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Jednořádkové nebo 
zdvojený řad

Řádek vpravo

Variabilní pracovní šířka

Kardanové připojení rotoru

Hydraulické nastavení
řádkovací plachty

13 ramen prstů na rotoru pro
Swadro 710/26 T

SWADRO 710/26 T
Variabilní stranové shrnovače

Pro bezpečné připojení na kyvný závěs nebo

zemědělský závěs: Oj je výškově na-

stavitelná, tažné oko řízené paralelogramem.

Hydraulický válec na oji drží přední rotor

vodorovně při nasazení a zvednutí. 

S tandemovými nápravami: Vyložené do šíř-

ky s pneumatikami 18" pro špičkové přiz-

působení povrchu. Pro nejlepší stabilitu v

kopcích jsou přední kola uložena daleko od

středu rotoru. Nastavení pracovní výšky se

provádí stavitelnými podpěrami a aretuje se

čepem do děrovaného segmentu. 

Nastavení pracovní výšky během jízdy: Pro

Swadro 810 lze objednat elektrické nastavo-

vání pracovní výšky. Elektromotory pracují

citlivě a precizně. Jsou odolné proti

povětrnosti a dají se obsluhovat během jízdy.

U dvourotorových stranových shrnovačů 710/20 T a 710/26 T od

KRONE neodpovídá jen poměr cena-výkon, nýbrž nabízejí svými

20 nebo 26 rameny prstů na rotoru také čistší práci. Swadro 710

T mohou odkládat jak jeden řádek, jeden zdvojený řádek, tak

také dva malé řádky. Přirozeně se může hydraulicky přestavovat

také pracovní záběr, a tím i vydatnost řádku nastavením hlavního

rámu.
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Jeden řádek z 6,2 m

Dva řádky z 6,8 m

Zdvojený řádek z 12,4 m

Tři funkce – 

všestranně použitelný!

V pozici pro jednořádkové odkládání: Ideál-

ní pro ukládací stroje s velkou kapacitou a

při malém porostu. 

Zadní rotor doleva – zadní rotor doprava:

jde to rychle a snadno ze sedadla traktoru

válcem výkyvu. Válcem výkyvu se nechá

také upravovat pracovní šířka při jednořád-

kovém odkládání.

V pozici pro dvouřádkové odkládání doleva:

Ideální pro ukládací stroje s malou kapaci-

tou, při objemném krmivu, příliš velkou

hmotou nebo řádkování na noc. 

Odkládání zdvojených řádků

Dvouřádkové

odkládání

Jednořádkové

odkládání
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Geniální řešení: Kardanové připojení přední-

ho rotoru přes plovoucí polohu do oje inte-

grovaného hydraulického válce a zadního

rotoru podélným otvorem na připojení

rotoru. Přesvědčivý výsledek: velká dráha

výkyvu pro nejlepší vedení rotoru.

Kardanové připojení rotoru: Technika shrnovačů přesvědčí, neboť kardanové připojení roto-

ru dbá o to, aby se rotor vždy optimálně přizpůsobil půdním poměrům i ve směru jízdy. Je

jedno, zda v kopcovité, nebo zvlněné krajině, Swadro od KRONE sbírají kompletně krmivo

vždy čistě. Zde nezůstává nic ležet.

Schváleno pro 40 km/h: Rychlý přesun a tím krátké časy přepravy jsou hlavní kritéria, která zvyšují průbojnost stroje. Do šířky vyložené

tandemové nápravy s pneumatikami 18" mají ideální předpoklady pro vysoké rychlosti jízdy.
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Přední opěrná kola pro perfektní vedení

rotoru v kombinaci s kardanovým připoje-

ním: jsou náběhová, výškově nastavitelná a

mohou být podle množství krmiva stranově

přemístěna.

Co vydrží: Hlavní rám se svým čtyřhranným

profilem je stabilně dimenzován a vydrží

tvrdé zatížení. To zaručí bezpečnost při

rychlé jízdě na nezpevněných cestách a při

práci za nejtěžších podmínek. 

Komfortní: Hydraulické nastavení řádkova-

cí plachty na zadním rotoru. Nastavení pro

různé šířky řádků se provádějí ze sedadla

traktoru. Pro transport po silnici se plachta

hydraulicky zvedne.

Perfektní – pro odkládání řádku doprava: Protože ovládací prvky v kabině traktoru jsou

právě tak uspořádané na pravé straně, nabízí tento shrnovač nejvyšší komfort.

Argumenty, které mluví pro Swadro

710T: Stranové shrnovače KRONE

710T s 20 nebo 26 rameny prstů jsou

všestranně použitelné. Při jednořádko-

vém odkládání je pracovní šířka varia-

bilní. Dále mohou být při jednom pra-

covním postupu odloženy dva jednot-

livé malé řádky, ideální na noc nebo

pro sklízecí stroje s malým výkonem.

Praktici hlásí, že se 710T je možná vel-

mi přesná jízda pro připojení. Chváleny

jsou k tomu kompaktní rozměry pro

transport, jednoduché připojení a

odpojení, ale také odpadnutí přesta-

vovacích prací do přepravní polohy. 


