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Vysoká rázová síla s 
pracovní šířkou 9,70 m

Nastavení pracovní výšky
elektromotory

Transportní podvozek s
vysokým jízdním komfortem

Kardanové připojení rotorů
pro nejlepší přizpůsobení
půdě

KRONE-Jet-Effekt

Swadro 1010 
Stranový shrnovač se třemi rotory

Nečistoty v krmivu? Ne! Měnící se podmín-

ky nasazení požadují časté neodkladné

nastavení pracovní výšky. To funguje během

jízdy elektrickými motory, odolnými proti

vlivu povětrnosti, které jsou řízeny řidičem

přes elektrický ovládací box. 

Nejlépe vedený: Kombinace podvozku

Tridem a kardanového připojení rotoru

pečuje také na nerovném povrchu o čistou

shrnovací práci. Nájezdová přední kola

spojená spojovací tyčí sledují nejužší

zatáčky.

S řízením ramenem nápravy: Pro optimální

nájezdové chování a vynikající obratnost.

Široký transportní podvozek s velkými

pneumatikami (15.055-17IMPL10 PR)

zajišťuje bezpečnost a šetří trávník.

Zdvojený řádek se skoro 20,00 m – to jsou ideální předpoklady

pro silně výkonnou a přesnou polní řezačku. Třírotorový stranový

shrnovač KRONE Swadro 1010 plní zcela tuto úlohu. Přesvědčí

svou výkonností až k 10 ha/h a dělá žňový řetězec ještě

hospodárnější. Díky širokorozchodnému 

podvozku a řízením ramenem nápravy 

je tento velkoshrnovač mimořádně 

obratný a nechá se hravě 

snadno řídit.
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Se 40 km/h a pod 3,00 m transportní šířky

k cíli: Tři rotory se nechají rychle uvést do

transportní polohy. Protože průměr střední-

ho rotoru je pod 3 m, ušetří se zaklapávání

ramen prstů na středním rotoru. 

S pracovním záběrem 9,70 m nejlépe sladěné: Při jejich nasazení nebude žádná píce

zatlačena do země, neboť traktor se shrnovačem Swadro 1010 jede ve stopách

samojízdného žacího mačkače od KRONE, BiG M.

S perfektně sladěnými rotory: Aby byl z pracovní šířky 9,70 m udělán čistý stranový řádek, musí vše ladit. Z toho

důvodu má Swadro 1010 rozdílné průměry rotorů s různými otáčkami. Přední rotor je vybaven 10, střední a zadní 13

rameny prstů. Přední a střední rotor mají vyšší obvodovou rychlost. Z toho vychází lepší tok materiálu. Pomalu se

točící zadní rotor je vybavený 5 zdvojenými prsty na rameně, neboť musí pohybovat větší hmotou a je odpovědný

za tvar řádku.


