Combi Pack
1250 MC, 1500 MC
Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky

www.krone.cz

Combi Pack
Chytře kombinovat, šetřit náklady!
První zcela integrovaná kombinace na trhu,
lis a balička!
Všechny pracovní postupy probíhají automaticky!
Pracovní šířka sběrače 1,95 m; pro vysoké výkony a
naprosto čistý sběr!
Rotační řezačka MultiCut, až 17 nožů, pro nejlepší slisování!
Integrovaná balička KRONE s dvojitým rotačním ovíjecím
ramenem!
Vodič fólie pro fólie 500 mm nebo 750 mm; posuvný napínák
z 50% na 70%!
Základní výbava: Tandemová náprava s velkoobjemovými
pneumatikami!
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Výpočet, který vychází:
Jeden pohled na fakturu s náklady
na způsob silážovaní různých kulatých balíků je jednoznačný: Použití
integrované kombinace lisu a baličky
je vhodnější jako obvyklý způsob (lis
a balička, jako oddělené jednotky).

Combi Pack 1250 MultiCut
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Combi Pack 1250 MultiCut
Kombinované lisy na válcové balíky s baličkou

Drsný:
Navíjecí stůl s technikou nekonečného
řetězového příčného dopravníku zaručuje spolehlivé a rovnoměrné otáčení
balíků za všech podmínek.

Přesná příprava:
Zvedák balíků zajišťuje správné ukládání balíků na střed navíjecího stolu,
také v kopcovitém terénu.

Fólie zůstává nepropustná:
Na gumovou podložku se balík složí
opatrně a nepoškozený. Při přemisťování nebo lisování sena nebo slámy
se dá gumová podložka lehce otočit a
zavěsit.
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Originál od jedničky na trhu:
S Combi Pack 1250 nabízí KRONE v integrované kombinaci lisu na kulaté balíky a baličky naprosto nejlepší
stroj. Combi Pack 1250 MultiCut pracuje s konstantní
komorou na balíky a užívá se pro balíky o průměru
1,25 m. Pracovní postupy – lisování a navíjení –
probíhají zároveň a automaticky. Tak je nutný jen
řidič a traktor. To znamená úsporu času a nákladů, která dříve nebyla možná. Samozřejmě vsadil
KRONE také u řady Combi Pack na tisícinásobně prověřený koncept nekonečného řetězového příčkového dopravníku.

Dva v jednom:
Při plné lisovací komoře příp. dosažení předvoleného
tlaku dostane řidič signál, síť se vysune a balík se ovine
sítí. Potom se otevře zadní klapka lisu. Zvedák balíků
odloží balík na navíjecí stůl. Během lisování vpředu začíná vzadu proces navíjení. Po předem nastaveném počtu

ovinutí se tento pracovní postup automaticky vypne. Až
řidič znovu zastaví, když je další balík slisovaný, navíjecí
stůl se sklopí dozadu a složí balík na gumovou podložku
na zemi.
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Combi Pack 1500 MultiCut
Kombinované lisy s variabilní komorou a baličkou

Ladí k sobě!
Pro Combi Pack 1500 V vyvinul KRONE
nový systém odkládání. Po otevření komory na balíky se balík odloží na odkládací stůl, který je opatřen nekonečným
rotujícím výtahem (podobný princip
jako koreček).

Doprava na balicí stůl:
Tyče výtahu posunují balík na navíjecí
stůl. Perfektní a dokonalý systém odkládání, který velmi bezpečně funguje
i za těžkých podmínek, jako jsou např.
kopcovité oblasti.

Neporazitelně dobrý:
Navíjecí stůl s nekonečným řetězovým
laťkovým dopravníkem odvede dobrou
práci za všech podmínek.
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Průměr balíků
od 1,0 m do 1,5 m
Při plné lisovací komoře příp. při dosažení
předvoleného průměru balíku zazní signál,
síť se vysune a balíky se ovinou sítí. Potom
se otevře zadní klapka lisu. Balík se posune z
odkládacího stolu na navíjecí stůl.Během lisování vpředu probíhá vzadu proces navíjení.
Po předem nastaveném počtu ovinutí se tento pracovní postup automaticky vypne. Až
řidič znovu zastaví, když je další balík slisovaný, navíjecí stůl se sklopí dozadu a složí
balík na gumovou podložku na zemi, jako Combi Pack 1250.

Vše automatické:
Při plné lisovací komoře příp. při dosažení předvoleného průměru balíku
zazní signál, síť se vysune a balíky se
ovinou sítí. Potom se otevře zadní klapka lisu. Balík se posune z odkládacího
stolu na navíjecí stůl.Během lisování
vpředu probíhá vzadu proces navíjení.
Po předem nastaveném počtu ovinutí
se tento pracovní postup automaticky
vypne. Až řidič znovu zastaví, když je
další balík slisovaný, navíjecí stůl se
sklopí dozadu a složí balík na gumovou
podložku na zemi, jako Combi Pack
1250.
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Dvojramenná balička
Dvakrát rychleji

1

2

1. Balí:
Hydraulické pohony řetězového laťového výtahu navíjecího stolu a dvojitého navíjecího
ramene jsou na sebe zcela napojené. Výsledek: Nejlepší zakrytí fólií
2. Jednodušeji to nejde:
Počet navinutých vrstev (2, 4, 6 nebo 8 vrstev)
předvolíte na monitoru. Na zobrazeném mechanismu nastavte, zda pracujete s fólií 500
nebo 750.
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4

3. Dvakrát rychleji!
Nové otočné navíjecí rameno se stará o ještě
kratší dobu navíjení a vyšší výkon. Dále snížíte
prostoje při výměně fólie.
4. Dostatek místa:
V zásobníku na motouzy naleznete místo až
na 10 rolí, zvolte 4 motouzy a 2 role sítě nebo
3 role sítě (2000 nebo 3000 m). Dost pro
dlouhý pracovní den.
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Perfektní až do detailu
Nové otočné dvojité navíjecí rameno je nastaveno na vysoký výkon
lisování. Protože čím se navíjí rychleji, tím dříve je navíjecí stůl uvolněn
pro další balík.

1. Obraceč balíků jako volitelná výbava:
Balík složený na čelní stranu se nemůže odvalit. Na čelních stranách je více vrstev fólie, takže je vyloučené poškození ptáky. Dále nejsou
pro skladování balíků zapotřebí žádné otočné
hydraulické kleště.

1

2. Zde se „plní“.
Balíky se ukládají v párech. To šetří čas při dalším ukládání.
3. Pohodlný a jednoduchý:
V zásobníku bezpečně uchováte jak role sítě,
tak také role motouzu. Výměna se provádí pohodlně ze země. Pád z žebříků nebo úzkých
stupátek nehrozí.

2

4. Zásobníky na fólie:
Dvě uzavíratelné skříně po obou stranách lisu
pojmou až 6 rolí fólie. (500 mm nebo 750 mm)
5. Do 70 procent:
Napínák se dá posunem dvojitého čelního
kola jednoduše nastavit z 50 % na 70 %.
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6. Elektricky:
Po ukončení lisovaní se spustí navíjení sítě,
případně motouzu, automaticky nebo ručně
pomocí elektrického servomotoru. Počet ovinutí sítě jsou nastavitelné ze sedadla řidiče.
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Vázání
Pohodlí pro řidiče

Vlastní zásobování olejem palubní hydraulikou:
Zde je hlavní pohon s integrovaným hydraulickým čerpadlem. Při využití palubní hydrauliky bude potřeba
méně hydraulických připojení na traktoru.

Samostatná nádrž:
Palubní hydraulika s oddělenou nádrží na olej zajišťuje
na traktoru nezávislé zásobování olejem a vždy konstantní dodávky do hydraulických spotřebičů.
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Vše nejlepší v okamžiku
Ovládání jednou rukou s velkým komfortem, také to charakterizuje Combi Pack
od KRONE. Zde nejsou dva ovládací panely, nýbrž jen jeden společný pro lis a
baličku. Všechny pracovní postupy lisu a
baličky jsou automatické na sobě závislé
a řízené. Řidič se může plně soustředit na
řízení – to je jízdní komfort.

1

2

1. To je pohodlí řidiče:
Ne bezdůvodně se u KRONE mluví o
pohodlné obsluze. Přehledný, funkční a
jednoduchý. Řidič je informován akusticky i vizuálně o všech pracovních
postupech. Samozřejmě může kdykoli
zasáhnout do pracovních postupů stiskem tlačítka na ovládacím pultu.
2. Přehledný a velmi kvalitní:
Kompletní elektromagneticky pracující
blok ventilů zaručuje nejvyšší bezpečnost.

3

4
3. Pro všechny případy:
S rychlovypínačem můžete rychle zastavit všechny procesy navíjení.
4. Těm nezůstává nic utajeno:
Čidla informují, kontrolují a řídí jednotlivé pracovní postupy.
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Vybavení
Konstrukce ostrá jak nůž

Víc než řez:
Plynule vede materiál řadou nožů na rotoru opatřeném
dvojitými prsty. Kapacita přesvědčí. Malá vzdálenost
mezi sběračem a řezacím rotorem zaručuje bezproblémové odkládání velmi krátkého pokosu.

S technikou od jedničky na trhu:
Lisy KRONE nemají jen jeden startovací válec s lištami,
nýbrž navíc ještě spirálový válec s odvíječem. To zajišťuje rychlejší rozběh balíku a optimalizuje průběh lisování.
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KRONE MultiCut – rotační řezání!
Rotační řezání Multi-Cut patří k základnímu vybavení KRONE Combi Pack. Maximálně 17
nožů a teoretická délka řezu 64 mm (vzdálenost nožů) se stará o nejlepší kvalitu řezání. Balíky
se ve stáji lehce rozdělávají a zkrmují. Rotační řezání MultiCut přesně a krátce řeže, hustota
balíku se dá ještě zvýšit. Zvýšíte kvalitu krmiva, snížíte náklady na lisování a přepravu, budete
potřebovat méně místa na ukládání a získáte čas pro jinou práci.

Čistý sběr krmiva:
Sběrač s pracovní šířkou 1,95 m podle DIN
11220 a 5 řad prstů se výborně osvědčily. Přidržovací válec zajišťuje plynulý tok pokosu a
nejvyšší průchodnost!

To je jen u KRONE:
Centrální zapojování nožů – podle volby lze použít 0, 7, 15 nebo 17 nožů.

Vše přehledně...
Hydraulické zapojení nožů a automatické jištění proti poškození od cizího
tělesa patří u KRONE k sériovému vybavení.

Jde to automaticky:
Mazaní řetězů s velkou nádržkou na
olej a regulovatelným excentrickým
čerpadlem. To šetří čas a prodlužuje životnost hnacích řetězů.
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1

Podvozek
1. Běžné vybavení – tandemová náprava od KRONE:
Zajišťuje optimální tichý chod a šetří terén.
2. Šetří strniště:
Velkoobjemové pneumatiky s nízkým tlakem 500/4522.5/8 PR snižují tlak na podložku.

2

3. Vždy tichý chod:
Díky tandemové nápravě vyniká Combi Pack také na
nerovném povrchu.
4. Se vzduchovou tlakovou brzdou:
Tak můžete vždy bezpečně jezdit na poli a na silnici.
Portálová tandemová náprava s tlakovou brzdou ručí za
bezpečnost při práci a při přepravě rychlostí až 40 km/h.

3
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Technická data
Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky
Combi Pack 1250

Combi Pack 1500

Délka

cca mm

6 400

7 310

Šířka

cca mm

2 830

2 990

Výška

cca mm

2 620

2 930

Rozchod

cca mm

2 430

2 495

15.0/55 – 17/10 PR

500/50 – 17/10 PR

Pneumatiky
Sběrač (DIN 11220)

cca mm

1 950

1 950

Rozměry balíků (Ø x šířka)

cca mm

1 250 x 1 200

1 500 x 1 200

43/60

51/70

12 Volt

12 Volt

Potřebný výkon
Napájení

cca kW/PS

Všechna vyobrazení, rozměry a hmotnosti neodpovídají bezpodmínečně sériovému provedení a jsou nezávazné.
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Online
Na www.krone.cz můžete objevit celý svět KRONE. Na mnoha
stránkách zde naleznete čísla, fakta a novinky a kromě toho i nabídku řady služeb. Zasurfujte si a objevte na internetu rozmanitost
nabídky KRONE!

Aktuality
Zde naleznete aktuální zprávy na téma KRONE. Od
představení produktů až po ohlédnutí za veletrhy. Tady
jste v aktuálním rytmu naší doby.
Produkty
Informujte se podrobně o celém našem produktovém
programu. Všechno, co potřebujete od návodu k použití
po video, naleznete pohromadě v této rubrice.
Prodej
Hledáte dovozce KRONE ve vašem okolí nebo třeba v
Japonsku? Zde najdete svého partnera KRONE, který
rád vyjde vstříc vašim potřebám a požadavkům.

Ke stažení
Hledáte ke stažení do svého počítače kalendář KRONE
nebo pěkný obrázek stroje při práci pro vaši prezentaci?
Pak klikněte na pozici „Ke stažení“! Zde najdete spoustu
užitečných věcí, které můžete využít k tvorbě různých
projektů.
Použité stroje
KRONE často nabízí použité předváděcí stroje nebo
stroje z výstav za výhodné ceny. Vyhledejte si zde stroj
pro sebe a dohodněte se se svým obchodní partnerem
KRONE v místě na podrobnostech případného nákupu.

Mediathek
„Databáze“ KRONE, tisíce dokumentů, obrázků,
zkušebních zpráv a další a další..., to vše najdete na
infoportálu KRONE. Naleznete zde i velmi detailní
informace o produktech KRONE, které vás zajímají.

Náhradní díly
24/7...Sedm dní v týdnu a 24 hodin non-stop jsou zde
k dispozici náhradní díly KRONE, online a bez čekání.
Portál KRONE Agroparts nabízí všechny náhradní díly
s příslušnými čísly a přesným označením. Objednávat
můžete okamžitě prostřednictvím e-mailu u svého
obchodního partnera KRONE.

Termíny
Chcete zažít KRONE na vlastní kůži? Zde najdete
všechny termíny, kdy předvádíme techniku KRONE na
veletrzích nebo v terénu, neboť nic nepřesvědčí tak, jako
vlastní dojem z praxe.

Reklamní předměty
Hledáte dárek nebo jste sběratelem modelů zemědělské
techniky? Pak se určitě vyplatí virtuální prohlídka našeho
obchůdku KRONE. I zde můžete objednávat pohodlně
online v kteroukoli denní dobu.

Servis
Zde najdete vše: od kontaktní osoby v závodě až po
možnosti financování vašeho stroje KRONE. A také
zde naleznete přehled našich rozmanitých školení pro
techniky a uživatele.

Váš prodejní partner KRONE

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH
Heinrich-KRONE-Straße 10
D-48480 Spelle

Combi Pack-03.12-CZ

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339
info.ldm@KRONE.de
www.KRONE.de

