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BiG M 450
Samovozna kosilnica z
gnetilnikom

 močan in varčen motor Liebherr s 449 KM
 velika delovna širina 9,95 m za najvišjo
udarnost
 kosilni greben Heavy Duty z zaščito pred tujki
SafeCut

 hidravlično prestavljivo podvozje za večji odmik
od tal

 velika kabina SilentSpace za najvišje udobje med vožnjo

Z BiG M 450 je podjetje KRONE profesionaliziralo splošni koncept samovozne kosilnice. Visoka ali nizka trava, ravnina ali
strmina in težavne razmere na tleh – zaradi
velike delovne širine in okretnosti ter izjemne zmogljivosti in optimalne porazdelitve
teže je BiG M 450 najbolje opremljen za
kakršnokoli nalogo po celem svetu.
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Koncept BiG M
 optimalna porazdelitev teže za varovanje travnate ruše med
delom
 izjemna okretnost zaradi profesionalnega skupnega koncepta
 opcijsko združevanje redi
 nizko težišče za stabilno vožnjo
 s 40 km/h na cesti
 najboljši pregled in minimalno nastavljanje

Premiera leta 1996
20. maja 1996 je bila samovozna kosilnica BiG M prvič
predstavljena javnosti. S preverjenimi kosilnimi grebeni
EasyCut je bila takrat dosežena delovna širina 9,1 m. Motor prvega modela BiG M je imel 300 KM.
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BiG M 450
Na sejmu Agritechnica 2017 je podjetje KRONE javnosti
prvič predstavilo že peto generacijo BiG M. Delovna širina v celoti predelane kosilnice z gnetilnikom je zdaj že
9,95 m. Nov 6-valjčni vrstni motor Liebherr z upravljanjem
PowerSplit ima 449 KM in tako zadostne rezerve moči.
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Velik, vendar okreten
Zaradi pogona prek kolesnih motorjev in zasuka volana
za več kot 50° je BiG M zelo okreten. Tako je zelo učinkovit tudi na manjših površinah. Odlična porazdelitev teže
od spredaj nazaj (64 proti 36 %) zagotavlja, da je kosilnica kos tudi težavnim razmeram na tleh.

Iz treh ena
Z obojestransko zaprtima pokrovoma za redi se krma
stranskih kosilnic prek polžev premika na sredino in odloži v eno red. Na začetku košnje lahko pokosite samo rob
površine z zaprtim pokrovom na eni strani. Tako je zmogljivost drugih strojev v verigi pridelovanja krme še večja.

Hitrost in varnost
Vožnja s kosilnico BiG M 450 je udobna tako na travniku s
hitrostjo do 25 km/h in tudi na cesti s hitrostjo do 40 km/h
pri znižanem številu vrtljajev motorja na 1250 o/min. To
zagotavlja hidropnevmatsko vzmetenje obeh osi. Z znižanjem podvozja do 15 cm je transportna višina manj kot
štiri metre.

BiG M 450 |

5

Kosilnice
 direktni pogon kosilnic prek jermenov Powerband in kardanskih gredi
 brezstopenjska nastavitev višine reza prek hidravličnega cilindra
 opcijska samodejna stranska prestavitev sprednje kosilnice glede na kot obračanja volana
 vpetje v težišču DuoGrip za stranski kosilnici

Z inovativnim konceptom pogona pri BiG M 450 lahko dosežete zmogljivost 17 ha/h. Vzdolžno
vgrajen motor svojo moč na vse tri kosilnice prenaša direktno prek jermenov Powerband in
kardanskih gredi. Najvišje udobje omogočata hidravlična nastavitev višine košnje iz kabine ter
hidravlična nastavitev pritiska na tla.

Direktni prenos moči
Moč se pri kosilnici BiG M 450 prenese direktno in
z velikim izkoristkom z motorja na vse tri kosilnice.
Razdelilno gonilo je neposredno pred vzdolžno vgrajenim
motorjem. Od tam se moč prek jermenov in kardanskih
gredi prenese do posamezne kosilnice.

Udobna nastavitev
Pritisk na tla in višino košnje lahko pri sprednji in pri stranskih kosilnicah hidravlično nastavite iz kabine. Poleg tega lahko
shranite dve višini košnje in dva pritiska na tla ter vrednosti po potrebi prikličete z upravljalno ročico.
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DuoGrip
Stranski kosilnici sta vpeti v težišču s kroglastim nastavkom. To po celotni delovni širini zagotavlja enakomeren pritisk na tla. Dve paralelni krmili prestrezata stranske sile. Veliko območje nihanja omogoča enakomerno
košnjo brez napak na strmini ter ob jarkih in brežinah.

Varno umikanje
Serijska naletna zaščita zagotavlja, da stranski kosilnici
pri stiku z oviro zanihata nazaj. Po premostitvi ovire se
kosilnica ponovno vrne v izhodiščni položaj.

Ovinki in pobočja brez sledi nepokošene trave
Opcijsko se lahko stranska kosilnica samodejno premakne na stran. S pomočjo senzorja se določi kot obračanja
in kosilnica se glede na zasuk koles hidravlično premakne na levo ali desno. Tako pri vožnji v ostrih ovinkih in pri
delu na strmini ni sledi nepokošene trave.

BiG M 450 |
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Kosilni greben EasyCut
 v celoti zvarjen in trajno namazan kosilni greben Heavy Duty
 strižna zaščita SafeCut za posamezen kosilni disk
 satelitski pogon za miren prenos moči v grebenu
 sistem SmartCut za odlično košnjo
 večja zaščita pred obrabo

BiG M 450 ima preverjene diskaste kosilnice EasyCut s posebej stabilnim kosilnim grebenom
v izvedbi Heavy Duty. Moč se prenaša od zadaj prek gonila v kosilni greben in prek velikih in
mirno delujočih čelnih zobnikov na satelitska kolesa kosilnih grebenov. KRONE SmartCut z
velikim prekrivanjem kosilnih diskov, ki se vrtijo vsak k sebi, zagotavlja odlično košnjo. Sistem
SafeCut ščiti pred poškodbami zaradi tujkov.

Satelitski pogon
Satelitski pogon KRONE je sinonim
za mirno delovanje in minimalno obrabo zaradi nizke hitrosti vrtenja velikih čelnih zobnikov. Daleč naprej
premaknjeni kosilni diski zagotavljajo
odlično košnjo brez napak.

Košnja brez sledi nepokošene trave s SmartCut
Ker se kosilni diski pri smeri vrtenja v parih vrtijo tako nazaj kot
tudi v nasprotni smeri vožnje naprej, se morajo za natančno
košnjo rezi nožev prekrivati. Zaradi tega je prekrivanje nožev med
razmaknjenimi diski večje – idealno za košnjo brez nepokošenih
pasov pri mladi in rahli krmi. Večji razmik med nazaj vrtečimi rezili
olajša odtok večjih količin krme.
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Široke drsne sani
Zaradi širokih drsnih sani kosilnega grebena je pritisk
na tla minimalen, kar ohranja travnato rušo. Poleg tega
je tudi kosilni greben zaščiten pred poškodbami. Kot
opcija so na voljo sani za visoko košnjo, ki so priporočljive na kamnitih tleh.
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SafeCut
Vsi kosilni diski kosilnega grebena so posamezno zaščiteni.
Pri naletu na tujek se udarec prenese na napenjalni zatič, ki
se zaradi obremenitve zlomi. Nato se kosilni disk zavrti čez
navoj na pogonski gredi za 15 mm navzgor iz nevarnega
območja in območja delovanja sosednjih rezil.

Hitra menjava nožev
Nože lahko v nekaj sekundah preprosto zamenjate s priloženim ključem.

Minimalna obraba
Noži se lahko prosto obračajo za 360° in se tako izognejo morebitnim oviram. Zaščita kosilnih diskov dodatno ščiti
pred obrabo.

BiG M 450 |
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Gnetilnik
 zelo zmogljiv gnetilnik za slamnato krmo
 obdelava krme po celotni delovni širini
 V-jekleni prsti za intenzivno in hkrati pazljivo obdelavo
 nastavitev intenzivnosti obdelave brez orodja

Gnetilnik KRONE CV zagotavlja hitro in enakomerno sušenje krme pri visokem pretoku.
Intenzivnost gnetilnika lahko preprosto brez orodja nastavite na dve različni vrednosti (700 ali
1000 o/min) ter tudi razmik od rebraste pločevine.

Gnetilnik z V-prsti
V-jekleni prsti s 64-cm premerom zelo velikega gnetilnika krmo potiskajo mimo rebraste pločevine, ki se lahko
nastavi po višini, in tako zdrobijo zaščitno voščeno plast
rastlin. Kaljeni jekleni V-prsti delujejo intenzivno po celotni širini kosilnice in so izredno močni.

Brezstopenjska nastavitev
Razmik rebraste pločevine od prstov lahko brezstopenjsko nastavite z ročico. Manjši kot je razmik, intenzivnejša
je obdelava krme.
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Stranski pogon
Stranski kosilnici pri BiG M 450 poganja kardanska gred.
Prestavitev pogona na stran ima več prednosti: gnetilnika
sta enodelna in delujeta po celotni delovni širini. Brez nekoč sredinsko nameščenega gonila je med kosilnim grebenom in gnetilnikom sedaj prost prehod. To omogoča
večji pretok pri manjši potrebni moči.

Nastavitev števila vrtljajev
Na stranskem vhodnem gonilu lahko število vrtljajev brez
orodja nastavite na 700 ali 1000 o/min. Tako lahko intenzivnost obdelave krme preprosto in hitro prilagodite
posameznim zahtevam.

BiG M 450 |
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Združevanje redi
 udobno upravljanje pokrovov polžev s pritiskom tipke
 pazljiv transport krme prek polžev
 najmanjša možna onesnaženost krme zaradi minimalnega stika s tlemi
 lažje delo naslednjih strojev v verigi pridelovanja krme

Košnja, obdelovanje in odlaganje v eno red – te tri korake BiG M 450 opcijsko opravi naenkrat.
Poleg tega polži v stranskih kosilnicah krmo brez stika s tlemi odlagajo na red sprednje
kosilnice. Tako je krma minimalno onesnažena, dela v verigi pridelovanja krme pa je občutno
manj.

Upravljanje s pritiskom tipk
Pokrov za redi lahko udobno odpirate in zapirate iz kabine. Z enim pritiskom tipke lahko krmo odložite široko, jo
transportirate na sredino ali pa na red sprednje kosilnice.

Premišjeno
Odlaganje krme je zaradi široko odpirajočega pokrova
polžev rahlo in enakomerno. BiG M 450 si zapomni nastavitev pokrovov in po ponovnen spuščanju vzpostavi
isti položaj. Polži imajo za 20 % več navojev. To poviša
pretok in zagotavlja še pazljivejši transport krme.

Zanesljivost in dolga življenjska doba
Veliki polži za združevanje redi zanesljivo poganjajo klinasti jermeni.
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Odlaganje po celotni širini
Kosilnice z odprtimi pokrovi za redi krmo prek vrtečih
polžev odlagajo po celotni širini stroja. Ler se krma lahko
tako enakomerno in hitro posuši, prihranite obračanje z
obračalnikom.

Odlaganje po delni širini
BiG M 450 z enostransko odprtim pokrovom krmo odlaga samo na tej strani. Po vožnji sem in tja se 19,90 m široko pokošena
trava odloži na 13,00 m. Tako odloženo krmo lahko štirivrtavkasti zgrabljalnik udobno združi v eno red. Tako so drugi stroji
razbremenjeni.

Odlaganje v redi
Pri obojestransko zaprtem pokrovu za redi polži obeh
zadnjih kosilnic krmo transportirajo neposredno na sredino in jo tam odložijo na red sprednje kosilnice. Tako
sta izguba in onesnaženost krme minimalna, prihranite
pa tudi en delovni korak zgrabljalnika.

BiG M 450 |
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Pogon in podvozje
 brezstopenjski pogon prek kolesnih motorjev
 na 1250 o/min zmanjšano število vrtljajev motorja pri vožnji po cesti za manjšo porabo goriva
 visoko udobje med vožnjo zaradi hidropnevmatsko vzmetenih osi
 po višini hidravlično nastavljive osi za optimalen odmik od tal

Z brezstopenjskim pogonom prek kolesnih motorjev lahko BiG M 450 izredno udobno in
okretno manevrirate. Najvišje udobje zagotavljajo hidropnevmatsko vzmetene osi. Te so tudi
hidravlično nastavljive po višini in tako omogočajo potreben odmik od tal na travniku in nizko
transportno višino na cesti.

Okretnost in minimalna obraba
Zaradi hidravličnega kolesnega pogona je BiG M 450 izredno okreten in tako primeren tudi za manjše površine.
Vsako kolo poganja aksialni batni motor prek planetnega gonila. V nasprotju z običajnimi pogonskimi sklopi s
križnimi zglobi se kolesni pogon zaradi tega tudi manj
obrablja.

Veliko prostora pod kosilnico
Zaradi pogona prek kolesnih motorjev BiG M nima nizkih
osi. Poleg tega hidravlični cilindri podvozje na travniku
samodejno dvignejo za 15 cm. Tako je zagotovljen izredno visok prehod za veliko količino krme.
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Najvišje udobje med vožnjo
Sprednja in zadnja os sta pri BiG M 450 hidravlično
nastavljivi po višini in poleg tega tudi hidropnevmatsko
vzmeteni. To zagotavlja najvišje udobje med vožnjo tako
na travniku kot tudi na cesti. Spuščanje podvozja med
drugim zagotavlja, da je transportna višina pri vožnji na
cesti manjša od 4 m.

Vožnja po cesti
Pri vožnji po cesti je mogoča hitrost 40 km/h pri številu
vrtljajev motorja 1250 o/min. Pri tem se število vrtljajev
samodejno prilagodi hitrosti in obremenitvi. Tako se število vrtljajev na semaforju in križišču na primer zmanjša,
s čimer se zmanjša tudi poraba goriva, kar varuje motor
in pogon.

Pnevmatike
BiG M 450 ima standardne velike pnevmatike 800/65 R
32 na sprednji osi in 600/65 R 28 na zadnji osi. To zagotavlja potrebno vleko kosilnice in istočasno varuje travnato rušo. Kot opcija so na voljo pnevmatike za zelene
površine s flotacijo Trac podjetja Vredestein 800/60 R 32
(spredaj) in 600/60 R 30,5 (zadaj). Te pnevmatike izredno
varujejo travnato rušo.

BiG M 450 |
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Motor
 6-valjčni motor Liebherr s 449 KM izpolnjuje emisijski standard stopnje 4
 interval vzdrževanja: 1000 delovnih ur ali eno leto
 zelo varčen zaradi upravljanja PowerSplit
 samodejno uravnavanje mejne obremenitve za učinkovito obremenjenost
 zelo mirno delovanje zaradi uležajanja na blokih Silent
 velik hladilnik s pasivnim rotorjem za optimalno temperaturo

Motor Liebherr s 449 KM kosilnici BiG M 450 s pomočjo samodejnega upravljanja vedno
zagotavlja moč, ki jo trenutno potrebuje. To zmanjša porabo goriva pri manjši količini krme.
Nova zaščita mejne obremenitve nadzoruje število vrtljajev motorja in zmanjša hitrost pri
premočnem pritiskanju. Mirno delovanje močnega motorja zagotavlja uležajenje na blokih
Silent.

Čisto izgorevanje
Motor Liebherr pri kosilnici BiG M 450 izpolnjuje emisijski
standard stopnje 4. Za čisto izgorevanje skrbi tehnologija
SCR (Selective Catalytic Reduction). Ta v izpušnem traktu pred katalizatorjem vbrizga sečnino, ki dušikov oksid,
ki nastane v motorju med izgorevanjem, spremeni v neškodljiv dušik in vodo. Za dolge delovne dni brez prekinitve je na voljo 780 litrov dizla in 80 litrov sečnine.

Moč po potrebi
Upravljanje motorja KRONE PowerSplit nadzoruje število
vrtljajev motorja. Ta se zažene pri 1650 o/min v načinu
Eco in doseže 354 KM. Ko je potrebna določena moč,
motor preklopi na način M, kjer doseže 449 KM. Pri prekomernem pritiskanju se vklopi zaščita mejne obremenitve. Samodejno prilagajanje moči zagotavlja občutno
zmanjšanje porabe goriva.

Mirno delovanje
Motor in pogonska enota so uležajeni na blokih Silent.
Zaradi tega je delovanje mirnejše in manj hrupno.
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Optimalna obremenitev
Novo uravnavanje mejne obremenitve omogoča še učinkovitejši izkoristek stroja. Pri določenem območju števila
vrtljajev na motorju se samodejno zmanjša hitrost vožnje.
Tako je vedno zagotovljena nemotena košnja.

Aktivno čiščenje hladilnika
BiG M ima aktivno čiščenje hladilnika. Vrteče sito z
majhnimi odprtinami zadržuje tujke. Pri vsakem obratu
površino očisti sesalni ventilator. Velik hladilnik vedno zagotavlja optimalno delovno temperaturo motorja.

Optimalna namestitev
Centralna namestitev pogona med sprednjo in zadnjo
osjo je optimalna z več vidikov: kratka pot prenosa pogona na kosilnice, idealna porazdelitev teže 64 % na
sprednji in 36 % na zadnji osi in nizko težišče.

BiG M 450 |
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Kabina
 velika okna za odlično vidljivost na vse strani
 najvišje udobje med sedenjem in upravljanjem
 10-palčni upravljalni terminal z barvnim zaslonom na dotik
 opcijski LED-paket za odlično osvetlitev
 moderno naslanjalo za roke z večnamensko upravljalno ročico

Velika kabina SilentSpace Großraumkabine sloni na hidroležajih, je zelo tiha, ima veliko
prostora ter je narejena v skladu z ergonomskimi vidiki. K serijski opremi med drugim spadajo
visokoločljiv upravljalni terminal z 10-palčnim zaslonom na dotik za nastavitev in nadzor
stroja, večnamenska upravljalna ročica v naslonjalu za roke, avtomatska klimatska naprava in
električni hladilnik. Dodatno udobje zagotavljajo opcijski LED-paket ali sedež Premium.

Vse na vidiku
Kabina kosilnice BiG M z velikimi okni in ozkimi nosilci zagotavlja odlično vidljivost na vse strani. Dvojno dno
zmanjšuje nastanek hrupa na delovnem mestu. Za zagotavljanje pregleda tudi v temi je na voljo obsežen paket
za osvetlitev – po izbiri LED-luči – na strehi kabine in na
stranskih zaščitah.

Udoben dostop
Kabina ni samo z leve, ampak tudi z desne strani dostopna po stopnicah. Tako lahko udobno očistite tudi desno stran kabine.
Opcijske LED-luči v stopnicah tudi v temi zagotavljajo varen dostop in sestop.
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Kabina
Udoben sedež Activo Premium Komfortsitz ima zračenje
in gretje. Od tam lahko dosežete vse upravljalne elemente. Tako je neutrudljivo delo zagotovljeno tudi, če je delovni dan zelo dolg. 10-palčni upravljalni terminal zajema
vse pomembne podatke o delu, ki jih pregledno prikaže
na visokoločljivem barvnem zaslonu. Poleg tega omogoča številne nastavitve stroja. Po želji je na voljo tudi
kamera za vzvratno vožnjo z monitorjem tako, da ima voznikoptimalen pregled nad celotnim strojem.

Z enim prijemom
V naslonjalo za roko je vgrajena ergonomsko oblikovana
večnamenska ročica. S pomočjo jasnih simbolov lahko
hitro prepoznate delovanje tipk in gumbov. Z upravljalno ročico lahko celoten stroj udobno upravljate s pritskom tipk. Štiri programske tipke povečajo udobje med
upravljanjem.

BiG M 450 |
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Servis in vzdrževanje
 samodejno centralno mazanje nadzoruje senzor
 interval vzdrževanja: 1000 delovnih ur ali eno leto
 optimalna dostopnost zaradi široko odpirajočih pokrovov
 veliko prostora za shranjevanje orodja in majhnih delov
 velik rezervoar za 780 litrov dizla in 80 litrov sečnine

BiG M 450 ima veliko stvari, ki olajšajo vzdrževanje in skrajšajo porabljen čas. Centralno
mazanje, ki ga nadzoruje senzor, oskrbuje velik del mazalnih mest.

Vzdrževanje motorja
Zaradi velikega in široko odpirajočega pokrova je motor
zelo dobro dostopen. To olajša vzdrževanje in servis pogonske enote. S 1000 delovnimi urami ali na eno leto je
interval vzdrževanja zelo dolg.

Dovolj goriva
Zaradi 780 litrov dizla in 80 litrov sečnine BiG M ne potrebuje
veliko ustavitev za dolivanje. Polnilni nastavek obeh rezervoarjev je udobno in varno dosegljiv po stopnicah kabine in stopni
ploskvi.
20

Centralno mazanje
Večino mazalnih mest oskrbuje centralno mazanje. Nadzoruje ga senzor, ki zagotavlja optimalno mazanje stroja.
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Ogromno prostora za shranjevanje
Med platformo kabine in sprednjima kolesoma sta za dvižnima stranskima oblogama dva predala za shranjevanje. Nad levim
sprednjim kolesom je predal za akumulator in glavno stikalo, levo poleg je prostor za majhne dele. V predalu nad sprednjim
kolesom v smeri vožnje desno je voda za brisalce in za umivanje rok, poleg je še prostor za podložne kline in ostale majhne
dele.

Velik predal za shranjevanje
Na zadnjem delu ima BiG M veliko prostora za shranjevanje. Tukaj sta dva odstranljiva nosilca nožev in ključ za
nože. Poleg tega je še prostor za kovček z orodjem.

BiG M 450 |

Preprosto vzdrževanje
Pri menjavi so noži preprosto dostopni, saj lahko sprednji
pokrov skupaj z zaščitnim platnom dvignete.

21

Dodatna oprema
 oprema za upravljalni sistem ISOBUS in SectionControl za razbremenitev voznika
 sani za visoko košnjo nad 90 mm
 komplet za predelavo v mulčer z delovno širino 9,2 m
 LED-paket za 360-stopinjsko osvetlitev

KRONE vam poleg navedene ponuja tudi dodatno opremo, ki jo lahko naročite neposredno pri
proizvajalcu. Tako lahko povišate udobje in delo bo zaradi tega še prijetnejše.

Samodejno upravljanje
BiG M 450 je pripravljen za upravljalne sisteme ISOBUS različnih proizvajalcev. S pomočjo samodejnega upravljanja in korekturnih
signalov prek GPS-sprejemnika lahko BiG M pelje brez poseganja voznika z minimalnim prekrivanjem površine (levo). Tako stroj vedno
izkoristi celotno delovno širino in deluje z največjo udarnostjo.

Hidravlično dviganje
Dviganje stranskih zaščit zagotavlja,
da za vožnjo po cesti ni presežena
maksimalna širina 3 m. Opcijsko se
lahko stranski zaščiti sprednje kosilnice dvigneta hidravlično.
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Predelava v mulčer
S kompletom za predelavo v mulčer „Perfect
TriGant“ iz kosilnice BiG M nastane samovozni mulčer z delovno širino 9,20 m. Pritisk
treh enot za mulčenje na tla lahko hidravlično
nastavite iz kabine in zagotavlja optimalno
prilagajanje tlom.
Prodaja in servis pri podjetju Van Wamel B.V.
(tel. +31 (0) 48759244).

Svetlo na vseh straneh
Opcijske delovne luči LED s 360-stopinjsko osvetlitvijo spremenijo noč v
dan. Po želji dobavljive luči za stopnice
in za vzdrževanje olajšajo delo pri slabi
vidljivosti.

| BiG M 450

Tehnični podatki
BiG M 450
Motor

Vrsta motorja

Liebherr D946 A7-04

Število valjev

6

Delovna prostornina

kW / KM

330/449

Največja moč po ECE R24
in 1650 o/min

kW / KM

310/422

Vsebina rezervoarja

Osi

o/min
l

km/h

največ 25

Transportna hitrost

km/h

40 (pri 1250 o/min)

Štirkolesni

serijsko

Traction Control

serijsko

Zasuk volana

stopinj

Število obratov gnetilnika

hidropnevmatsko
3
m
o/min

Tip gnetilnika

9,95
700/1.000
V-jekleni prsti

Število kosilnih diskov

6 / stranska kosilnica
5 / sprednja kosilnica+

Število kosilnih bobnov

2 / stranska kosilnica
2 / sprednja kosilnica

Pritrditev nožev

hitra menjava nožev

Zračno vzmetenje sedeža

serijsko

Sedež za uvajalca

serijsko

Climatronic s hladilnikom

serijsko

Informacijski sistem

serijsko

Transportna širina

m

3,00

Transportna dolžina

m

8,45

Transportna višina

m

4,00

t

15,5

Teža glede na opremo
Razporeditev teže spredaj/zadaj
Pnevmatike

53
da

Število kosilnic
Delovna širina

Osnovne mere

780

Delovna hitrost

Vzmetenje sprednje/zadnje osi

Kabina

1.650
brezstopenjski hidravlični pogon
prek kolesnih motorjev

Tip

Krmiljenje zadnje osi

Kosilnice

12

Največja moč po ECE R120
in 1650 o/min

Nazivno število vrtljajev

Pogon

l

%

64 / 36

Spredaj: Mitas AC 70 N 800/65 R 32

serijsko

Zadaj: Mitas AC 65 600/65 R 28

serijsko

Spredaj: Vredestein flotacija Trac 800/60 R 32

opcijsko

Zadaj: Vredestein flotacija Trac 600/60 R 30.5

opcijsko

Vse slike, mere in teže ne ustrezajo nujno serijski opremi in niso zavezujoče, pravice do
tehničnih sprememb so pridržane.

BiG M 450 |
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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
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SI · BiG M 450 · 07/19

16. avgust 2016 9:00:37

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 31 634 294

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

