AX

Nakladalne in silažne prikolice

AX
Nakladalne in
silažne prikolice

 zelo mirno delovanje in majhna obraba zaradi
nekrmiljene pobiralke
 v obliki čke w razporejeni roglji za optimalen
pretok krme
 širok rotor z velikim premerom za
veliko moč nalaganja
 centralni preklop za 0, 16, 16, 32 nožev
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 spuščeno strgalno dno s kratkim potisnim kanalom za majhno potrebo moč
 pregibna ojnica za visok dvig
 vzmetenje ojnice za udobno vožnjo
 vzmeten povezovalni in nevzmeten tandemski
sklop s hidravlično izravnavo
 združljivost ISOBUS

AX so nakladlane in silažne prikolice podjetja KRONE s prostornino od 25 do 31 m³.
Zaradi različnih izvedb se lahko uporabljajo
kot nakladalne in dozirne, a tudi kot rezalne
silažne prikolice. Poleg tega modeli AX
prepričajo z veliko zanesljivostjo, udarnostjo
in gospodarnostjo.
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Nakladalne prikolice AX 250 · 280 · 310 z dvojnim namenom
 nakladalne in dozirne prikolice AX 250:
25 m³ prostornine s premičnimi mrežastimi stranicami ali polnimi fiksnimi jeklenimi stranicami

 nakladalne in dozirne prikolice AX 280:
28 m³ prostornine s polnimi fiksnimi jeklenimi stranicami ali rezalnim rotorjem

 nakladalne in dozirne prikolice AX 310:
31 m³ prostornine s polnimi fiksnimi jeklenimi stranicami ali rezalnim rotorjem

Nova generacija nakladalnih prikolic prepriča z različnimi izvedbami in prostornino. To
omogoča optimalno prilagoditev različnim razmeram v praksi. Nakladalne, dozirne in silažne
prikolice, ki so preproste za vleko, imajo zelo majhno potrebno moč. Številne možnosti
uporabe povečajo izkoriščenost, zato tudi ekonomičnost teh vsestranskih nakladalnih prikolic.

Tip AX
Prostornina

m³

(v skladu z DIN 11741) 

Izvedbe

Dozirni valji
Delovna širina pobiralke 

mm

Največje št. nožev
Potrebna moč 

od ca. kW/KM

250 L

250 D

280 L

280 D

310 L

310 D

25

25

28

28

31

31

FL
GL

FD
GD

FL
GL
HL

GD
HD

GL
HL

GD
HD

-

2/3

-

2/3

-

2/3

1800

1800

1800

1800

1800

1800

32

32

32

32

32

32

59 / 80

59 / 80

66 / 90

66 / 90

74 / 100

74 / 100

L = nakladalka brez dozirnih valjev, D = nakladalka z dozirnimi valji,
F = premične mrežaste stranice, G = polne fiksne jeklene stranice, H = rezalni rotor.

AX 250
Nakladalne in dozirne prikolicer AX 250 imajo prostornino 25 m³ in so najkompaktnejše v seriji AX. Po
izbiri so na voljo premične mrežaste stranice ali polne
fiksne jeklene stranice. Modeli 250 D imajo dozirno
enoto.
Nekrmiljena, 1800 mm široka pobiralka pobrano čisto
krmo potisne do rezalnega rotorja z 32 noži, ki jo brez
uporabe prevelike moči razreže na do 45 mm.
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AX 280
Modeli AX 280 imajo prostornino 28 m³ in so zaradi številnih
izvedb vsestransko uporabni. Na voljo je izvedba s premičnimi
mrežastimi stranicami, s polnimi fiksnimi jeklenimi stranicami
in poleg tega še z rezalnim rotorjem. Modeli AX 280 D imajo po
izbiri dva ali tri dozirne valje. 1800 mm široka pobiralka krmo
potiska do rezalnega rotorja z 32 noži, ki jo s preciznim škarjastim rezom zreže na do 45 mm.

AX 310
AX 310 so s prostornino 31 m³ prvaki v svojem razredu. Serijsko so na voljo polne fiksne jeklene stranice, opcijsko pa
rezalni rotor. Modeli AX 310 D imajo dozirni sklop, po izbiri z
dvema ali tremi dozirnimi valji. 1800 mm široka in nekrmiljena
pobiralka krmo potiska do rezalnega rotorja z 32 noži, ki jo s
preciznim škarjastim rezom brez uporabe prevelike moči zreže
na do 45 mm.

AX |

5

Izvedbe AX
 premične mrežaste stranice, idealne za nizke zgradbe in hleve
 stabilne fiksne polne jeklene stranice z zgornjimi napenjalnimi vrvmi za transport brez izgub
 rezalna izvedba z loputo in odpiranjem nakladalnega prostora navzgor, optimalno za uporabo kot silažne
prikolice

Nakladalne prikolice KRONE AX so zaradi različnih izvedb vsestransko uporabne.
S premičnimi mrežastimi stranicami so modeli AX idealni za uporabo pri nizkih dovozih
na dvorišča. Prednost variante s polnimi jeklenimi stranicami je uporabna samo kot
nakladalna prikolica. Za uporabo kot nakladalna in silažna prikolica se lahko modeli AX
opcijsko opremijo z rezalnim rotorjem, vključno z rezalno loputo na sprednji stranici.

Premične mrežaste stranice (FL / FD)
Modeli AX 250 L/D so serijsko opremljeni s hidravlično zložljivimi mrežastimi stranicami. Pri zaprtih mrežastih
stranicah lahko brez težav peljete tudi
pod nizkimi dovozi in stropi. Zgornje
napenjalne vrvi, sprednja drsna ponjava ter zadnja pokrivna ponjava preprečujejo izgubo krme med transportom.
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Polne fiksne jeklene stranice (GL / GD)
Vse nakladalne prikolice AX imajo izredno stabilne polne fiksne jeklene stranice. Za preprečevanje izgub med transportom je
krma zavarovana z zgornjimi napenjalnimi vrvmi. Odpiranje in zapiranje zadnje polne jeklene stranice poteka prek hidravličnega cilindra na obeh straneh.

Rezalni rotor (HL / HD)
Nakladalne prikolice AX 280 in 310 se po želji lahko opremijo z rezalnim rotorjem. Pri tej zgradbi je na zgornjem delu sprednje
stranice premična rezalna loputa, ki se za sprednje nalaganje lahko s traktorja hidravlično premakne naprej. Ker poleg tega
na zgornjem delu nakladalnega prostora ni napenjalnih verig, se lahko nakladalne prikolice AX uporabljajo tako za pobiranje
kot tudi kot nakladalke za kombajne.
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Priklop, ojnica in podvozje
 zgornje in spodnje vpetje
 pregibna ojnica za visok dvig
 vzmetenje ojnice za udobno vožnjo
 vzmeten povezovalni in nevzmeten tandemski sklop s hidravlično izravnavo

Različne razmere pri uporabi, velika delovna obremenitev, težke razmere pri praznjenju,
dolge razdalje in visoke hitrosti zahtevajo, da sta podvozje in priklop stabilna, varna in
udobna. Zgornje vpetje z vlečnim nastavkom ter spodnje vpetje z vlečnim kavljem ali
kroglasto glavo, pregibna ojnica in krmiljeno povezano ali tandemsko podvozje so kos
vsem situacijam.

Vpetje s kroglasto glavo
Spodnje vpetje s kroglasto glavo 80 omogoča veliko okretnost
in minimalno obrabo. Tako je mogoča 3-tonska vertikalna obremenitev sklopke.

Vlečni nastavek
Poleg spodnjega vpetja lahko prikolico priključite tudi s pomočjo vlečnega nastavka (40 mm) na vlečni kavelj traktorja.

Nastavitev višine s pritiskom gumba
Pregibno ojnico je mogoče hidravlično nastaviti po višini.
Za preprostejši priklop so po želji na voljo dodatna tipala na
sprednji strani prikolice. Z opcijsko avtomatiko pregibne ojnice
lahko položaj za nalaganje in cesto preprosto shranite ter nato
udobno ponovno prikličete. To olajša obračanje na ozarah in
zaradi odmika od tal do 60 cm tudi vožnjo čez silos.

Vzmetena ojnica
Kot opcija je za nakladalke AX na voljo vzmetena ojnica.
Izredno udobna je pri dolgih vožnjah na slabih cestah.
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Udobje na štirih kolesih
Modeli AX 250 imajo standardno podvozje z osno obremenitvijo 10, 14
ali 16 t (odvisno od velikosti pnevmatik), pri modelih AX 280 in 310 16 t
in najvišjo hitrost 40 km/h. Poleg dveh fiksnih osi ima podvozje tudi
opcijsko krmiljeno zadnjo os. Tako ne pride do poškodb ruše pri vožnji
v ovinkih. Za obračanje ali vožnjo čez silos lahko krmiljenje blokirate.

Stabilen položaj
Krmiljeno tandemsko podvozje s hidravlično izravnavo se zaradi na
obeh straneh ločenih krogotokov olja na strmini in pri vožnji v ovinkih ne začne tako hitro majati. Vožnja z nakladalnimi prikolicami AX je
udobna tudi na neravnih tleh, saj se olje takrat potisne iz sprednjega v
zadnji cilinder – ali obratno. Ko zapeljete na silos, so tako vsa kolesa
enakomerno obremenjena.

Ustrezne pnevmatike
Za vse razmere so na voljo ustrezne pnevmatike. Široke pnevmatike se uporabljajo predvsem na prožnih tleh, kjer zaradi večje
uporne površine ne stiskajo tako tal in so preproste za vleko.

Diagonalne pnevmatike
500/50 – 17 TL
širina: 503 mm
Ø:
945 mm
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Diagonalne pnevmatike
500/50 – 17 TL
širina: 503 mm
Ø:
945 mm

Diagonalne pnevmatike
500/55 – 20 TL
širina: 505 mm
Ø: 1.060 mm

Radialne pnevmatike
620/40 R 22.5 TL
širina:
610 mm
Ø:
1.080 mm

Radialne pnevmatike
710/40 R 22.5 TL
širina: 727 mm
Ø:
1.140 mm
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Pobiralka KRONE EasyFlow
 široka pobiralka za čisto in popolno pobiranje krme
 zelo mirno delovanje in majhna obraba zaradi nekrmiljene pobiralke
 v obliki čke w razporejeni roglji za optimalen pretok krme
 prečno nihajoče vpetje in tipalna kolesa za optimalno prilagajanje tlom

Nekrmiljena pobiralka EasyFlow ima samo nekaj premičnih delov in zaradi tega deluje
zelo mirno, zato se ne obrabi hitro. Zaradi velike delovne širine tudi v zavojih popolnoma
pobere široke zgrabke. Tudi neravna tla zaradi nihajnega vpetja in tipalnih koles ne
predstavljajo težave.

Pobiralka
Z delovno širino 1,8 m v skladu z DIN 11220
pobiralka popolnoma pobere tudi široke
zgrabke in rezalni rotor enakomerno zalaga
s krmo. Nihajno vpetje in sprednji, na stran
usmerjeni ter brez orodja po višini nastavljivi tipalni kolesi zagotavljata odlično prilagajanje neravnim tlom.

Odlično vodenje
Opcijsko sta na voljo dve zadnji tipalni kolesi, ki tečeta izven koloteka traktorja. Ti zagotavljata, da se pobiralka tudi v težkih razmerah optimalno prilagodi tlom in zmanjša
onesnaženost krme na minimum.

10

| AX

Vedno enakomerno
Po višini prek verige preprosto nastavljiva valjčna tlačilka pri različni krmi, debelini zgrabkov in hitrosti vožnje zagotavlja enakomerno
dodajanje krme.

Močni roglji
Zaradi premera 6,5 mm in širokega polmera
navojev so dvojni roglji zelo trpežni ter odporni
na obrabo. Pet vrst rogljev je valovito razporejenih na nosilni cevi. Roglji krmo potiskajo od
zunaj navznoter, tako da na primer pri vožnji
v ovinkih ne pride do kopičenja krme. Poleg
tega valovito razporejeni roglji zagotavljajo
optimalno porazdelitev krme po celotni širini
rezalnega rotorja.
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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 nakladalnih prikolic AX je močan in ne potrebuje veliko vzdrževanja,
ima hiter pogon in varuje krmo. Noži delujejo natančno, ostanejo dolgo ostri ter jih je
preprosto in udobno zamenjati.

Rotor
Rezalni rotor z delovno širino 1,47 m in premerom 760 mm je
narejen za hitro nakladanje. Roglji v šestih spiralno razporejenih vrstah s 25 mm širokimi prevlekami iz hardoxa imajo dolgo
življenjsko dobo. Tudi strgala so narejena iz zelo odpornega
jekla hardox. To omogoča, da roglji rotorja krmo s škarjastim
rezom potiskajo skozi nože ter tako hitro in enakomerno polnijo
nakladalni prostor.

Noži
Zaradi dolgih rezil se noži premikajo zelo hitro. Valovitost zagotavlja zelo natančno rezanje ter dolgo obstojno ostrino.

Rezalni greben
S celotnim kompletom 32 nožev lahko dosežete teoretično
dolžino reza 45 mm. S centralnim preklopom lahko aktivirate
različne skupine neožev (32/16/16/0).
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Sprostitev z ročico
Po spustu grebena z noži in sprostitvi nožev v ničelnem položaju lahko greben z noži z leve strani
stroja sprostite z ročico.

Preprosto obračanje
Po sprostitvi lahko greben z noži ročno obrnete.
S tega položaja lahko nože udobno odstranite in
zamenjate.

Samodejno blokiranje
Pri ponovnem obračanju grebena z noži se izvede
samodejno blokiranje na nasprotni desni strani.

AX |
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Nakladalni prostor
 robustno, široko ogrodje s profilom C
 spuščeno strgalno dno s kratkim potisnim kanalom za majhno potrebo moč
 stabilne verige strgalnega dna z brezstopenjsko nastavljivim pomikom
 dozirni valji z v-roglji za enakomerno porazdelitev krme
 opcijski prečni transportni trak za razkladanje pri hranjenju živine v hlevu s svežo krmo

Z naprej spuščenim strgalnim dnom nakladalne prikolice AX omogočajo velik pretok
pri majhni potrebni moči. Strgalno dno je zelo robustno, hitrost njegovega pomika pa je
brezstopenjsko nastavljiva. Tako nakladalne prikolice AX izpolnjujejo zahteve številnih
kmetov.

Udoben dostop
Nakladalne prikolice AX z dozirnimi valji imajo na
desni trani veliko odprtino za vstopanje. S pomočjo
zložljive lestve lahko skozi na stran odpirajoča vrata
varno vstopite v nakladalni prostor.

Stabilna zgradba
Nosilci ogrodja iz profila C nakladalni prikolici zagotavljajo izredno stabilnost. Tudi vroče cinkane, prašno barvane in plastificirane stranice so zelo kakovostne ter trpežne. Tudi poševni blatniki
preprečujejo nalaganje krme.

Na tekočem traku
Za hranjenje sveže krme je idealen opcijski prečni transportni
trak. S pomočjo 70 cm širokega transportnega traku lahko krmo
odlagate na obeh straneh korita. Kot alternativa je mogoče klasično razkladanje prek dozirnih valjev brez prestavljanja. Z zadnjo loputo povezan prečni transportni trak se pri odpiranju skupaj z zadnjo loputo obrne navzgor.
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Idealno za nakladanje
Z naprej spuščenim strgalnim dnom za 100 mm in kratkim potisnim kanalom je transport krme pri nizki potrebni
moči zelo hiter in pazljiv.

Robustne verige
Pri nakladalnih prikolicah dve (AX 250) ali štiri (AX 280/310) kaljeni verigi strgalnega dna s kratkimi členi iz 10-mm debelega
okroglega jekla zagotavljata hitro in varno praznjenje. Hitrost
pomika strgalnega dna je brezstopenjsko nastavljiva prek hidravličnega pogona. Dozirne prikolice imajo poleg tega tudi
povraten tek strgalnega dna, ki omogoča potiskanje tovora pri
motnjah naprej.

Dva ali trije dozirni valji
Nakladalne prikolice AX lahko po izbiri opremite z dvema ali
tremi dozirnimi valji. S pomočjo razporejenih rogljev v obliki
črke v se krma enakomerno porazdeli po silosu ali krmilni mizi.
Veliko število obratov spodnjega dozirnega valja zagotavlja
enakomerno in hitro praznjenje.

AX |
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Avtomatika nakladanja KRONE
 osnovna avtomatika nakladanja za uravnavanje pomika strgalnega dna
 samodejni izklop strgalnega dna za prikolice z dozirnimi valji
 avtomatika nakladanja PowerLoad za nakladalne prikolice s polnimi jeklenimi stranicami

Osnovna ali opcijska avtomatika nakladanja PowerLoad – oba sistema zagotavljata
nalaganje krme brez praznega prostora. Z maksimalno izkoriščenostjo kapacitete
nalaganja se zmanjšajo transportni stroški.

Zaščita zadnje stranice
Pri nakladalnih prikolicah brez dozirnih valjev
tipalo s senzorjem v zadnji loputi ustavi pomik
strgalnega dna in tako preprečuje poškodbe
zadnje stranice.

Zaščita valjev
Pri polni nakladalni prikolici z dozirnimi valji krma
spodnji valj v vodilu potisne nazaj. Senzor premika
ustavi pomik strgalnega dna, tako da je zagon dozirnih valjev nemoten.
16
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Avtomatika nalaganja
Strgalno dno se lahko za razbremenitev voznika opcijsko aktivira in krmili prek senzorjev. Pri nalaganju senzor meri pritisk na
sprednjo stranico (slika levo). Drugi senzor na sprednji stranici prek raztezanja nihajne lopute registrira volumen (slika desno).
Ko so izbrane vrednosti dosežene, se strgalno dno samodejno zažene. Senzorja se lahko uporabljata tudi ločeno, glede na
vrsto krme.

Delovanje obeh senzorjev
Samodejno uravnavana hitrost strgalnega dna
PowerLoad se prilagodi višini obremenitve senzorja za predhodno stiskanje. To zagotavlja enakomerno izkoriščenost nakladalne prikolice in
najboljšo kakovost krme. Ciljne vrenosti lahko
nastavite na upravljalnem terminalu v traktorju.
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Upravljalna elektronika in terminali KRONE
 pregledni in udobni
 preprosto upravljanje
 združljivost ISOBUS

Upravljalna elektronika KRONE Medium in Komfort olajša, izboljša in pospeši delo z
nakladalnimi prikolicami AX. Za različne naloge so na voljo različne variante upravljalnih
terminalov.

Upravljalnik Alfa
K osnovni opremi nakladalnih prikolic AX spada
upravljalna elektronika Medium skupaj z upravljalnim
terminalom Alfa. Tako lahko
aktivirate na primer pobiralko, pregibno ojnico, strgalno
dno in zadnjo stranico.
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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.

Še več udobja
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.
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Tehnični podatki
 prostornina od 25, 28 ali 31 m³
 z rezalnim rotorjem
 z dozirnimi valji ali brez njih
 dovoljena skupna teža 16 t

Prostornina

(v skladu z DIN 11741)

Delovna širina pobiralke
(v skladu z DIN 11220)

Rezalni rotor

Dolžina rezanja s 16/32 noži

Dozirni valji
serija/opcija

Potrebna moč

AX 250 L

AX 250 D

AX 280 L

AX 280 D

AX 310 L

AX 310 D

ca. m³

25

25

28

28

31

31

ca. m

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

ca. m

90/45

90/45

90/45

90/45

90/45

90/45

število

-

2/3

-

2/3

-

2/3

59/80

59/80

66/90

66/90

74/100

74/100

ca. kW/KM

Dolžina

ca. m

8,10

8,85

8,80

9,60

8,80

9,60

Širina*

ca. m

2,462,58

2,462,58

2,462,79

2,462,79

2,582,79

2,582,79

Višina*

ca. m

3,503,64

3,503,64

3,603,65

3,603,65

3,873,88

3,873,88

Višina platforme

ca. m

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

ca. m

1,95

1,95

1,95
(2,00)

1,95
(2,00)

1,95
(2,00)

1,95
(2,00)

t

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

t

10/14/16

10/14/16

16

16

16

16

Pnevmatike
500/50-17 14 PR

serija

serija

500/55-20 12 PR

opcija

opcija

620/40 R 22,5

opcija

opcija

serija

serija

serija

serija

opcija

opcija

opcija

opcija

Kolotek
(s krmilno osjo in upravljanjem Medium)

Dovoljena
nosilna obremenitev ojnice
(zgornje/spodnje vpetje)

Osna obremenitev

710/40 R 22,5
Čas polnjenja/praznjenja
Odmik od tal

ca. min.
ca. m

5-8/1,5

5-8/3

6-9/2

6-9/3

7-10/2,5

7-10/3,5

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

*Odvisno od višine osi in pnevmatik.
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
95
75

25
5
0

miler logo že od leta 2001

MEHANIZACIJA MILER D.O.O.

SL · AX · 02/20

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 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

