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Vaša praksa – naše znanje in izkušnje.
Vaše zahteve – naši cilji.
Vaše strmine – naš izziv.

Za osvojitev vrha gore so potrebni moč, vzdržljivost
in pravo orodje. S pravo opremo pa imate občutek, da
lahko vrh dosežete lažje in brez prevelike porabe moči.

Vaša profesionalna oprema za varno
delo na strmini, ki ne zahteva veliko
moči

Moč in vzdržljivost sta tudi v kmetijstvu pomembna elementa za uspeh.
Učinkovita, dolgotrajna in ekonomična uporaba lastne moči in vzdržljivosti
za optimalne temelje krme in oskrbovanje živali je osnova vašega
vsakodnevnega dela.

Najboljša oprema za najboljše rezultate.
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3

KRONE Highland
... ker ste si KRONE zaslužili!

Pomemben element za kakovostno krmo nista samo terenu prilagojeno vzdrževanje travne ruše
in optimalno oskrbovanje s hranilnimi snovmi, pomemben dejavnik za uspeh so tudi pravi stroji za
pridelovanje krme.
Idealna, med seboj prilagojena žetvena veriga – od košnje do spravila– je odločilnega pomena
za okusno in energijsko bogato krmo.
Stroji za pridelovanje krme K
 RONE se osredotočajo na najboljšo oskrbovanje živali z osnovno
krmo, zato je podjetje KRONE razvilo serijo Highland.
Program Highland je narejen posebej za visoke zahteve na strmih predelih tega sveta. Zaradi
robustne izvedbe in preproste vleke so stroji K
 RONE Highland pripomorejo k trajnostnemu spravilu
krme, ki ne zahteva veliko moči.
Možnost spravila čiste, okusne in energijsko bogate krme in optimalne in učinkovite izrabe časa pri
spravilu krme je naš prispevek k vašemu uspehu.

Program
Highland
za strme predele:

EasyCut F 280 Highland

EasyCut F 320 Highland

Vendro 420 Highland

Vendro 620 Highland

Vendro 820 Highland

Swadro S 350 Highland

Swadro S 380 Highland

| Highland
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Kompakten priklop skupaj z nizkim težiščem,
hidravličnim stranskim pomikom in KRONE
SmartCut-om so značilnosti najkakovostnejšega
dela na strmini.

Čelne kosilnice EasyCut F Highland

Kosilnice za varno in zanesljivo delo na strmini

Čista in okusna krma se začne s košnjo.
Zaradi nizkega težišča in zelo tesnega priklopa na traktor so kosilnice Highland
primerne za delo na strmini. Po izbiri lahko s hidravlično razbremenitvijo
gorskega traktorja ali z opcijskimi razbremenilnimi vzmetmi težo s kosilnice
prenesete na traktor in tako preprečite zdrsavanje po strmini.
S hidravličnim stranskim pomikom na priklopu lahko čelno kosilnico prilagodite stranskemu zanašanju traktorja – in to povsem preprosto in udobno
iz kabine. Skupaj s kosilnim grebenom SmartCut je krma odložena tako ozko,
da je traktor ne povozi. To zagotavlja zračno in rahlo odlaganje vlažne krme
na travno rušo.

Za najboljše prilagajanje različnim navadnim in gorskim traktorjem lahko glavno
gonilo namestite na osem različnih položajev. Kompakten priklop brez priključnega trikotnika zagotavlja najboljši pregled nad kosilnico. Tako pri vožnji po
cesti ali travniku vse nadzorujete, zato se lahko hitro in preprosto izognete
oviram.
Zložljivi stranski zaščiti zagotavljata kompaktno transportno mero manj kot
3,00 m. Po želji lahko stranski zaščiti zložite tudi hidravlično s traktorskega sedeža. Tako prihranite čas pri menjavi travnika. Avtomatska prislona preprečujeta napihovanje in dvigovanje stranskih zaščitnih platen med vožnjo po cesti.
Z opcijskimi lučmi ste tudi pri slabi vidljivosti povsem varni na cesti.

... ker je vaša krma najpomembnejša.
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Sprednje kosilnice EasyCut F Highland
Pametna košnja za najboljšo kakovost krme

Preprosta in varna vožnja po strmini
S popolnoma zvarjenim in trajno namazanim kosilnim grebenom SmartCut
podjetje KRONE že leta postavlja merila na področju kakovosti košnje in varne
uporabe.
Satelitski pogon zagotavlja pogon kosilnice, ki privarčuje gorivo. Veliki zobniki
se vrtijo počasi in tako varno in brez obrabe razdelijo moč po celotnem kosilnem grebenu. Preduležajeni pogonski zobniki poganjajo po en kosilni disk. Taka
kombinacija zagotavlja najboljši prenos moči pri najmirnejšem delovanju.

Drsne sani v obliki vodnih smučk omogočajo najboljšo vožnjo po strmini.
Kosilnica drsi čez travno rušo in tako zmanjša potrebno gorivo pri košnji po
strmini navzgor. Tako prihranite gorivo in imate rezerve moči za vožnjo po
strmini.
Zaradi kosilnega grebena SmartCut kosilnice K
 RONE EasyCut F Highland zagotavljajo enakomerno in natančno košnjo. To pa so optimalne izhodiščne razmere za naslednje stroje in temelj za uspešno košnjo.
S serijsko zaščito kosilnih diskov SafeCut je vaša kosilnica pri stiku s tujkom v
zelo kratkem času spet pripravljena za nadaljnjo uporabo. Poleg tega se s serijskim sistemom za hitro menjavo nožev čas mirovanja zmanjša na minimum,
zaradi česar je kosilnica vedno na razpolago takrat, ko jo najbolj potrebujete.

... varna uporaba do najmanjše podrobnosti.
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Koncept vrtavk KRONE OptiTurn s 3D-učinkom,
štirikratno nastavitvijo kota trosenja in najudobnejšim upravljanjem zagotavlja najboljšo
obdelavo krme.

Vrtavkasti obračalniki Vendro Highland
3D-učinek za najboljšo obdelavo krme

S pravo vrtavko izkoristite najboljši trenutek
Nov koncept vrtavk KRONE OptiTurn s tridimenzionalno oblikovanimi žbicami je
ključ do učinkovite in nemotene obdelave krme. Zaradi patentirane oblike in
majhnega odmika od tipalnega kolesa vrtavk se krma brez izgub in onesnaževanja dvigne in enakomerno porazdeli po celotni delovni širini. S štirimi stopnjami nastavitve kota trosenja lahko intenzivnost obdelave brez orodja in hitro
prilagodite vsem razmeram oziroma vrstam krme. Tako vrtavkasti obračalnik
KRONE Vendro na vaši kmetiji postane učinkovit stroj z dvojno uporabo.

... tako učinkovito izkoristite pravi čas za spravilo krme.

Zaradi zračnega odlaganja v kombinaciji z veliko površino za sušenje vrtavkasti
obračalniki KRONE čas na travniku skrajšajo na minimum in vam priskrbijo
dovolj časa za spravilo suhe krme.
Obračanje obračalnika na položaju za robno trosenje se izvede prek tipalnih
koles vrtavk udobno iz traktorske kabine. Hidravlično napravo za robno trosenje lahko uporabljate tudi za brezstopenjsko trosenje po pobočju navzgor.
Hidravlične blažilne opore skupaj s tipalnimi kolesi vrtavk, ki so z ogrodjem za
robno trosenje med seboj fiksno povezane, zagotavljajo stabilno in mirno sledenje brez bočnega zdrsavanja. Tako je tudi na strmini mogoče enakomerno
in natančno trosenje.
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Vrtavkasti obračalniki Vendro Highland
Preprost koncept pogona za uporabo na strmini

Zanesljiva tehnologija za dolge delovne dneve
Vrtavkasti obračalniki Vendro Highland imajo preverjene pogonske komponente KRONE. Te zagotavljajo najvarnejšo uporabo in najmanjšo porabo moči.
Koncept pravokotnega ogrodja povezuje stabilnost in trpežnost z najboljšim
prilagajanjem tlom. Zložljiva mesta med ogrodjem omogočajo natančno prilagajanje vrtavk tlom. Zaradi pravokotnega profila so ročice stabilne, trpežne
in brez težav vzdržijo tudi ekstremne obremenitve.
Z gonilom vrtavk generacije Highland podjetje KRONE stavi na preverjene komponente obračalnikov za velike površine. Gonilo vrtavk z optimalno težo je polnjeno
s tekočo mastjo in v vseh razmerah zagotavlja najboljše mazanje zobnikov.

... kjer se srečata preverjena tradicija in inovacija.

Gonilo vrtavk poleg tega zagotavlja tudi zmogljiv pogon strojev, za delo s prihrankom goriva. Zaradi majhne potrebne moči pri pogonu vrtavkastega obračalnika ostane še veliko rezerve za uporabo na strmini.
Osemprstne sklopke KRONE OctoLink zagotavljajo enakomeren in varen
potek pogonskih moči na strminah. Poleg tega ne potrebujejo nobenega
vzdrževanja in se minimalno obrabijo v vseh položajih. Edinstveno na tržišču
ni samo delovno območje 190°, ampak tudi ogromna medsebojna kontaktna površina prstov. Posebej na zelo razbrazdanem terenu, kjer mora vsaka
vrtavka slediti svoji grbini, je Vendro Highland zanesljiv in varen partner pri
spravilu krme na strmini.
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Vrtavkasti obračalniki Vendro Highland
Preprosto, kot bi mignil

Udoben priklop in najboljša uporaba na strmini
Priklop K RONE Smart Climbing s patentiranim pomikom težišča (KRONE SCA)
omogoča preprosto vožnjo po strmini. Na sprednjem, daljšem priklopnem
položaju zagotavlja največji prostor med traktorjem in priključkom in dovolj
prostora za ozko obračanje in vijuganje z velikima zadnjima kolesoma.
Na zadnjem, krajšem priklopnem položaju KRONE Smart Climbing zmanjša
razbremenitev sprednje osi traktorja do 20 % v primerjavi z drugimi priklopi.
Zaradi tega patentiranega sistema so obračalniki KRONE Vendro Highland
najboljši za uporabo na strmini, brez izgube stabilnosti in trpežnosti.

... ker sposobnost za vožnjo po strmini ni vprašanje teže.

Dinamičen koncept postavljanja zagotavlja varno in hitro postavitev stroja.
Zaradi premične zadnje noge lahko Vendro postavite na dve nogi.
Tako kolesa sredinskih vrtavk in sprednje blažilne prečke v postavljenem
položaju niso obremenjene. Poleg tega zadnja noga za postavitev izravna
premikanje sprednjih blažilnih prečk. Zaradi tega premikanje stroja pri priklopu/
odklopu ni potrebno. In tako lahko učinkovito izkoristite kratek čas, ki je na
razpolago za spravilo krme.
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Interakcija velike delovne širine in
majhnega premera vrtavk postavlja
nova merila glede površinske
zmogljivosti in kakovosti krme.

Vrtavkasti obračalniki Vendro 820 Highland
Ker je velikost včasih vendarle odločilna

Sama delovna širina ne naredi razlike
 RONE Vendro 820 Highland je prvi obračalnik z osmimi vrtavkami – posebej
K
za uporabo v gorskih razmerah – na tržišču. Komponente strojev za velike
površine skupaj z lahkotnostjo serije Highland ne omogočajo samo najširšega
obračanja v tem segmentu, ampak tudi izredno veliko površinsko zmogljivost na strmini brez kompromisov pri kakovosti krme.

Pri obdelavi krme učinkovitosti ne dosežete z delovno hitrostjo, ampak z večjo
delovno širino. Zaradi delovne širine 8,20 m so možne hitrosti vožnje, ki so
optimalno prilagojene posamezni vrsti in razmeram tal. Delovna širina skupaj z
majhnim premerom vrtavk zagotavlja najboljše rezultate pri obdelavi in kakovosti krme.

Zaradi kombinacije preverjenih in zanesljivih delov in za strme predele primernih mer so obračalniki Vendro 820 Highland obvezni za najučinkovitejšo obdelavo krme.

... kjer je večja delovna širina preprosto učinkovitejša.
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Dvižne žbice K
 RONE, krmilna proga DuraMax
in brezstopenjska nastavitev delovne višine
oblikujejo najboljše zgrabke za nadaljnje stroje
za spravilo krme.

Vrtavkasti zgrabljalniki Swadro S Highland

Z učinkom dviganja – za čiste in rahle zgrabke

3 leta

GARANCIJE

Z učinkom dviganja za največjo moč na strmini
Rahleje in enakomernejše je oblikovan zgrabek, učinkovitejše deluje stroj za
spravilo krme – balirka za okrogle bale ali kombajn. Krmilna proga KRONE
DuraMax je pokončna in ima zelo majhen premer. To zagotavlja hitro in natančno vodenje zgrabljalnih rok z žbicami. Tako je pobiranje krme čisto, zgrabki pa rahli in lepo oblikovani. Krmilna proga, gonila vrtavk, zgrabljalne roke in
žbice ne potrebujejo vzdrževanja in tako omogočajo maksimalno izrabo časa
za spravilo krme.

... prava nastavitev je samo formalnost.

Zaradi učinka dviganja – dvojno ukrivljene žbice krmo poberejo s strnišča
– je krma brez izgub in umazanije oblikovana v zgrabek.
Z novim priklopom KRONE SmartClimbing – ki je narejen posebej za gorske
in majhne traktorje – lahko zgrabljalnik Swadro S Highland v dveh položajih
spodnjih priključnih drogov priklopite zelo blizu traktorja. Zaradi patentiranega premika težišča je razbremenitev sprednje osi zmanjšana na minimu,
kar omogoča varno grabljenje tudi na strminah.
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Vrtavkasti zgrabljalniki Swadro S Highland

Hitra in udobna menjava travnika

Zelo udobno upravljanje v kombinaciji s prilagodljivimi nastavitvenimi možnostmi
Zgrabljalniki KRONE Swadro Highland niso odlični samo pri površinski zmogljivosti in obliki zgrabkov, ampak tudi pri udobnem upravljanju.
Zaradi zložljivih rok vrtavk je menjava travnika hitra in preprosta. Z brezzračnim in trpežnim mehanizmom za zlaganje rok vrtavk je menjava travnika povsem preprosta. Roke vrtavk se zložijo in zavarujejo ter so v hipu pripravljene
na uporabo. Tako ni več zapletene montaže in demontaže rok za vožnjo po cesti.

... kjer se srečata preverjena tradicija in inovacija.

Edinstvena na tržišču je tudi udobna električna nastavitev višine vrtavk
pri Swadro Highland. Z električno nastavitvijo višine vrtavk (na voljo kot opcija) lahko hitro in udobno iz kabine višino grabljenja prilagodite posameznim
pogojem. Tako se lahko hitro in učinkovito odzovete na spremenljive razmere.
Tudi opcijsko hidravlično zlaganje in nastavljanje platna za zgrabke pri
zgrabljalnikih Swadro zagotavlja najvišje udobje. S hidravlično krmilno napravo lahko platno za zgrabke izvlečete in ga nastavite na želeno širino zgrabka.
Pri zlaganju se platno najprej uvleče ter nato v enem koraku premakne v transportni položaj.
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Tehnični podatki

Varianta priklopa

EasyCut F 280
Highland

EasyCut F 320
Highland

potiskan (kat. I/II)

potiskan (kat. I/II)

Delovna širina 

ca. m

2,73

3,16

Transportna širina 

ca. m

2,59

2,99

od 40 kW / 55 KM

od 48 kW / 65 KM

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0

Število kosilnih diskov 

4

5

Število kosilnih bobnov 

2

2

serijsko
30 (15)

Serijsko
30 (15)

1 x DD

1 x DD

1000 (540)

1000 (540)

vrtenje v desno
(vrtenje v levo)

vrtenje v desno
(vrtenje v levo)

Potrebna moč 

ca. kW/KM

Delovna zmogljivost 

ha/h

Hidravlični stranski pomik levo/desno
Stranski pomik (na stran) 
cm
Hidravlični priključki
Število vrtljajev priključne gredi
min-1
(reverzibilni pogon)
Smer vrtenja kardanske gredi
(reverzibilni pogon)

Profesionalni stroji za košnjo, obračanje in grabljenje na gorskih terenih.

Vendro 420
Highland
Priklop

Vendro 620
Highland

Vendro 820
Highland

tritočkovni (kat. II) tritočkovni (kat. II) tritočkovni (kat. II)

Delovna širina 

Swadro S 350
Highland

Swadro S 380
Highland

tritočkovni (kat. II)

tritočkovni (kat. II)

3,50

3,80

1,85 / 2,99

1,85 / 2,99

2,70

2,96

22 / 30

22 / 30

3,5

3,5 - 4

Skupno število zgrabljalnih rok

10

10

Priklop

ca. m

4,20

6,20

8,20

Delovna širina 

Transportna širina 

m

2,45

2,58

2,78

Premer vrtavk 

m

1,38

1,38

1,38

Transportna širina
(žbice zložene/odprte) 

m

Potrebna moč 

ca. kW/KM

25 / 34

37 / 50

48 / 65

Premer vrtavk 

m

4,2

6,2

8,2

Potrebna moč 

ca. kW/KM

Število vrtavk

4

6

8

Zgrabljalne roke na vrtavko

5

5

5

5/5

5/5

15 x 6.00 - 6

15 x 6.00 - 6

15 x 6.00 - 6
16 x 6.50 - 8
(sredina)

Število fiksnih/zložljivih zgrabljalnih rok

Pnevmatike vrtavk

Število dvižnih žbic na zgrabljalno roko

4

4

Naprava za omejitev trosenja

mehanska*

mehanska*

mehanska*

Dolžina/premer žbic 

510 / 9

510 / 9

Položaj na ozarah

opcijsko

serijsko

opcijsko

Hidravlična blažilna stremena

serijsko

Serijsko

serijsko

1 x ED

1 x ED

1 x DD

13° - 19°

13° - 19°

13° - 19°

Delovna zmogljivost 

Hidravlični priključki
Kot trosenja

ha/h

* Kot opcija na voljo hidravlična varianta.

ca. m

Delovna zmogljivost 

Podvozje vrtavke

ha/h

mm

podvozje z 2 kolesoma Podvozje z 2 kolesoma
(serijsko)
(serijsko)
podvozje s 4 kolesi
podvozje s 4 kolesi
(opcijsko)
(opcijsko)

Pnevmatike vrtavk

16 x 6.50 - 8

16 x 6.50 - 8

Izvedba blažilnih stremen

hidravlična

hidravlična

Sprednje tipalno kolo

opcijsko

Opcija

Električna nastavitev višine vrtavk

opcijsko

opcijsko
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