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KRONE-Jet-Effekt

Kardanové zavěšení rotorů je
sériové

Nastavení záběru u shrnovačů
SW 800/26, 900, mechanické
ve standardu, hydraulické-
volitelná výbava

Zvedání jednotlivých rotorů u
Swadro 800/26 a 900

Swadro 700, 800/26, 900
Profesionální středový shrnovač

Aby běžela práce na poli bez problémů, musí být v předsezoně

vykonána kompetentní konstrukční práce. U KRONE si můžete

být jisti, že používáte prvotřídně zpracované stroje, které vznikly

inovační technikou. To platí také pro středové shrnovače od

KRONE s pracovní šířkou od 6,80 do 8,80 m. Jsou snadné na

servis a údržbu, výkonné a při tom šetrné k píci a k trávníku.

Základna pro dlouhou životnost: Dvoubo-

dový závěs (kat. I/II) je stabilně vyložený a

kyvně zavěšen. Kloubový hřídel nemůže být

poškozen při nechtěném zvednutí spodního

vedení.

Nuceně řízený: Širokorozchodný podvozek

s velkoobjemovými pneumatikami 10.0/75-

15.3/8 PR je řízen z dvoubodového závěsu

stabilní tyčí řízení. To zaručuje nejlepší

náběhové vlastnosti také v nejužších zatáč-

kách.

Široká stopa: Náprava Tridem šetří trávník a

ručí za čistou píci. Přední kola jsou řízena

náběhem a spojena řídicí tyčí. To působí

klidný chod. Pevná zadní kola stabilizují

jízdní chování na svahu. 
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Šetrný a výkonný: Pokud se jedná o

kvalitu krmiva, nabízí středový shrno-

vač výhody. Pracuje velmi čistě, poně-

vadž krmivo je oboustranně podáváno

jen jednou šířkou rotoru. Mimořádně

pravidelné řádky, krabicové formy se

nechají následnými sklízecími stroji

dobře sebrat. Středovým shrnovačem

můžete jezdit rychle a docílíte největší

plošný výkon. Swadro 900 se svým

velkým rotorem a 13 rameny prstů je

silně výkonný stroj a zvládne cca 

8,5 ha/h. Swadro 700, 800/26 udělá

dojem jednoduchým ovládáním, velmi

dobrými jízdními a náběhovými

vlastnostmi a kompaktní přehlednou

konstrukcí.
Čistě, neboť krmivo je ”uchopeno” jen jedním rotorem. Dvourotorové středové shrnovače

KRONE řady Swadro odkládají píci vzdušně, volně a bez kroucení.

Nastavení příčného sklonu: Rychle a jed-

noduše lze rotor výškově nastavit tak, aby

čistě nahraboval i nejtěžší píci. Slouží k

tomu segment s více otvory, ve kterých lze

kolo výškově přestavit.

Ideální v zatáčkách: Volitelně je možné

vybavit tridemové nápravy vlečenými zadní-

mi koly. Sledují stopu ve všech zatáčkách,

nedřou, šetří strniště a odlehčují podvozku.

Široká stopa: Náprava Tridem šetří trávník a

ručí za čistou píci. Přední kola jsou řízena

náběhem a spojena řídicí tyčí. To působí

klidný chod. Pevná zadní kola stabilizují

jízdní chování na svahu. 
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Se stejným dosedacím tlakem po celé šířce, neboť rotor je zavěšen uprostřed nad

převodem rotoru. Hroty opouštějí zem při zvedání rovnoběžně napříč směru jízdy. Střední

zavěšení dbá o čisté krmivo. 

S taženými rotory: Zavěšení rotoru umístěné

za ramenem výložníku vede ve spojení s

kardanovým připojením k ideálnímu chová-

ní při zvedání. Přednost: Prsty nemohou

poškodit strniště.

KRONE Jet-Efekt: Řádně přistát, řád-

ně startovat! Vedení rotoru tažením,

kombinované s kardanovým připojením,

má smysl. Při spouštění rotoru dosed-

nou nejprve zadní kola, pak přední kola

nápravy Tridem – při zvedání je obráce-

né pořadí. Z toho důvodu mohou prsty

při spouštění i zvedání běžet do země,

poškodit trávník a znečistit krmivo. Toto

řešení od KRONE zaručuje kvalitativně

hodnotné krmivo.
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Výroba kvalitativně hodnotného krmiva

předpokládá profesionální žací techni-

ku. Profesionálové dbají nejen na rázo-

vou sílu, nýbrž také na kvalitu práce,

která je rozhodující pro optimalizaci

výnosů. Aby byly tyto požadavky

splněny, může KRONE rotační shrno-

vače Swadro 700, 800/26 a 900 vyba-

vit zcela podle vašeho přání. Kardano-

vé připojení rotorů, tridemové pod-

vozky, čtyři zesílené prsty o průměru

10,5 mm na každém rameni a přesné

nastavení pracovní výšky pomocí

vřeten je zárukou čisté práce.

S rotačními shrnovači KRONE Swadro 700, 800/26 a 900 si můžete být jisti, že při 

základní přípravě krmiva poběží vše hladce.

S kardanem nebo napevno: Můžete si 

zvolit: Deska s podélným otvorem pro volný

výkyv ve směru jízdy. Tady vede náprava

Tridem kardanem připojený rotor. Deska bez

podélného otvoru vede pevné připojení

rotoru ve spojení s jednoduchou nápravou. 

Nečistoty v píci - nepřípustné: Pro výrobu vysoce kvalitní píce je kardanové zavěšení 

rotorů ta správná volba. Zajišťuje, že rotory sledují všechny terénní nerovnosti, i v podélném

směru jízdy. Prsty pracují čistě a jsou méně zatěžovány i v kopcovitém nebo zvlněném

terénu. Profesionální stroje Swadro od KRONE nenechají ležet ani stéblo..
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S optimální pracovní výškou: Pracovní výš-

ka rotorů se u strojů Swadro 700, 800/26 a

900 nastavuje plynule a pohodlně pomocí

vřetene. Přesné nastavení zaručuje čistý

sběr píce beze ztrát.

Chytré řešení: Správně dimenzované jed-

nočinné hydraulické válce zvedají rotory do

transportní polohy nebo na souvratích a

spouští je pro práci. Tažné pružiny snižují

přítlak na opěrná kola podvozku u Swadro

800/26 a 900.

Jednoduché: Pro práci se stroji Swadro

700, 800/26 a 900 stačí jednočinný hydrau-

lický okruh. U strojů Swadro 800/26 a 900

lze volit mezi zvednutím jednoho nebo dvou

rotorů pomocí přepínacího ventilu.

Swadro 700 Swadro 800/26 Swadro 900

Mechanické nastavení 

pracovní výšky

Mechanické nastavení 

pracovní šířky

Hydraulické nastavení 

šířky záběru

Zvedání jednotlivých rotorů

Pevná ramena hrabic

Sklopná ramena hrabic

+ + +

– + +

– volitelné volitelné

– + +

(+) (+) –
(+) (+) +

+  Základní výbava (+)  nutné příslušenství – není k dispozici

Na první pohled 
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Flexibilní šířka řádku a záběru: Stroje Swadro

800/26 a 900 mají v sériové výbavě

mechanické nastavování šířky záběru.

Pomocí vřetene lze rotory snadno vysouvat a

zasouvat. Jako volitelná výbava je k dispozi-

ci hydraulické nastavování šířky záběru.

S pevnými rameny: Rotory středových

shrnovačů pokosů KRONE Swadro 700 a

800/26 mohou být kompletně vybaveny

pevnými rameny hrabic. Tato varianta se

nabízí tehdy, není-li rozhodující přepravní

výška.

Široký na poli, nízký přepravě: Se sklápěcími

rameny hrabic budete při projíždění nízkých

průjezdů a mostů vždy bezpečné. Sklápění

ramen je snadné a rychlé. 

Přejezdy rychlostí 40 km/h z místa na

místo ušetří čas i peníze. Dvourotorové

shrnovače pokosů KRONE jsou

všechny vybaveny přepravními pod-

vozky schválenými pro rychlost až 40

km/h. Tato výbava se vyplatí především

tehdy, má-li přijít déšť a přesuny musí

být rychlé. Aby přepravní výška byla

malá, mohou být středové shrnovače

pokosů Swadro 700, 800/26, 900 a

jejich varianty Plus vybaveny sklopný-

mi prstovými rameny.

Širokorozchodný podvozek s velkoobjemovými pneumatikami 10.0/75 - 15.3/8PR je

dimenzován pro maximální rychlost 40 km/h a zajišťuje větší bezpečnost při rychlé jízdě.
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Elektrické nastavování 
pracovní výšky

Komfortní ovládání pomocí
elektrického ovládacího panelu

Manuální nastavování šířky 
pro Swadro 700 Plus

Hydraulické nastavování šířky
pro Swadro 800/26 Plus a 
900 Plus

Zvedání jednotlivých rotorů 

Swadro 700 Plus, 800/26 Plus, 900 Plus
Maximální úroveň komfortu

Plus - více než jen středový shrnovač. Swadro 700 Plus, 

800/26 Plus a 900 Plus přesvědčí nejen kvalitou práce, výkonem

a stabilitou, ale také vyšším komfortem. Mají snadné ovládání a

splní všechna vaše přání. Vše je optimálně sladěno dohromady.

Práce s takovým strojem těší.
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Z kabiny traktoru: Elektrické servomotory

umožňují během jízdy rychlé nastavení pra-

covní výšky. Budete sklízet píci vždy

optimálně, čistě a beze ztrát.

Komfortní: Elektrický ovládací panel pro

stroje Swadro 700 Plus, 800/26 Plus a 900

Plus. Splňuje dvě funkce: Nastavení pra-

covní výšky pomocí elektromotorů a volbu

zvedání jednotlivých rotorů vpravo a vlevo.

Manuální: U stroje Swadro 700 Plus se

nastavení šířky provádí pomocí vřetene na

teleskopických ramenech. Nastavením

šířky můžete zvolit ideální záběr a šířku

řádku pro následující sklizňové stroje.
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Swadro 700 Plus Swadro 800/26 Plus Swadro 900 Plus

Elektrické nastavení 

pracovní výšky

Manuální nastavení 

šířky záběru

Hydraulické nastavení 

šířky záběru

Zvedání jednotlivých rotorů

Pevná ramena hrabic

Sklopná ramena hrabic

+ + +

+ – –

– + +

+ + +
(+) (+) –
(+) (+) +
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Variabilní šířka: Optimálně připravený řádek

pro následný sklizňový stroj zvyšuje jeho

výkonnost a snižuje náklady. Dvojčinné

hydraulické válce umožňují u strojů 

Swadro 800/26 Plus a 900 Plus plynulé

nastavování šířky záběru i řádku.

Na souvrati: Řidič může přímo z kabiny

traktoru rychle zvednout rotory. Rotory se

zvedají vysoko. Při velké světlé výšce rotorů

nad zemí můžete přejíždět i vydatné řádky.

Shrnování pouze s jedním rotorem: Stroje

Swadro splňují i tento požadavek. Možnost

práce pouze s jedním rotorem je často

vyžadována v klínech a na okrajích polí a luk.

Na první pohled 

+  Základní výbava (+)  Potřebné příslušenství – není k dispozici
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Variabilní pracovní 
záběr od 8,80 m do 10,00 m

15 ramen na rotoru

Široký podvozek s 
8 vlečenými koly

Elektricky stavitelná výška
rotoru

Kardanové zavěšení rotorů
na rám

Velká přepravní kola

Swadro 1000
Středový shrnovač se záběrem až 10 metrů

Swadro 1000: Středový shrnovač KRONE má dva rotory a na

každém 15 ramen. Se svým výkonem až 10 ha/hod je tento stroj

velmi průrazný. Pracovní záběr lze měnit díky teleskopickým

ramenům a hydraulickému ovládání od 8,80 m do 10,00 m.

Swadro 1000 překvapuje při praktickém nasazení svými

bezúdržbovými rotory a jejich kardanovým 

zavěšením. Dále vyniká osmikolovým 

podvozkem, který velmi dobře 

kopíruje terén. Při ovládání stroje 

je nepřehlédnutelný také komfort. 

Tyto vlastnosti předurčují tento 

středový shrnovač k mnoho-

strannému nasazení.

Pro vysoký výkon, stabilitu a komfort má

SW 1000 bezúdržbový rotor s 15 rameny,

vodící dráhu Dura-Max a v ní vodící rolny o

velkém průměru s dlouhodobou maznou

náplní. Vynikající stabilitu ramen zajišťují

široce uložená ložiska v hliníkových

pouzdrech.

Jednoduché a dobré: Uvolnit čtyři šrouby a

vytáhnout rameno i s vodící kladkou je vel-

mi jednoduché a praktické. Po vyražení

dvou pružných kolíků lze provést výměnu

vnější části ramene.

Nastavování pracovní výšky při jízdě

umožňuje ovládací panel a elektromotor nad

rotorem. Plynulým nastavováním lze velmi

rychle a přesně seřídit vzdálenost prstů od

povrchu. Tento způsob se velmi ocení při

časté změně sklizňových podmínek.
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Se strojem Swadro 1000 splnil KRONE

požadavky na dvourotorový středový

shrnovač o velkém pracovním záběru.

Díky konstrukčnímu provedení a

celkovému uspořádání rotorů utváří

středový shrnovač rovnoměrné řádky,

je přehledný a lehce ovladatelný i při

rychlé jízdě. S 15 rameny na rotoru a 4

dvojprsty na ramenu je Swadro 1000

ve výkonu profesionální. Perfektně vy-

tvarovaný řádek umožňuje zvyšovat

ve. Perfektně vyt-varovaný řádek

umožňuje zvyšovat ve sklizňové lince

výkon následných strojů. Rotory lze

velmi přesně nastavit i v příčné rovině

a dosahovat tak velmi čistou sklizeň.

Možnost zvednout jeden rotor a s

druhým pracovat je ve standardu.

Bezztrátová sklizeň: Podvozek rotoru u

shrnovače Swadro 1000 je osazen osmi

vlečenými koly v tandemovém uspořádání.

Takto kopíruje rotor optimálně všechny

půdní nerovnosti a sbírá čistou píci. Volně

vlečná kola kopírují i úzké zatáčky. 

Pro profesionální nasazení: Trapézový profil

nosného rámu je robustní a trvanlivý. Se

sklopnými rameny nepřesáhne Swadro

1000 při přepravě výšku 4,00 m. Transport-

ní podvozek je schválen pro přepravní rych-

lost 40 km/hod. Umožňuje rychlý přesun

mezi pozemky. 

Následuje v každém rohu: Nucené řízení

zajišťuje velmi přesné vedení stroje za trak-

torem. Řízená náprava osazená balonovými

pneumatikami 15.0/55-17/10 PR zvládá

velmi dobře jízdu v zatáčkách díky uložení

osy nápravy na otočném čepu. Řídící tyč je

uložena ve druhém čepu mimo osu stroje.


