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Tandemové nápravy 
sériově

Tlumiče s tlakovými vnitřními
pružinami

Samočinné vystředění při
zvedání

Sklopná ramena prstů

SWADRO 35, 38, 42, 46
Jednorotorové shrnovače pro tříbodový závěs

Na velké noze: Jednorotorový shrnovač

Swadro je vybaven balonovými pneumati-

kami Super-Ballon-Bereifung 16 x 6.50/6 ply,

které jej výborně doplňují. Vynikají nejen svý-

mi jízdními vlastnostmi, ale šetří i strniště. 

To se vyplatí: Jednorotorové shrnovače

Swadro mají sériově tandemovou nápravu.

Kola běží těsně u prstů. Tím dochází k

nejlepšímu přizpůsobení půdě a zaručuje

nejčistší shrabání na nerovném povrchu.

Absolutně čistě. Nezůstane nic ležet ani při

těžké píci: Příčné nastavení rotoru se na

obou stranách seřizuje změnou polohy

čepu v segmentu s otvory. 

Doma v mnoha provozech: Jednorotorový shrnovač Swadro pro

tříbodový závěs s pracovními šířkami od 3,50 m do 4,60 m.

Přesvědčují vzorovou stabilitou a jedinečnou technikou a

vyznačují se mnoha technickými znaky osvědčených

velkoplošných shrnovačů KRONE.
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Perfektně vedený: Jako zvláštní vybavení

existuje přídavné, výškově přestavitelné a

náběhem řízené opěrné kolo. Tím se shrno-

vač přizpůsobí ještě lépe nerovnému tvaru

povrchu. 

Nejlépe vedený: Různé děrované segmenty

zajišťují optimální vedení rotoru podle

všech předpokladů. Závěs horního vedení

do podélného otvoru umožňuje nasazení s

předním podpěrným kolem. 

Pohodlné nastavení: Nastavení pracovní

výšky rotoru se provádí plynule. Děje se to

jednoduše a rychle ruční klikou ze sedadla

traktoru. Výsledkem je bezeztrátový a čistý

sběr píce. 

Na podvozku záleží: Čím větší je rotor,

tím významnější je kvalitní podvozek,

protože pro čisté nahrabování musejí

běhat prsty ve stejné výšce po celém

pracovním záběru nad zemí. Terénní

vlny nebo stopy po kolech traktoru

mohou být příčinou znečištění píce,

které vede k silnému snížení kvality

krmiva. Z tohoto důvodu nabízí

KRONE sériově pro jednorotorový

shrnovač vyrovnávací tandemovou

nápravu. Pro ještě lepší kopírování lze

shrnovač vybavit opěrným kolečkem,

které lze objednat zvlášť.

Perfektní práce: Jednorotorové shrnovače SWADRO 35 až 46 odkládají svými až 13 tangen-

ciálně uspořádanými prsty pokos čistě do pravidelných řad. Zde nezůstává nic ležet.



8

Vždy optimální šířka řádku: Nastavení řád-

kovací plachty je snadné. Podle množství

píce, ale také požadované šířce řádku se

nechá řádkovací plachta teleskopickou tyčí

lehce vytáhnout nebo zasunout.

Exkluzívní: Patentované naváděcí zařízení

dokonale zvládá shrnovač KRONE i v

ostrých zatáčkách. Díky kombinaci vahadla

a tlumičů mají shrnovače rejd až 20°. Tím

jsou velmi obratné ve velkém rozsahu. 

S tlumením to jde lépe: Tlumiče se starají v

zatáčkách při vysoké rychlosti stejně jako

sjezdech ze svahu o klidné nájezdové

chování. 

Obratný skrznaskrz: Všechno běží

současně, protože s rejdem 20°

vybere shrnovač i rohy. Nabíhající

shrnovač nenechá nic ležet a formuje

i v zatáčkách perfektní řádky. To je

důležitý argument, neboť jednorotoro-

vé shrnovače jsou mnohde nasazová-

ny na malých a klikatých pozemcích.

Drží stopu: Jednorotorový shrnovač KRONE Swadro sleduje traktor ve všech zatáčkách.
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Komfortně automaticky: Pro dopravu se

stroj zvedne. Přitom jedou tlumiče na doraz

a drží rotor uprostřed za tříbodovým závě-

sem. Zde není třeba nic ručně zajišťovat.

Praktické: Vysoce dimenzovaná tažná

pružina ulehčuje zdvih řádkovací plachty pro

přepravu. Zároveň je rotor aretován proti

pádu. Tím je zajištěna malá transportní šířka

se stranově zaklapnutými rameny prstů.

Velmi snadné – široký na poli, úzký na silnici:

Pro přepravu na silnici se zaklapnou vnější

ramena prstů. Jde to rychle a snadno – bez

velkého výdeje energie. 

Bezpečně na silnici: vysoká hustota

provozu a rychle jezdící traktory kla-

dou vysoké nároky na připojené stroje

v bodu bezpečnost provozu. Shrno-

vače KRONE zcela splňují tyto

požadavky. Se zaklapnutými rameny

prstů a do výšky vyklopenou řádkova-

cí plachtou jsou jednorotorové shrno-

vače Swadro nejvýše kompaktní.

Nechají se rychle a bezpečně

přemístit.

Kompetentní na poli, kompaktní na silnici: Tyto vlastnosti označují všechny rototové shrnovače

KRONE. 


