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Variabilní pracovní 
šířka až 13,50 m

Komfortní obsluha pomocí
terminálu Alpha, Gamma
nebo CCI 

Elektrické nastavování výšky
rotorů z kabiny traktoru 

Sklopná ramena hrabic pro
přepravní výšku pod 4,00 m 

Zvedání jednotlivých rotorů

Swadro 1400

Stabilní a promyšlený: Dvoubodový závěs-

ný rám výkyvně uchycený do spodních

ramen traktoru umožňuje velké manévro-

vací možnosti. I při bezděčném nenadálém

zvednutí spodních ramen hydrauliky nedo-

je k poškození karadové hřídele.

Volitelně: Hydraulicky nastavitelná výška

oje s kulovým závěsem pro Swadro 1400.

Stroj lze snadno připojit a odpojit. Traktor

nepotřebuje spodní ramena. Jízda je ply-

nulá, bez cukání, bezpečná a komfortní.

Nejvýše zatížitelný: Podmínky v mimopod-

nikovém nasazení nejsou vždy ideální. Z

toho důvodu má velmi robustní rám a

splňuje tak vysoké požadavky praxe. 

Čtyřrotorové středové shrnovače od KRONE jsou výkonné

pracovní stroje. Se Swadro 1400 a přestavitelnou pracovní

šířkou od 11,00 do 13,50 m zvládnete pouze jedním traktorem

hravě přes 13 ha za hodinu. Tento obrovský výkon je umožněn

nahrazením dvou duo 

shrnovačů pouze 

jedním Swadro 1400.

Čtyřnásobná síla
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Pro profesionální nasazení: Každý rotor se

13 rameny prstů, čtyři zdvojené prsty na

ramenu, prostorově rozložená náprava

Tridem a kardanové připojení rotorů pro

optimální přizpůsobení půdě ve všech

směrech.

Odlehčení pružinami: Tažné pružiny přesu-

nují velký díl hmotnosti předního ramena a

rotoru na hlavní rám. To zabrání propadává-

ní rotoru na vlhkých půdách a zabezpečí

nejvyšší sledování stop kol ve svazích.

Dostatečný prostor: Připojení ramen

výložníků a vodorovná poloha hlavního

rámu umožňují delší zdvih. Díky postupné-

mu zařazování budou vždy nejdříve zved-

nuty nebo spuštěny přední rotory.

Velmi rovnoměrný středový řádek od

Swadro 1400 zajišťuje ještě větší

využití následující sklízecí techniky.

Podnikatelé hovoří o zvýšení výkonu

řezaček až o 20%. Shrnovač Swadro

1400 disponuje spoustou inovativních

nápadů, jako např. kardanové připoje-

ní rotorů, KRONE Jet-Efekt, speciální

tvrzenou vodicí dráhou Dura-Max se

zárukou na 3 roky a nastavováním

pracovní výšky pomocí elektrických

servomotorů.

Řádek přesvědčí: U Swadro 1400 jsou obvodové rychlosti předního rotoru vyšší než u zadního.

Toto sladění obvodových rychlostí je inovace KRONE, která zajišťuje rovnoměrný a nakypřeně

uložený řádek.
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pro Swadro 1400pro Swadro 1400 / Swadro 1400 Pus pro Swadro 1400 / Swadro 1400 Plus

Palubní elektronika Komfort: Palubní počí-

tač pracující s ISOBUS umožňuje jak

použití ovládacího terminálu KRONE Alpha

(pouze pro Swadro 1400) a Gamma, tak i

terminálu CCI nebo terminálu ISOBUS na

traktoru.

Ovládací terminál Alpha pro Swadro 1400:

Lze tak nastavit pracovní výšku, šířku zábě-

ru a šířku řádku. Pomocí tlačítka lze rotory

zvedat a spouštět jednotlivě nebo v sek-

vencích. Stroj Swadro 1400 může pracovat

s „load-sensing" systémem.

Ovládací terminál Gamma:

Osvětlený displej zobrazuje zřetelně všechny

funkce. Ovládací panel s digitálním displejem

umožňuje u stroje Swadro 1400 Plus navíc

automatické nastavení výšky všech rotorů na

předvolenou hodnotu.

Široký na poli, kompaktní na silnici.

Vzduchové brzdy, širokorozchodný

podvozek s balónovými pneumatika-

mi a dovolenou rychlostí 40 km/h a

přepravní šířka pod 3,00 m umožňují

po silnici bezpečnou jízdu. Se sklope-

nými rameny hrabic a rámem skloně-

ným dopředu má stroj Swadro 1400

přepravní výšku menší než 4,00 m.

Tato výška odpovídá normě a nepůso-

bí problémy u podjezdů, elektrických

vedení a větví stromů.
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pro Swadro 1400 / Swadro 1400 Plus

Ovládací terminál CCI100: Jeden ovladač

na všechno. Tento ovládací terminál

zahrnuje nejen funkce ovládání Alpha a

Gamma, ale umožňuje také navíc ovládání

všech strojů od jiných výrobců, které jsou

kompatibilní v systému ISOBUS.

Změna pracovního záběru od 11,00 do 13,50 m dovoluje flexibilitu v optimálním nastavení

dle sklizňových podmínek. Variabilní je i šířka řádku od cca. 1,40 m do 2,20 m a nastavuje

se přestavením zadních rotorů. Uvedené seřizování se provádí hydraulicky posunem

teleskopických ramen rotorů. Úhlové převodovky pro pohon předních rotorů jsou uloženy

na výsuvném rameni a posouvají se při změně záběru s ním. Předností je stále stejné

překrytí hnací kardanové hřídele. 

Šířka řádku: 

1,40 až 2,20 m

Pracovní šířka: 11,00 až 13,50 m
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Hydraulické snižování
podvozku: Přepravní výška 
pod 4,00 m. Ramena hrabic 
se nesklápí.

Automatické přizpůsobení
pracovní výšky podle prvního
nastaveného rotoru. 

Extra silné pohony pro 
náročný dlouhodobý provoz.

Vysoce komfortní obsluha
pomocí terminálu Gamma
nebo CCI 100

Swadro 1400 Plus

Střední usměrňovací plachta jako volitelná

výbava: I s rotory na jedné straně zvednutý-

mi můžete ukládat perfektní řádek. Při pře-

chodu do přepravní polohy se plachta auto-

maticky zvedne nahoru. Tím se dosáhne

potřebné světlé výšky.

Elektrické komfortní nastavení výšky rotorů:

Z kabiny traktoru pohodlně zvolíte pracov-

ní výšku prvního rotoru; ostatní tři rotory se

nastaví na stejnou hodnotu automaticky

prostřednictvím elektrických servomotorů.

Síla: Převodovky vysunuté daleko do stran

optimalizují průběh sil v kloubovém hřídeli.

Swadro 1400 Plus má extra silné hnací

hřídele. Rotory jsou jištěny zubovými

spojkami.

U stroje Swadro 1400 Plus znamená „Plus" maximálně

komfortní obsluhu a vysokou výkonnost v těžkých pracovních 

a sklizňových podmínkách. Rozsáhlá standardní výbava s

hydraulickým snižováním podvozku, elektrické nastavení

pracovní výšky a zesílené hnací hřídele splní všechny vaše

požadavky.

Na nejvyšší úrovni
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Do přepravní polohy z kabiny traktoru:

Swadro 1400 Plus má nápravu s hydrauli-

cky nastavitelnou výškou a je proto vyba-

ven pevnými rameny hrabic. Sklápění

ramen hrabic není třeba provádět. Shrno-

vač dosahuje při přepravě menší výšku než

4 metry.

Hydraulicky pod 4,00 m výšky: Pomocí

hydraulického nastavení výšky nápravy je

možné pro účely přepravy stroj Swadro

1400 jednoduše a pohodlně snížit. To šetří

čas a činí stroj ještě komfortnější.

Můžete si vybrat: Sériové vybavení pneu-

matikami 500/50-17/10 PR, nebo jako voli-

telná výbava větší pneumatiky 560/45-22.5.

Ty se výborně osvědčily pro přepravní

podvozky v méně únosných terénech. Obě

varianty jsou schválené pro rychlost 

40 km/h.

Hospodárný provoz shrnovače se

projeví zejména při vysokém využití ve

více podnicích. Proto je důležitá

výkonnost, krátké přípravné a čekací

časy, rychlá přeprava, dlouhá životnost

a v nepo-slední řadě komfort obsluhy.

Čtyřrotorový shrnovač Swadro 1400

Plus s ukládáním řádku na střed je

konstruován přesně podle požadavků

firem pracujících pro více zákazníků.

U stroje Swadro 1400 Plus lze všechna

nastavení provést z kabiny traktoru.

Rychle se dostanete na místo a

přesvědčíte vynikajícím výkonem.


