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Nesené provedení
se 4 a 6 rotory

   KW 4.62/4, KW 5.52/4x7, KW 6.02/6, KW 6.72/6 und  
KW 7.82/6x7: Pracovní záběr 4,60 až 7,80 m, různé průměry rotorů

   Centrálně ovládané hraniční obracení: ruční nebo na přání  hydraulické 

   Pohodlné ovládání: prostřednictvím jednočinného hydraulického okruhu

po posečené píci. Optimální přizpůsobení, dobré jízdní 
vlastnosti a perfektní práce řadí tyto šestirotorové stroje 
k nejprodávanějším na trhu. Malé rotory KW 6.02/6 jsou 
bezvadné pro sušení sena.

Obraceče píce KW 6.02/6, 6.72/6, a 7.82/6x7 se svými 
šesti rotory a pracovním záběrem 6,00 m, 6,70 m a 7,80 
m jsou ideální pro obracení píce uložené ve třech řádcích 
při jednom průjezdu. Přitom kola traktoru  nepřejíždějí 

Ideální:
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S hraničním obracením:
Ručně ovládaný systém hraničního obracení je v základ-
ní konfiguraci. Hydraulické provedení lze dodat na přání! 
I při této výbavě stačí pouze jeden jednočinný hydraulic-
ký okruh. Jednotlivé funkce, ať nastavení  hraničního ob-
racení, nebo skládání a rozkládání do pracovní polohy 
zajišťuje jeden rozvaděč.

Snadná přeprava:
S přepravní šířkou pod 3,00 m je jízda po silnici bezpeč-
ná. I u obracečů se šesti rotory je automatické centro-
vání stroje do závěsu traktoru při zvednutí do přepravní 
polohy samozřejmostí. 

Rotační obraceče KRONE přesvědčují svým  stabilním 

 rámem, bezúdržbovými pohony a kvalitními rotory 

 nejenom při práci v seně, ale také při rozhozu těžké píce. 

 Prokázaly své nejvyšší kvality i při nasazení v  přípravě 

senáže.  Robustní rámové segmenty spojené klouby 

umožňují mnohostranné nastavení. Obraceče  KRONE 

pracují  proto čistě a garantují kvalitní krmení i v 

 nejnáročnějších sklizňových podmínkách.

Robustní a praktické

Kompaktní:
Bezpečnou jízdu strojů KW 4.62/4 a 
KW 5.52/4x7 při přepravě umožňu-
je jejich nízká hmotnost, kompaktní 
agregace s traktorem a standardní 
osazení předepsaným osvětlením i 
označením.

KW 4.62/4 a 5.52/4x7: 
Tyto stroje mají čtyřmi rotory, pracovní záběr 
4,60 m a 5,50 m a vyznačují se nízkou hmot-
ností. Jsou ideální pro malé provozy a horské 
oblasti. K základní výbavě patří centrální ovlá-
dání hraničního obracení a možnost nastavení 
sklonu rotorů.
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Nesené provedení
S osmi nebo deseti rotory

   KW 7.92/8, KW 8.82/8, KW 11.22/10:  
s pracovními záběry od 7,90 do 11,00 m 

   Malé průměry rotorů se stejnou roztečí: rovnoměrné prosychání

   Tlumící vzpěry s eladurovými tlumiči: komfortní přeprava bez vibrací

   Dovnitř sklápěné vnější rotory: malá přepravní výška

své  robustní konstrukci se velmi osvědčily i v těžké píci. 
Šest ramen na každém rotoru o malém průměru pracuje 
s největší efektivitou.

Rotační obraceče KW 7.92/8 s pracovním záběrem  
7,90 m, KW 8.82/8 s pracovním záběrem 8,80 m a s 
osmi  rotory a KW 11.22/10 se záběrem 11,00 m a 10 
 rotory jsou praví specialisté na louky a pastviny. Díky 

Kvalitní píce s malými rotory
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Nízké náklady na velký pracovní záběr
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Komfortní jízdní vlastnosti:
Přídavné eladurové tlumiče na tlu-
mících vzpěrách pohlcují vibrace 
při přepravě i pracovním nasazení. 
Zlepšují jízdní vlastnosti a snižují 
celkové namáhání stroje.

Čistě na okrajích:
Nikdo nemá rád zbytečné sklizňové ztráty na okrajích pole. 
KW 7.92/8 a KW 8.82/8 mají v základní výbavě mechanicky 
ovládaný systém centrálního nastavení hraničního obra-
cení, a jako volitelné příslušenství pohodlnou hydrauli-
ku. U KW 11.22/10 je systém hydraulického nastavování 
hraničního obracení ve standardu. Centrální ovládání všech 
kol pod rotory se užívá s úspěchem také při vyrovnávání 
stroje na svažitých pozemcích

Stroje KW 7.92/8, KW 8.82/8 a KW 11.22/10 jsou nesené konstrukce. Pokud nepreferu-

jete stroje s podvozkem, ušetříte náklady při jeho pořízení a získáte rotorový obraceč s 

vysokým standardním vybavením i s centrálně ovládaným hraničním obracením. K ovládání 

KW 7.92/8 a 8.82/8 vám postačí jeden jednočinný hydraulický okruh. U KW 11.22/10 je 

zapotřebí jeden dvojčinný hydraulický okruh traktoru. Se stejnou roztečí rotorů dosáhnete 

také rovnoměrného rozhozu i těžké píce.

Bezpečný na silnici:
Obraceč KW 11.22/10 lze složit z pracovní polohy do 
transportní s výškou pouhých 3,45 m. Přepravní šířka 
nepřesáhne 2,95 m, a tak pojedete po silnici s jistotou a 
bezpečně.

Na vysoké noze:
Velká kola 18x8.50 pod prostředními 
rotory jsou šetrná ke strništi a 
zajišťují bezpečnou oporu při par-
kování obracečů KW 8.82/8 a KW 
11.22/10 ve složeném stavu.

Ze širokého na úzký:
Sklopení a rozložení rotorů je 
ovládáno jedním jednočinným hyd-
raulickým okruhem. Pro dosažení 
ještě nižší přepravní výšky se vnější 
rotory sklápějí dovnitř.


