prikolice. Za vse razmere so
na voljo ustrezne pnevmatike.
Poševni blatniki preprečujejo nalaganje krme.

Krmiljena zadnja os
Opcijsko mehansko prisilno krmiljenje zadnje osi s krmilnim drogom olajša vožnjo v ovinkih, varuje travnato
rušo in zmanjša obrabo pnevmatik. Za hitro montažo in
demontažo lahko krmilni drog preprosto odpahnete. Prisilno krmiljenje nastavite in nadzorujete z manometrom.
Prav tako je na voljo elektronsko prisilno krmiljenje. V tem
primeru lahko voznik aktivno poseže v krmiljenje in na primer na strmini ali na silosu prepreči zanašanje prikolice.

Opcijske 30,5-colske pnevmatike zagotavljajo večjo nosilnost, preprosto vleko in varnost med transportom ter varujejo tla.
710/50 R 30.5 TL 173 D
Širina:
730 mm
Premer:
1485 mm

800/45 R 30.5 TL 176 D
Širina:
810 mm
Premer:
1510 mm*

* Prostornina se spremeni glede na opremo.

RX |
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Pobiralka KRONE EasyFlow
 6,5 mm debeli dvojni roglji z velikim premerom navojev
 zelo široka pobiralka za čisto in popolno pobiranje krme
 brez krmilne proge manj premičnih delov, za mirnejši tek in minimalno vzdrževanje

K posebnim značilnostim pobiralke EasyFlow spada hitro, čisto in popolno pobiranje krme,
tudi v težavnih razmerah in pri visoki hitrosti. Poleg tega je med delom posebej robustna, saj
je zgrajena iz zelo malo premičnih delov.

Pobiralka
Pobiralka EasyFlow zaradi velike delovne širine 2 m zelo
dobro pobira tudi široke zgrabke in enakomerno polni
potisni 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.

Dvojni roglji
Zaradi premera 6,5 mm in širokega polmera navojev so
dvojni roglji zelo trpežni ter odporni na obrabo. Pet vrst
rogljev je na nosilni cevi razporejenih valovito. Tako med
polnjenjem vedno deluje enako število rogljev. To preprečuje nihanje moči in zagotavlja enakomerno porazdelitev
krme po celotni delovni širini.
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Tlačilka
Tlačilka podpira delovanje pobiralke. Zagotavlja namreč
enakomerno in čisto pobiranje krme. Preprosta nastavitev višine omogoča hitro prilagoditev vrsti krme, debelini
redi in delovni hitrosti.

Tipalna kolesa
Pobiralko EasyFlow vodita dve stranski tipalni kolesi.
Želeno delovno višino pobiralke nastavite brez orodja.
Tipalni kolesi sta sledljivi in se lahko usmerita daleč na
stran. Sledita vsem zavojem ter varujeta travnato rušo.
Za optimirano prilagajanje tlom v težavnih razmerah in pri
uporabi na manj nosilnih tleh lahko pobiralko EasyFlow
dodatno opremite z 2 zadnjima tipalnima kolesoma.

RX |
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Rezalni rotor KRONE
 širok rotor z velikim premerom za
veliko moč nalaganja
 mirno delovanje zaradi spiralno razporejenih vrst rogljev
 noži z natančnim škarjastim rezom

Rezalni rotor prikolic RX ima številne prednosti. Je močan, ne potrebuje veliko vzdrževanja
ter ima posebej hiter pogon. Poleg tega krmo potiska izredno pazljivo in enakomerno. Noži
delujejo natančno, ostanejo dolgo ostri ter jih je preprosto zamenjati.

Rotor
Rezalni rotor KRONE je narejen za varno rezanje velikih količin krme. Ima delovno širino 176 cm, premer 88
cm, spiralno razporejene vrste rogljev in 22 mm široke
trpežne roglje in dele strgal iz mehansko odpornega jekla
Hardox. To omogoča, da roglji rotorja krmo s škarjastim
rezom natančno potiskajo skozi nože ter tako hitro in
enakomerno polnijo nakladalni prostor.

Noži
Zaradi dolgih rezil se noži premikajo zelo hitro. 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.

Pogon rotorja
Rotor poganja veliko, zaprto gonilo s čelnimi zobniki. Deluje v oljni kopeli in vzdrži najvišje obremenitve.
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Kaseta z noži
Za menjavo topih nožev lahko kaseto z noži hidravlično
premaknete navzdol ter pod prikolico stransko obrnete
naprej. Po centralni sprostitvi lahko nože preprosto odstranite in zamenjate.

Preklop nožev
Želeno dolžino reza udobno nastavite s centralnim
preklopom skupine nožev. Z nastavitvijo 46 ali 23 nožev
dosežete teoretično dolžino reza 37 ali 74 mm. V ničelnem položaju se krma ne reže.

Varovalo posameznih nožev
Posamezni noži so z natezno vzmetjo zavarovani pred
preobremenitvijo zaradi tujkov. Ustrezno silo aktiviranja
lahko centralno nastavite brezstopenjsko. Po aktiviranju
se nož samodejno vrne v delovni položaj.

RX |
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Brusilnik nožev KRONE
SpeedSharp
 udobno, hitro in samodejno brušenje nožev
 istočasno brušenje 23 nožev
 enaka obrušenost vseh nožev
 brez iskrenja pod prikolico

Topi noži ne režejo dobro. Pravočasno brušenje izboljša kakovost krme in prihrani moč in
stroške, vendar se zaradi časovnih razlogov raje prestavi.
SpeedSharp podjetja KRONE je samodejni brusilnik, ki je vgrajen v rezilno enoto. Zagotavlja
hitro, preprosto in kakovostno brušenje nožev ne glede na mesto postavitve nakladalne
prikolice RX.

Brušenje nožev z brusilnikom SpeedSharp
Opcijski brusilnik SpeedSharp je vgrajen v rezilno enoto. Z brusilnimi koluti na gredi lahko v enem delovnem
koraku istočasno brusite 23 nožev, ne da bi jih morali
odstraniti iz kasete. Nato se postopek samodejno ponovi
tudi za ostale nože. Po približno 4 minutah so vsi noži
zbrušeni. Na upravljalnem terminalu RX lahko predhodno
izberete do 10 ciklov brušenja.
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Priprava
Za pripravo brušenja se kaseta obrne na stran poleg prikolice. Po priklopu dveh hidravličnih cevi brušenje zaženete s tipko na ogrodju prikolice. Iskre, ki nastanejo med
brušenjem, imajo prosto pot navzgor.

| RX

Pahljačasti brusilni koluti
Prekrivajoče lamele pahljačastih brusilnih kolutov imajo
posebej veliko brusilno moč ter dolgo življenjsko dobo.
„Hladno“ brušenje varno preprečuje izžarjanje rezil nožev.

RX |

Enaka ostrina pri vseh nožih
Stožčaste vzmeti posamezne brusilne kolute pritiskajo
na rezila nožev. Tako je tudi pri različni obrabi na vseh nožih zagotovljena enakomerna obrušenost in pri minmalni
odstranitvi materiala enaka ostrina.
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Nakladalni prostor
 popolnoma jekleno dno in zgradba s fiksnimi polnimi jeklenimi stranicami
 premična ali zložljiva sprednja stranica
 dvojno strgalno dno, nagnjeno naprej
 serijska osvetlitev nakladalnega prostora LED
 z dozirnimi valji ali brez njih
 opcijski prečni transportni trak za razkladanje pri hranjenju živine v hlevu s svežo krmo

Nakladalne prikolice RX z dvojnim namenom so zaradi jeklenega nakladalnega prostora
narejene za najtežavnejše razmere. Premična ali zložljiva sprednja stranica optimira polnjenje s
pobiralko ali kombajnom. Robustno strgalno dno hitro in enakomerno izprazni tudi težko krmo.

Premična sprednja stranica
Sprednja stranica pri modelih RX 400 in 430 je hidravlično premična. Pri uporabi kot silažna prikolica je sprednja
stranica za udobno polnjenje in maksimalno prostornino čisto spredaj. Pri polnjenju s pobiralko se sprednja
stranica za boljše polnjenje na začetku premakne tako,
da je skoraj navpična. Ko je prikolica polna, se stranica

16

premakne naprej in tako zagotovi še približno 4 m³ dodatnega prostora. Ker je izkoriščen prostor nad rotorjem, so
modeli RX z enako prostornino veliko krajši od primerljivih modelov. Postopek praznjenja je zaradi večkratnega
premika sprednje stranice naprej in nazaj veliko hitrejši.

| RX

Rezalna loputa
Modeli RX 360 imajo ravno sprednjo stranico. Pri sprednjem polnjenju prikolice s kombajnom lahko zgornji
del sprednje stranice s traktorskega sedeža premaknete naprej. Pri polnjenju se loputa premakne v nakladalni
prostor.

Pokrov nakladalnega prostora
Opcijski pokrov nakladalnega prostora lahko s traktorskega sedeža hidravlično prestavite iz položaja za polnjenje na položaj za transport. Na dveh stabilnih ogrodjih
napeti ponjavi se prilagodita obliki tovora. Tako tudi pri
hitri vožnji na cesti ostaneta na prikolici.

RX |
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Nakladalni prostor

Strgalno dno
Štiri kaljene verige iz gladkega betonskega železa s prečnimi letvicami iz U-profilov v povezavi z obojestranskim
hidravličnim pogonom strgalnega dna in serijsko funkcijo
hitrega pomika zagotavljajo hitro in varno praznjenje tudi
težkega tovora. Strgalno dno je nagnjeno naprej. Dolžina potisnega kanala, skozi katerega mora krma, je zato
krajša. To pa varuje krmo, zmanjšuje potrebno moč in
poveča zmogljivost.

Osvetlitev nakladalnega prostora
Za boljši pregled dela v mraku in temi je nakladalni prostor serijsko opremljen s štirimi svetlimi podolgovatimi lučmi LED.

Na tekočem traku
Za hranjenje sveže krme je idealen opcijski prečni transportni trak. S pomočjo 90 cm širokega transportnega
traku lahko krmo odlagate na obeh straneh korita. Alternativno je mogoče praznjenje prek dozirnih valjev brez
prestavljanja, saj se z zadnjo loputo povezani prečni transportni trak pri odpiranju premakne navzgor.
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Avtomatika nalaganja in hitrega pomika
Za povečanje udobja in razbremenitev voznika lahko
strgalno dno opcijsko aktivirate in upravljate prek senzorjev. Za optimalni izkoristek maksimalne prostornine prikolice pri delovanju pobiralke senzor meri pritisk krme na
sprednjo stranico. Drugi senzor registrira odklon zgornje
nihajne lopute pri visoki napolnjenosti. Pri prekoračitvi
izbranih vrednosti se strgalno dno samodejno zažene.
Funkcija hitrega pomika pa strgalno dno za zmanjšanje
časa praznjenja samodejno preklopi na višjo hitrost glede na obremenitev.

Praznjenje z dozirnimi valji (izvedba GD)
Če želite na talnem silosu imeti posebej enakomerno
plast krme po celotni širini prikolice, je smiselna uporaba
2 ali 3 dozirnih valjev z roglji, ki so razporejeni v obliki
črke v in hitro vrtečega spodnjega valja. Pogon dozirnih
valjev poteka direktno prek zaščitene glavne kardanske
gredi, kar omogoča še hitrejše praznjenje.

RX |
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Upravljalna elektronika in terminali KRONE
 pregledni in udobni
 preprosto upravljanje
 združljivost ISOBUS

Delo z udobno upravljalno elektroniko KRONE je prijetno. Ta olajša, izboljša in pospeši delo
z nakladalnimi prikolicami RX z dvojnim namenom. Na voljo je več upravljalnih terminalov za
različne naloge.

Upravljalna enota DS 100
Upravljalna enota DS 100 je narejena posebej za nakladalne prikolice. S tem je dosežena optimalna ergonomija
pri upravljanju. S pritiskom tipk voznik prejme povratne
informacije. To omogoča upravljanje brez usmerjanja
pogleda.

Upravljalni terminal Delta
Upravljalni terminal Delta ima 5,5-palčni zaslon na dotik,
tipkovnico z 12 funkcijskimi tipkami in vrtljivim regulatorjem. Voznik lahko z upravljalnikom upravlja vse postopke
polnjenja in praznjenja, prikliče in shrani vse podatke ter
izvede diagnosticiranje. Za še lažje delo lahko priključite
opcijsko upravljalno ročico AUX in kamero.

Upravljalni terminal CCI 1200
Upravljalni terminal CCI 1200 z 12-palčnim zaslonom na
dotik ima poleg funkcij terminala Delta še možnost delitve zaslona. Ena stran prikazuje na primer vse elemente upravljanja stroja, druga pa sliko nadzorne kamere.
Priklop upravljalne ročice AUX omogoča še udobnejše
upravljanje stroja.
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Traktorski upravljalni terminal
Če ima upravljalni terminal traktorja ISOBUS-povezavo,
lahko z njim neposredno upravljate elektroniko nakladalnih prikolic RX. Dodatni terminal KRONE ni potreben,
upravljanje pa je tako še preprostejše.
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Tehtnica
Z opcijsko tehtnico lahko prek merilnih sornikov na podvozju in pregibni ojnici stehtate in shranite težo tovora.
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Tehnični podatki
 prostornina 36, 40 ali 43 m³
 z rezalnim rotorjem
 z dozirnimi valji ali brez njih
 dovoljena skupna teža 24 t

RX 360 GL

RX 360 GD

Prostornina

ca. m³

36

36

Delovna širina pobiralke

ca. m

2,01

2,01

Rezalni rotor

ca. mm

74/37

74/37

Dozirni valji

število

-

2/3

Potrebna moč

od ca. kW / KM

110/150

110/150

Dolžina
Širina*
Višina*

ca. m

10,06
2,98
3,95

10,06
2,98
3,95

Višina platforme

ca. m

1,57

1,57

Osna razdalja

ca. m

2,05

2,05

Dovoljena vertikalna obremenitev ojnice** t

4

4

Dovoljena osna obremenitev***

20
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Pnevmatike
800/45 R 26.5 TL 174 D

serija

serija

800/45 R 26.5 TL 174 D Trac Profil

opcija

opcija

710/50 R 30.5 TL 173 D ****

opcija

opcija

800/45 R 30.5 TL 176 D ****

opcija

opcija

(v skladu z DIN 11741)
(v skladu z DIN 11220)

Dolžina rezanja s 23/46 noži
serija/opcija

t

Čas polnjenja/praznjenja

minute

6-9/2

6-9/3

Odmik od tal*****

ca. m

0,75

0,75

*

Odvisno od opreme.

**

Pri spodnjem priklopu in priklopu s kroglasto glavo 80.

*** S tandemskim podvozjem.
**** Prostornina se spreminja glede na opremo.
***** S hidravlično pregibno ojnico.
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RX 400 GL

RX 400 GD

RX 430 GL

40

40

43

2,01

2,01

2,01

74/37

74/37

74/37

-

2/3

-

125/170

125/170

125/170

10,06
2,98
3,95

10,06
2,98
3,95

10,06
2,98
3,95

1,57

1,57

1,57

2,05

2,05

2,05

4

4

4

20

20

20

serija

serija

serija

opcija

opcija

opcija

opcija

opcija

opcija

opcija

opcija

opcija

6-9/2

6-9/3

6-9/2

0,75

0,75

0,75

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
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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

