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Nakladalne in silažne prikolice
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prikolice KRONE
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ZX – obsežen program
 vsestranske
 udarne
 gospodarne
 udobne

Gospodarno delo pomeni: povečanje udarnosti, znižanje stroškov in optimiranje letne
izkoriščenosti. Zaradi tega je podjetje KRONE razvilo nakladalne prikolice z dvojnim namenom
ZX. Uporabljajo se lahko pri spravilu koruze in zelene krme kot nakladalne in dozirne prikolice
in kot silažne prikolice.

Rezanje brez izgub
Nakladalne prikolice ZX lahko odlično
polnite s kombajnom. Ni namreč nobenih napenjalnih vrvi, cevnih lokov ali drsnih ponjav, ki bi ovirale izmet kombajna.
Nakladalni prostor je izkoriščen do vseh
kotov.

Tip

Dozirni valji

Zgradba

Kapaciteta
(DIN 11741)*

Noži

ZX 430 GL

–

polne fiksne jeklene stranice

43 m³

48

ZX 430 GD

3 (2)

polne fiksne jeklene stranice

43 m³

48

ZX 470 GL

–

polne fiksne jeklene stranice

47 m³

48

ZX 470 GD

3 (2)

polne fiksne jeklene stranice

47 m³

48

ZX 560 GL

–

polne fiksne jeklene stranice

56 m³

48

ZX 560 GD

3 (2)

polne fiksne jeklene stranice

56 m³

48

*Se lahko razlikuje glede na opremo.
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Hitro in čisto nakladanje
S hidravlično pobiralko in velikim rezalnim rotorjem ter inovativnim konceptom pogona so ZX zelo zmogljive nakladalne
prikolice. Zato so idealne tudi za izvajanje storitev.

Brez dozirnih valjev
Nakladalne prikolice z dvojnim namenom brez dozirnih valjev
so izredno močne. Ogromen pretok pri odprti zadnji loputi,
nazaj premična sprednja stranica ter močno dvojno strgalno
dno skrajšajo čas praznjenja. Tako ostane več časa za utrjevanje na silosu, s čimer se poveča kakovost silaže.

Z dozirnimi valji
S polnimi fiksnimi jeklenimi stranicami in do tremi dozirnimi
valji so nakladalne prikolice z dvojnim namenom ZX 430 GD,
ZX 470 GD in 560 GD vsestransko uporabne. Sloji krme, ki
jih enakomerno odložijo dozirni valji, prihranijo delo ter zagotavljajo najboljše razmere za pridobivanje silaže na talnem
silosu.

ZX |
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Pobiralka KRONE EasyFlow
 hidravlični pogon, neodvisen od rezalnega in potisnega rotorja
 brez vzdrževanja in minimalna obraba
 samodejno ali ročno prilagajanje števila vrtljajev na hitrost vožnje
 enakomerno polnjenje: zamaknjena razporeditev rogljev v obliki črke w
 ogromno nihajno območje
 elektrohidravlična razbremenitev za še boljše varovanje tal

Nekrmiljena pobiralka EasyFlow s hidravličnim pogonom ter z dvojnimi roglji, ki so na okrogli
cevi spiralno razporejeni, izpolnjuje najvišje zahteve. Pobiralka ne potrebuje vzdrževanja in
postavlja nova merila glede zmogljivosti pobiranja.
Pogon znotraj pobiralke omogoča večjo delovno širino in nemoteno pobiranje pri optimalni
hitrosti in maksimalni kapaciteti pobiranja.

Brez krmilne proge gre bolje
Glavni efekt pobiralke brez krmilne proge je posebna oblika strgal. Ta zagotavljajo neprekinjen
pretok krme pri delovanju rogljev.

EasyFlow – hitrejša vožnja, čisto pobiranje
Z delovno širino 2,12 m v skladu z DIN 11220 široka, nekrmiljena pobiralka s spiralno razporejenimi roglji in hidravličnim pogonom, neodvisnim od rezalnega in potisnega rotorja,
prepriča tudi takrat, ko je potrebne več moči. Enakomerno in
6

čisto pobere tudi velike in neenakomerne zgrabke. Preprosta
nastavitev višine omogoča hitro prilagoditev vrsti krmi, debelini zgrabkov in delovni hitrosti.

| ZX

Edinstvenost
Na okrogli cevi spiralno razporejeni dvojni roglji zagotavljajo
neprekinjen pretok krme in enakomerno nakladanje rezalnega in potisnega rotorja po celotni širini. Rezultat: večja moč in
boljše razkladanje.

Hidravlični pogon
Znotraj pobiralke zaščiten hidravlični pogon ima številne
prednosti:
- več prostora za večjo delovno širino pobiralke
- brez vzdrževanja
- večja nihajna pot ker ni verižnega pogona
- prilagajanje posameznim razmeram z ročno ali samodejno nastavitvijo števila vrtljajev glede na hitrost vožnje prek
ISOBUS-a.

ZX |
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KRONE
pobiralka EasyFlow

Posebej močna
6,5 mm debeli roglji z velikimi navoji vzdržijo najvišje
obremenitve.

Tlačilka
Serijska tlačilka zagotavlja neprekinjen pretok krme pri
najvišji kapaciteti pobiranja. Nastavitev višine omogoča
hitro prilagoditev debelini redi in delovni hitrosti.

Sledenje
Zračni stranski tipalni kolesi lahko brez orodja nastavite
po višini in se prilagodita vsem razmeram. Sledita vsem
zavojem, ne radirata tal in varujeta travno rušo.

Ogromno nihajno območje
Stransko nihajoče vpeta pobiralka vzdolžno in prečno na
smer vožnje sledi vsem vrstam tal. Zaradi hidravličnega
pogona znotraj pobiralke je v primerjavi z zunanjim verižnim pogonom mogoče večje območje nihanja. Pobiranje
krme je čisto. Nič ne ostane zadaj.
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Visok dvig
Ker pobiralka na neravnih tleh s konstantnim odmikom niha okoli središča rezalnega in potisnega rotorja,
je tudi v težjih razmerah zagotovljen optimalen pretok
krme. Usmeritev v center rezalnega in potisnega rotorja
omogoča visok dvig – idealno na ozarah.

Z avtomatiko pregibne ojnice
Pregibna ojnica z dvojno delujočimi hidravličnimi cilindri je del serijske opreme. Z odmikom od tal do 75 cm
lahko brez težav peljete čez vse talne silose. Dodatna
avtomatika pregibne ojnice poviša odmik od tal na ozarah. Položaj za nakladanje in ozare oziroma cesto lahko
shranite.

Zadnji tipalni kolesi
Opcijski tipalni kolesi za pobiralko zagotavljata čisto
pobiranje krme tudi na prožnih tleh. Po višini nastavljivi kolesi ne sledita koloteku traktorja, kar preprečuje
pregloboko pogrezanje in poškodbe.

Varovanje tal NOVO
Elektrohidravlična razbremenitev pobiralke prek rezervoarja za dušik zagotavlja še boljše varovanje tal. S takim
sistemom lahko voznik razbremenilni tlak zdaj udobno
nastavi med delom, ne da bi zapustil traktor.

ZX |
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Rezalni in potisni rotor KRONE
 edinstveno – odličen prenos moči do 400 KM s KRONE Powerbelt
 najboljše razkladanje zaradi velike širine potiskanja (191 cm)
 ogromna „sposobnost požiranja“: velik premer rotorja 88 cm
 super kakovost reza zaradi širokih rogljev z dodatno kaljenimi potiskali iz jekla hardox

Za popolno izrabo pogonske moči današnjih velikih traktorjev pogon rezalnega in potisnega
bobna poteka prek šestžlebastega jermena in planetnega gonila. Notranje gonilo zagotavlja
več prostora za rotor in z veliko hitrostjo večji pretok. Tak koncept pogona omogoča veliko
elastičnost pri maksimalni moči.

Ekskluzivno pri KRONE: pogon prek Powerbelta
Edinstven koncept pogona na svetu KRONE
Powerbelt, v povezavi s planetnim gonilom v bobnu,
zagotavlja reduciranje števila vrtljajev z glavnega pogona na rezalni in potisni rotor. Ta tehnična funkcija
ima ozko zgradbo, ki omogoča maksimalno širino
rotorja.
KRONE Powerbelt ne potrebuje veliko vzdrževanja
ter deluje izredno mirno. S širokim jermenom prenos
moči do 400 KM v pogonskem sklopu ne predstavlja
nobene težave. Odmični kardanski zglob v glavni kardanski gredi zaščiti celotni pogonski sklop do 2800
Nm. Vrhunec tega sistema: KRONE Powerbelt lahko
prestreže maksimalno moč zaradi neenakomernih
zgrabkov. Največji pretok v vseh razmerah – zaradi
tega so KRONE ZX najmočnejše nakladalne prikolice
na svetu.
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Večja moč, boljše rezanje
S premerom 88 cm in ogromno potisno širino
191 cm je prek jermena gnan potisni rotor z osmimi spiralno razporejenimi vrstami rogljev izredno
zmogljiv. Posebej široka potiskala na rogljih varujejo krmo in povišajo kakovost reza. Ker so potiskala narejena iz dodatno kaljenega jekla (hardox),
se minimalno obrabijo ter imajo dolgo življenjsko
dobo pri nižjih stroških.

Pametno
Dvodelno planetno gonilo znotraj rezalnega rotorja
zmanjšuje število vrtljajev za optimalno obodno hitrost
rezalnega in potisnega rotorja in omogoča večjo potisno širino.

ZX |
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Rezalna naprava KRONE
 odlična kakovost reza: škarjasti rez
 teoretična dolžina reza: 37 mm z največ 48 noži
 centralni preklop nožev: 0, 24, 24, 48 nožev
 menjava nožev brez orodja s centralnim zapiranjem

Rezanje kot s škarjami. To omogoča majhen razmik med širokimi roglji in posamezno
zaščitenimi noži. Odličen kratek rez zagotavlja maksimalno 48 nožev. S centralnim preklopom
nožev lahko bliskovito preklopite na želeno dolžino reza.

Vlečen rez
Ker noži režejo po celotni dolžini, rezalni in potisni rotor deluje lažje in mirneje. Valovitost rezil zagotavlja
enakomerno ostrino v daljšem časovnem obdobju.

Enkratno in odlično
Krma nožem ne more uiti, saj je razmik med noži in širokimi roglji potisnega
rotorja ter njihovimi nesimetričnimi konicami zelo majhen. Rezultat: odlična
kakovost rezanja povsod, brez mečkanja in stiskanja.

12

| ZX

Odpravljanje zastojev krme s traktorskega sedeža
Pri morebitnem zastoju krme lahko greben z noži hidravlično obrnete iz potisnega kanala. Po odstranitvi blokade
lahko greben z noži ponovno obrnete nazaj ter nadaljujete
z vožnjo.

Zaščita posameznih nožev
Posamezni noži so z vzmetmi zavarovani pred preobremenitvijo. Po preletu tujka se noži samodejno vrnejo v izhodiščni položaj. Prag aktiviranja zaščite nožev je centralno
brezstopenjsko nastavljiv in se lahko prilagodi posameznim
razmeram.
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Centralni preklop nožev
Nastavitev želene dolžine reza je hitra in preprosta prek
centralnega preklopa nožev. Pri modelih ZX je s 24 ali 48
vklopljenimi noži dosežena teoretična dolžina reza 74 ali
37 mm. V ničelnem položaju ni rezanja krme..
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Hitra menjava nožev
 na stran obračljiv greben z noži
 menjava nožev brez orodja s centralnim zapiranjem
 centralno upravljanje na levi strani vozila

Nože lahko na nagnjenem grebenu poleg prikolice zamenjajte brez orodja. Celotna menjava
nožev od nagibanja grebena z noži do odstranjevanja nožev poteka centralno na levi strani
vozila. Tako prihranite čas in pot.

In tako deluje:
Po hidravličnem spustu celotnega grebena
z noži in sprostitvi nožev v ničelnem položaju greben z noži z leve strani sprostite z
ročico ter ga nagnete na stran (slika. 1).
Nože v sproščenem grebenu lahko
preprosto odvzamete (slika 2).
Pri ponovnem obračanju grebena z noži se
izvede samodejno blokiranje na nasprotni
desni strani (slika 3).
1

2

3
14
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Brez stopanja iz traktorja
Zapiranje in odpiranje grebena z noži je hidravlično. Greben z
noži lahko spustite daleč navzdol in se lahko za nameščanje
in odstranjevanje nožev preprosto nagne.

ZX |

Udobje
Za vzdrževalna dela in menjavo nožev lahko greben z noži
dodatno nagibate s tipkami na ogrodju vozila.

15

KRONE SpeedSharp
 bliskovit menjava nožev – udobno in hitro
 istočasno brušenje posamezne skupine s 24 noži
 brez izžarjanja nožev zaradi „hladnega brušenja“
 preprosta zgradba, najvišja varnost med delovanjem
 brez iskrenja pod prikolico

Ostri noži so osnova za nemoteno in lahko rezanje. Zaradi tega je podjetje KRONE razvilo
edinstven brusilnik SpeedSharp. Ta deluje izredno hitro in varno ter pri preprosti zgradbi
zagotavlja zelo udobno upravljanje.

Udobje
Nastavitev ciklov brušenja lahko
na upravljalnem terminalu prilagodite stopnji obrabe nožev.

Ekskluzivno pri KRONE
Brusilni koluti opcijskega avtomatskega brusilnika so razporejeni na hidravlično gnani gredi, ki se lahko pomakne na
stran. Brušenje 48 nožev je samodejno s samo enim pritiskom na gumb.
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Pahljačasti brusilni koluti
Prekrivajoče lamele 24 pahljačastih brusilnih kolutov imajo
posebej veliko brusilno moč in dolgo življenjsko dobo. „Hladno brušenje“ preprečuje izžarjanje nožev.

| ZX

Enaka nabrušenost vseh nožev
Za doseganje kakovostnega, enakomernega brušenja pri
vseh nožih pri minimalni odstranitvi materiala stožčaste
vzmeti posamezne brusilne kolute pritiskajo ob rezila nožev.
Sistem zagotavlja enakomerno nabrušenost pri različno obrabljenih nožih.

Nabrušeni noži v samo 4 minutah
Kompletno brušenje vključno z obračanjem rezalne naprave je hitro: v samo štirih minutah je glede na število ciklov
zbrušenih vseh 48 nožev. Rezalna naprava, ki se za brušenje
nožev nagne na stran, je dobro vidna, zaradi česar lahko rezultat brušenja tudi nadzorujete.

Samodejno in varno
Po dvigu brusilne gredi pri nagnjeni rezalni napravi in priklopu
dveh hidravličnih cevi lahko brušenje hidravlično zaženete s
tipko na ogrodju vozila. Za brušenje potrebni premiki navzgor
in navzdol ter stranski premik gredi z brusilnimi koluti so samodejni. Celotno brušenje poteka poleg prikolice in je tako
zelo pregledno.

ZX |
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Premična sprednja stranica
 do 4,5 m³ več prostornine
 hitro in zanesljivo praznjenje prikolice
 razbremenitev strgalnega dna
 spremenljiv pritisk pri uporabi kot nakladalna prikolica

Za gospodarski uspeh je pomembna moč
pri nakladanju in razkladanju. Premična
sprednja stranica omogoča do 4,5 m³ več
nakladalnega prostora, zagotavlja krmi
prilagojeno predhodno stiskanje in kot pomoč
pri razkladanju omogoča hitro praznjenje brez
ostankov.

Položaj za nalaganje
Če jo uporabljate kot nakladalno prikolico, je premična sprednja stranica
na shranjenem sredinskem položaju. Mogoča je prilagoditev različnim
razmeram.
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Plus 4,5 m³
S sporočilom o celotni napolnitvi nakladalnega prostora se sprednja stranica
samodejno premakne naprej in tako
zagotovi dodatne 4,5 m³ dodatnega
prostora. Tako nakladalne prikolice ZX
pri enaki dolžini ostanejo kompaktne in
okretne.

Kot silažne prikolice
Če jo uporabljate kot silažno prikolico,
se lahko sprednja stranica premakne
daleč naprej. Prednosti sta večji nakladalni prostor in večja odprtina nakladalnega prostora.

| ZX

Moč
Robustna in premična sprednja stranica se aktivira prek obojestranskih obračalnih cilindrov. Premike lahko zaženete ročno ali
samodejno. Perforirana sprednja stranica zagotavlja najboljši pogled v nakladalni prostor.

Kot pomoč pri razkladanju
Pri razkladanju premična sprednja stranica zagotavlja hitro
praznjenje ostankov. Sprednja stranica krmo potiska nazaj.
Postopek praznjenja poteka popolnoma samodejno.
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Idealne za rezanje
Z naprej potisnjeno sprednjo stranico in spuščeno pregibno
ojnico se za polnjenje s kombajnom poveča odprtina nakladalnega prostora naprej nagnjene prikolice. Tako je tudi pri
uporabi s kombajnom zagotovljeno optimalno polnjenje.
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Nakladalni prostor
Zgradba in strgalno dno
 konično ogrodje in zgradba: lažje razkladanje
 dvojno strgalno dno z obojestranskim pogonom: večja moč
 verige s ploskimi členi: izjemna trpežnost
 avtomatika hitrega pomika serijsko: vklop hitrega pomika strgalnega dna glede na obremenitev

Neprekinjeno potiskanje ogromnih količin krme na nakladalni površini in hitro razkladanje
zahtevata tehnike, ki izpolnjujejo visoke zahteve. Z dvojnim strgalnim dnom, štirimi ploskimi
verigami, obojestranskim pogonom in zadaj širšo zgradbo lahko varno in uspešno delate.

Robustnost
240-cm nosilci iz votlega profila vzdržijo najvišje obremenitve. Stranice so vroče cinkane, prašno barvane in
plastificirane – kakovost povsod.

Za boljše drsenje tovora
Konična zgradba je zelo prepričljiva. Razmik med stranicami in jeklenim dnom, ki se nazaj povečuje, olajša praznjenje prikolice. Brez robov, ki bi povzročali zastoje. Ne pušča
ostankov.
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Brez izgub
Za preprečevanje umazanosti lahko rezalni in potisni
rotor ter potisni kanal pokrijete s pločevino.

| ZX

Dvojno strgalno dno
Dvojno strgalno dno svojo prednost pokaže pri praznjenju.
Posamezne štiri ploščate verige so prednapete. Letvice
strgalnega dna iz štirikotne cevi so oprijemljive ter imajo idealne lastnosti potiskanja.

Obojestranski pogon
Obojestranski pogon strgalnega dna prepriča s svojo močjo. Gonili za pomik s hidravličnim motorjem ležita zaščiteni v
ogrodju ter popolnoma brez napetosti. S preklopom hidravličnega ventila strgalno dno v funkciji hitrega pomika deluje
z dvojno hitrostjo. To serijska avtomatika hitrega pomika izvede samodejno.
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Ploščate verige
Štiri ploščate verige imajo velike člene, so mehansko zelo
odporne in trpežne. Široki členi verig in zobniki verižnikov
zagotavljajo manj obrabe in močan pomik.
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Nakladalni prostor
Avtomatika nalaganja
 naprej nagnjeno strgalno dno: večja prostornina, manjša potrebna moč priključne gredi
 robustno jekleno dno: dolga življenjska doba
 serijska avtomatika nalaganja PowerLoad kombinira prostornino s predhodnim stiskanjem
 samodejno uravnavanje hitrosti strgalnega dna

S pomočjo senzorja za moč in prostornino na sprednji stranici nakladalne prikolice se strgalno
dno začne samodejno premikati glede na gostoto in napolnjenost. Tako je prikolica popolnoma
izkoriščena, voznik pa razbremenjen.

Lahko pomikanje
Strgalno dno se k potisnemu in rezalnemu rotorju spusti za
35 cm. To olajša nakladanje in poveča prostornino.

Drži dlje
K dobremu delu spada tudi trpežen material. Zaradi tega je
podjetje KRONE nakladalne prikolice ZX opremilo s popolnoma jeklenim dnom.

Izredno močno strgalno dno
Z naprej spuščenim dnom se skrajša potisni kanal, kar zagotavlja dodatno prostornino: potiskanje krme v prikolico je še hitrejše, pazlivejše in ne zahteva toliko moči. To zagotavlja najvišjo udarnost pri manjši porabi dizelskega goriva.
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Močna nakladalna avtomatika
Senzor raztezanja pri nakladanju meri obremenitev spodaj na
sprednji stranici. Ko je dosežena nastavljiva meja obremenitve in s tem potrebna gostota, se strgalno dno samodejno zažene. Hitrost strgalnega dna se prilagodi obremenitvi
senzorja predhodnega stiskanja. Enakomerna izkoriščenost
in majhna poraba goriva sta zelo prepričljivi.

ZX |

Polna naloženost
Senzorja za prostornino na premični loputi sprednje stranice
prikazujeta doseženo napolnjenost. Pri prekoračitvi nastavljenega časa odmika lopute se zažene strgalno dno.
PowerLoad je kombinacija obeh sistemov. Rezultat: razbremenitev voznika in popolna izkoriščenost prikolice.
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ZX 430 GL · 470 GL · 560 GL
Brez dozirnih valjev
 vsestranska uporaba: silažna in nakladalna prikolica v enem
 robustna zgradba s polnimi fiksnimi jeklenimi stranicami s hidravlično zadnjo stranico
 ogromna prostornina do 56 m³ (DIN 11741)
 hidravlično premična sprednja stranica

Zaradi visoke udarnosti in vsestranske uporabe so nakladalne prikolice z dvojnim namenom
ZX 430 GL, 470 GL in 560 GL s fiksnimi polnimi jeklenimi stranicami brez dozirnih valjev in s
prostornino od 43 m³ do 56 m³ (DIN 11741) primerne za izvajanje storitev.

Idealne kot silažne prikolice
Ker se silažne prikolice ZX uporabljajo tudi v verigi s kombajnom
in se polnijo zgoraj, nimajo cevnih lokov in vrvi.

Močne pri spravilu krme
Z dovoljeno skupno težo do 34 t so modeli ZX GL primerni za najtežja dela. Ogromna prostornina, visoka
udarnost, odlična kakovost reza ter varna uporaba so
učinkoviti posebej pri silaži.
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Varnost vključena
Če jo uporabljate kot nakladalno prikolico, se pomik ustavi
s tipko na notranji strani zadnje stranice ter aktivira premikanje sprednje stranice.

Samodejno odklepanje in zaklepanje
Odpiranje in zapiranje zadnje stranice poteka prek hidravličnega cilindra na obeh straneh. Samodejno odklepanje in
zaklepanje olajša upravljanje.

Prosta pot
S široko odprto zadnjo stranico, dvojnim strgalnim dnom,
navpičnimi ravnimi profilnimi stranicami in konično zgradbo
nakladalne prikolice ZX GL hitro in zanesljivo razložite tudi
velike količine krme.

ZX |
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ZX 430 GD · 470 GD · 560 GD
Z dozirnimi valji
 3 dozirni valji z velikim premerom (47 cm), serijsko
 zaščita dozirnih valjev prek glavne kardanske gredi
 samodejni izklop strgalnega dna prek spodnjega dozirnega valja
 višje število vrtljajev za oba spodnja valja – enakomerno odlaganje krme

Pogoj za kakovostno silažo na talnem silosu je optimalna porazdelitev krme. Nakladalne
prikolice ZX GD s serijskimi tremi velikimi dozirnimi valji v celoti izpolnjujejo to zahtevo. Plast
za plastjo se po celotni dolžini talnega silosa odlaga enakomerna količina krme, idelano za
kasnejše valjanje.

Močan pogon
Posebej robustno gonilo in 1 colo debele valjčne verige s samodejnim napenjalom prenesejo polno moč. Verižni pogon
poteka z vzdolžno ležeče gredi v ogrodju prikolice in prek
kotnega gonila v stranskem nosilcu.

Samodejni izklop strgalnega dna
Pri polni nakladalni prikolici krma spodnji valj v vodilu potisne
nazaj. Senzor premika ustavi pomik strgalnega dna. Tako je
zagon dozirnih valjev nemoten.

Trikratna moč
S tremi zaprtimi dozirnimi valji in nastavljivo zadnjo stranico
krmo odložite še enakomerneje. V obliki črke v razporejeni
roglji krmo porazdelijo po celotni širini. Višje število vrtljajev
dozirnih valjev omogoča še krajše razkladanje.
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Praktičnost
Stranska vstopna odprtina z zložljivo lestvijo omogoča udoben in varen vstop v nakladalni prostor.
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Hitrejše razkladanje
Če gre za zmogljivost, se je najbolj izkazal direktni pogon dozirnih valjev z glavnega gonila. Zaščita pred preobremenitvijo
v glavni kardanski gredi omogoča še hitrejše praznjenje.
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Podvozje
Tandemska os
 varna vožnja na cesti pri najvišji hitrosti 60 km/h
 maksimalna stabilnost na strmini – minimalna nevarnost prevrnitve
 enaka porazdelitev teže na vsa kolesa – manjša obraba pri zaviranju
 opcijsko s 30,5-colskimi pnevmatikami za zmanjšanje pritiska na tla
 z osnim krmiljenjem: varovanje travnate ruše, minimalna obraba pnevmatik
 opcijsko s hidropnevmatskim vzmetenjem za še več udobja

Sledljivo in prisilno krmiljeno tandemsko podvozje s hidravlično izravnavo izpolnjuje vse
zahteve iz prakse. Podvozje preprečuje nihanje pri hitri vožnji in v ovinkih ter zagotavlja
stabilnost na stmini. Podvozje zagotavlja varnost in udobje med vožnjo.

Popolno prilagajanje
Velike poti za izenačevanje zagotavljajo vedno enakomerno obremenitev sprednjih in zadnjih koles. Odlična sposobnost dviganja osi olajša vožnjo tudi čez
višje talne silose.

Najvišja stabilnost med vožnjo
Na neravnih tleh pride do potiskanja olja iz sprednjega v zadnji cilinder ali obratno. Zaradi obojestransko
med seboj ločenih oljnih krogotokov v podvozju je
zgradba stabilna in po celotni širini vzporedna s tlemi.
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Varovanje travnate ruše
Osno krmiljenje spada k osnovni opremi. Krmiljena zadnja kolesa varujejo travnato rušo ter v ovinkih zagotavljajo preprosto vleko, minimalno obrabo pnevmatik in
razbremenitev podvozja.

Stabilnost
Stransko ločena oljna krogotoka in na obeh straneh
enak tlak olja tandemskega ali tridemskega podvozja
nakladalnih prikolic ZX zagotavljajo večjo stabilnost med
vožnjo ter manjšo nevarnost za prevrnitev na strmini ali
v ozkih ovinkih.

Na veliki nogi
Modele ZX s tandemsko osjo lahko opcijsko opremite
s 30,5-colskimi pnevmatikami. Njihov škatlasti profil izboljša vozne lastnosti tudi v mokroti, večja oporna površina pnevmatik pa zmanjša pritisk na tla.

ZX |
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Podvozje
Tridemska os
 serijsko tridemsko podvozje za ZX 560 GL in ZX 560 GD
 dovoljena osna obremenitev do 30 t
 najvišje udobje med vožnjo, stabilnost brez nihanja
 krmiljena sprednja in zadnja os
 serijska dvižna os

S tridemskim podvozjem, spodnjim priklopom in priklopom s kroglasto glavo lahko nakladalne
prikolice ZX 470 in ZX 560 uporabljate z dovoljeno skupno težo do 34 t in najvišjo hitrostjo
40 ali 60 km/h. Za velike obremenitve narejeno podvozje je zaradi hidravlične izravnave in
hidropnevmatskega vzmetenja izredno udobno in varno.

Odlična vožnja
Šest koles tridemskega podvozja varuje tla in sledi vsem
oblikam tal. Hidravlična izravnava med hidravličnimi cilindri
sprednjih in zadnjih koles in stransko ločena olja krogotoka
zagotavljajo najboljše sledenje. Prikolice so „stabilne“, se ne
zibljejo in prepričajo z izredno trdnostjo. Dovoljena najvišja
hitrost znaša glede na registracijo do 60 km/h.

NOVO

Do 30.5 col velika kolesa
Pnevmatike so na voljo z različnim profilom in različnim ogrodjem plašča. Tako ima podjetje KRONE optimalno rešitev za vse
razmere. Za modele ZX 560 s tridemsko osjo so na voljo 30.5-colska kolesa. Te imajo še večjo uporno površino in manjši upor
pri kotaljenju. To varuje travnato rušo in zmanjša porabo goriva.
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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

710/50 R 30.5 TL 173 D (Trac Proﬁl)
Širina:
730 mm
Premer:
1485 mm

800/45 R 30.5 TL 176 D (Trac Proﬁl)
Širina:
810 mm
Premer:
1510 mm
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Krmiljena kolesa
S krmiljeno sprednjo in zadnjo osjo ste
kos vsem ovinkom. Travnata ruša ostane ohranjena, potrebna vlečna moč je
manjša.
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Z dvižno osjo
Sprednjo os lahko dvignete prek upravljalnega terminala. S serijsko dvižno
osjo pri vožnji s prazno prikolico varujete sprednje pnevmatike in prihranite
stroške za gorivo.

Popolnoma terenske
Veliko območje nihanja posamezno
vpetih osi omogoča enak pritisk vseh
koles tudi na zelo neravna tla.
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Podvozje
Zavore in krmiljenje
 opcijski elektronski zavorni sistem EBS
- s samodejnim reguliranjem zavorne moči glede na tovor ALB
- z antiblokirnim sistemom ABS
- s sistemom za stabiliziranje vrtenja RSS
 sledenje, prisilno krmiljenje s hidravličnim ali elektronskim prenosom

Večji in hitrejši traktorji, večja prostornina in nosilnost zahtevajo spremembe glede varnosti.
Zaradi tega podjetje KRONE ponuja elektronski zavorni sistem EBS, ki je že dolgo uveljavljen
pri gospodarskih vozilih. Krmilne osi pomagajo varovati travnato rušo in povišajo varnost.

Zavora
Nakladalne prikolice z dvojnim namenom ZX imajo serijski dvovodni pnevmatski zavorni sistem. Hidravlični ventil ALB uravnava
zavorni tlak glede na obremenitev. Hidravlična zavora je v nekaterih državah na voljo po izbiri.

Večja varnost pri uporabi
Opcijski elektronski zavorni sistem EBS vsebuje funkcije ALB,
ABS in RSS. Sistem za stabiliziranje vrtenja pri nevarnosti prevrnitve vklopi zaviranje, tako da se nakladalne prikolice ZX tudi pri
hitri vožnji v ozkih ovinkih ne morejo prevrniti. Vse funkcije skupaj
povečajo varnost pri uporabi.

Najboljši iztek naravnost
Od osne obremenitve odvisno zapiranje odmičnih plošč na premnikih zagotavlja najvišjo stabilnost med vožnjo in varno zavijanje. V praznem stanju so odmične sile najmanjše.
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Sledenje
Pasivno krmiljenje sledenja je pri modelih ZX 430 in ZX 470
s tandemsko osjo del osnovne opreme. Prednosti so manjša
obraba pnevmatik, varovanje travnate ruše ter preprosta vleka v ovinkih.

Z zapornim cilindrom
Za obračanje ali vožnjo čez talni silos lahko sledenje na upravljalnem terminalu blokirate prek zapornega cilindra. Pri
uporabi traktorskega upravljalnega terminala ISOBUS avtomatsko blokiranje krmiljenja od hitrosti 30 km/h in pri vzvratni
vožnji zagotavlja mirno sledenje.
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Za najožje ovinke
Pasivno krmiljenje sledenja zagotavlja veliko prostora na območju ojnice, saj mehanizmi za krmiljenje niso potrebni. Ozka
ojnica omogoča vožnjo v najožjih ovinkih. Nič ni na poti.
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Podvozje
Prisilno krmiljenje
 opcijsko za tandemsko os, serijsko za tridemsko os
 hidravlično ali opcijsko elektrohidravlično
 lahko in mirno delovanje, manjša obraba, idealno za obračanje
 elektronsko prisilno krmiljenje – za blokiranje tudi ročno upravljanje

S prisilno krmiljenimi kolesi pri vožnji v ovinkih varujete travno rušo in pnevmatike.
Tandemsko ali tridemsko podvozje je razbremenjeno, vleka prikolice je lažja.
Zaradi elektronike lahko voznik pri obračanju, na strmini in na robu talnega silosa aktivno
sodeluje ter spremeni položaj krmiljenih koles, tako da prikolico krmili v nasprotno smer
zanašanja.

Hidravlična povezava osi
Aktivna povezava tandemskih in tridemskih osi poteka z normiranega priklopa s kroglasto glavo na traktorju prek krmilnega droga na hidravlični dajalni cilinder.

Elektronsko prisilno krmiljenje
Pri opcijskem elektronskem prisilnem krmiljenju krmiljenje osi
poteka prek priklopa s kroglasto glavo na traktorju, krmilnega
droga in senzorja, ki določi kot med traktorjem in prikolico ter
ga prek krmilnega računalnika posreduje krmilnemu sistemu
osi. Elektronsko prisilno krmiljenje v primerjavi s hidravličnim
zaradi prihranka prostora zagotavlja večjo okretnost.

Varno na cesti
Elektrohidravlično prisilno krmiljenje omogoča večje udobje
med vožnjo, mirno delovanje in varnost pri hitri vožnji. Za povečanje varnosti med vožnjo se od 30 km/h postopno zmanjša intenzivnost krmiljenja in od 50 km/h popolnoma ukine.
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Stran od robov
Vsi dobro vemo: vožnja preblizu roba talnega silosa – nevarnost zdrsa prikolice. Pri elektrohidravličnem prisilnem krmiljenju lahko zadnja kolesa tandemske osi ali sprednja in zadnja
kolesa tridemske osi postavite tako, da se prikolica oddalji od
robov silosa.

Proti strmini
Če na strmini grozi bočni zdrs prikolice, elektrohidravlično prisilno krmiljenje omogoča ročno krmiljenje v nasprotno smer pri
vožnji prečno na strmino. Krmiljenje pri tridemski osi poteka
prek sprednjih in zadnjih koles.
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Priklop
 večja vertikalna obremenitev s spodnjim priklopom
 mirna vožnja z vzmeteno ojnico
 udobnejša vožnja s priklopom s kroglasto glavo

Zaradi večje skupne teže se je pri nakladalnih prikolicah uveljavil spodnji priklop.
Sprednja os traktorja je manj razbremenjena, pogon na vsa kolesa pa deluje bolje.

Spodnji priklop

Nakladalne prikolice z dvojnim namenom ZX imajo spodnji priklop. Tako je v kombinaciji s priklopom s kroglasto glavo mogoča vertikalna obremenitev do 4 tone.

Vzmetena ojnica

Vzmetenje ojnice prek zbiralnika dušika na hidravličnih cilindrih zagotavlja vožnjo brez sunkov
in navišje udobje.
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Optimalno
Modeli ZX imajo zložljivo podporno
nogo. Za priklop in odklop lahko pregibno ojnico hidravlično prilagodite
višini priklopa traktorja. To se izvede
hitro in preprosto.
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Udoben priklop
Serijske tipke na sprednjem delu prikolice omogočajo dodatno nastavitev
višine pregibne ojnice. Tako nadzorujete priklop in odklop prikolice.

Priklop s kroglasto glavo 80
Omogoča najvišje udobje med vožnjo
pri minimalni obrabi. Tovor se premika
popolnoma mirno. Prisilno krmiljenje je
mogoče samo s priklopom s kroglasto
glavo.
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Varnostna oprema
 odlična vidljivost ponoči z močnimi delovnimi lučmi LED
 varni na polju in cesti s pozicijskimi lučmi in reflektorji
 pokrov nakladalnega prostora za transport brez izgub

Nočno delo je zahtevno za voznike v verigi s kombajnom. Zaradi tega ima podjetje KRONE za
modele ZX na voljo opcijske luči, ki zagotavljajo najvišje udobje. Opcijski pokrov nakladalnega
prostora zagotavlja „čist“ transport pri hitri vožnji in poveča varnost v cestnem promeru.

Spot on
Štiri močne podolgovate luči LED za nakladalni prostor so
del serijske opreme in olajšajo delo v temi. Opcijsko lahko modele ZX opremite z do osmimi stranskimi dodatnimi
lučmi LED.

Opcija s kamero
Po želji lahko modele ZX opremite s kamero. Monitor z
barvnim zaslonom razširi vidno polje, olajša delo in zagotavlja več varnosti.

Hitro zaznavanje na prvi pogled
Serijske pozicijske luči in opcijske odsevne oznake robov
omogočajo zaznavanje dejanske velikosti prikolice na prvi
pogled – tudi od daleč.
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Fleksibilnost in varnost
Opcijski pokrov nakladalnega prostora je fleksibilen in se prilagodi obliki tovora. Na stran premakljivi mreži sta varno nameščeni na tovor in se pri hitri vožnji ne dvigneta.

Spuščeni mreži
Z na stran spuščenima polovicama pokrova transportnega
prostora lahko nakladalne prikolice ZX polnite s kombajnom.
Nič ni napoti.
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Hidravlično
Premikanje pokrova nakladalnega prostora poteka prek hidravličnih motorjev. Polovici lahko hitro in zanesljivo premaknete na želeni položaj.
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Upravljanje
 udobni
 pregledni
 preprosto upravljanje
 CCI-ISOBUS: en upravljalnik za vse

Tudi udobje med upravljanjem mora biti. Proti udarcem odporni upravljalni terminali so
ročni, pregledni in preprosti za upravljanje. Aktivna osvetljenost tipk ponoči olajša delo z
nakladalnimi in dozirnimi prikolicami. Terminal CCI omogoča razširjeno upravljanje strojev
ISOBUS številnih proizvajalcev.

Upravljalni terminal Delta
Z upravljalnim terminalom ISOBUS Delta lahko upravljate
celoten postopek nalaganja in razkladanja, izvedete diagnosticiranje, prikličete vožnje in opravljene delovne ure,
preklapljate delovne luči LED ter upravljate pokrov nakladalnega prostora in avtomatiko sredstev za siliranje. Na
osvetljenem zaslonu so dobro vidne vse funkcije. Poleg
tega lahko upravljate avtomatiko nakladanja in razkladanja
s samodejnim blokiranjem krmilne osi, električno prisilno
krmiljenje, avtomatiko ojnice in brusilnik nožev. Obračanje
grebena z noži lahko dodatno izvedete z dvema upravljalnima tipkama na prikolici.
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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 terminal ISOBUS
Traktorski upravljalni terminal ISOBUS dodatno omogoča
samodejno blokiranje krmilne osi pri vzvratni vožnji in preprečuje prekoračitev navedene hitrosti, na primer 30 km/h.
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Opcijska tehtnica
Merjenje opcijske elektronske tehtnice poteka prek merilnih
sornikov na ojnici in na tandemskem ali tridemskem podvozju s hidravlično izravnavo. Teža odloženega tovora je razlika
med naloženo količino in preostalo količino na prikolici.
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Tehnični podatki

Nakladalne prikolic z dvojnim namenom
Kapaciteta (DIN 11741)*

m³

ZX 430 GL

ZX 430 GD

43

43

Skupna dolžina

ca. m

9,84

9,84

Skupna širina*

ca. m

2,95

2,95

Skupna višina*

ca. m

3,99

3,99

Višina platforme*

ca. m

1,70

1,70

Kolotek

ca. m

2,05

2,05

Vertikalna obremenitev ojnice

t

4

4

Dovoljena skupna teža
s tandemsko osjo

t

24

24

t

–

–

m

2,12

2,12

cm

75

75

m

1,91

1,91

Premer rezalnega rotorja

cm

88

88

Teoretična dolžina reza pri
24 nožih
48 nožih

mm
mm

74
37

74
37

število

–

3 (2)

serija
opcija
opcija
opcija

serija
opcija
opcija
opcija

155/210

155/210

Dovoljena skupna teža
s tridemsko osjo
Širina pobiranja pobiralke (DIN)
Odmik od tal pri hidravlični pregibni ojnici
Širina potiskanja

Dozirni valji
Pnevmatike
800/45 R 26.5 TL 174 D
800/45 R 26.5 TL 174 D Trac Profil
710/50 R 30.5 TL 173 D Trac Profil
800/45 R 30,5 TL 176 D Trac Profil
Potrebna moč

od kW/KM

* Odvisno od opreme.
** Pri modelih ZX 470 s tridemskim podvozjem 30.5-colske pnevmatike niso mogoče..
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ZX 470 GL

ZX 470 GD

ZX 560 GL

ZX 560 GD

47

47

56

56

10,59

10,59

11,99

11,99

2,95

2,95

2,95

2,95

3,99

3,99

3,99

3,99

1,70

1,70

1,70

1,70

2,05

2,05

2,05

2,05

4

4

4

4

24

24

–

–

31

31

34

34

2,12

2,12

2,12

2,12

75

75

75

75

1,91

1,91

1,91

1,91

88

88

88

880

74
37

74
37

74
37

74
37

–

3 (2)

–

3 (2)

serija
opcija
opcija**
opcija**

serija
opcija
opcija**
opcija**

serija
opcija
opcija
opcija

serija
opcija
opcija
opcija

155/210

155/210

175/240

175/240

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

