Swadro 807, 809, 810
Stranový shrnovač se dvěma rotory
Swadro 807 a 809 je určen pro stranové odkládání jediného
Swadro 810: Jednoa dvouřádkové odkládání
Kardanové připojení rotoru
Širokorozchodný podvozek s
vedením nápravy ramenem
Následné polohování mezi
předním a zadním rotorem

velkého řádku. Swadro 810 nabízí dodatečně možnost odkládat
dva malé řádky při jednom pracovním cyklu. Pokud jsou pří jízdě
tam a zpět odloženy dva jednotlivé řádky dohromady, tak lze
realizovat podle síly řádku celkovou pracovní šířku až k
14,00 m. Tak je společně odložen
dostatek krmiva, aby
výkonné sklízecí stroje
byly vytíženy i při
třetím a čtvrtém sekání.

Plynulé nastavení pracovní výšky: Vřetenem

Elektrický ovládací box s elektrickými na-

Nastavení pracovní výšky během jízdy: Pro

se nechá v základní výbavě rychle a
pohodlně nastavit pracovní výška. Tak je

stavovacími motory pro nastavení pracovní
výšky jako zvláštní výbava pro Swadro 810:

Swadro 810 lze objednat elektrické nastavování pracovní výšky. Elektromotory pracují

zaručena za všech podmínek nejlepší

Box plní dvě funkce: Nastavení pracovní

citlivě a precizně. Jsou odolné proti

shrnovací práce.

výšky a předvolbu zvedání jednotlivých
rotorů vpravo nebo vlevo.

povětrnosti a dají se obsluhovat během jízdy.
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Shrnovač Swadro 807 ukládá řádek na
stranu z 6,20 m, Swadro 809 a 810 z
6,80 m. Kardanově zavěšené rotory s
nápravou Tridem sledují všechny tvary
povrchu. Výsledek: nejčistší shrnovací
práce beze ztrát.

Dvouřádkové odkládání ze dvakrát 3,70 m
se Swadro 810: Ideální pro následující sklízecí stroje s malou kapacitou nebo shrnování
na noc.

Od jednořádkového k dvouřádkovému

Plně vybavený: Dvě řádkovací plachty pro

Vždy sedí: Řádkovací plachta může být

odkládání: Pro Swadro 810 žádný problém.
V případě potřeby se nechají ze sedadla

Swadro 810. S vnějškem docílíte jednořádkové odkládání, s vnitřkem a vnějškem

přestavitelná jak do šířky tak i do výšky. Jde
to rychle a snadno. Četné možnosti přesta-

řidiče vnitřní rotory teleskopickým způsobem vysunout tak, že vznikne dostatečný

dvouřádkové odkládání. Pokud není vnitřní
řádkovací plachta nutná, může být snadno

vení zaručují za všech okolností perfektní
tvar řádků.

prostor pro druhý, vnitřní řádek.

vyklopena nahoru.
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Se 40 km/h kompaktně a bezpečně po silnici. Pro jízdu na veřejných komunikacích pod nízkými mosty a vjezdy do bran, pod vedením a
větvemi se nechají sklopit horní případně vnější ramena prstů.

Obratný skrz naskrz: Swadro 807, 809 a 810

Nejlépe vybaveny: Velká kola s pneumatika-

Chytré řešení: Vysoko dimenzované jedno-

nenechají nic ležet, neboť jsou velmi obratné také na malých plochách. Se svými širo-

mi 10.0/75 - 15.3/8 PR a náběhovým řízením pečují o absolutně klidný a směrově

činné hydraulické válce pro zvedání rotorů
na souvrati nebo do transportní polohy.

korozchodnými podvozky a jejich řízením

stabilní chod – výhoda pro práci na svahu a

ramenem nápravy zvládají každý roh.

při vysokých rychlostech pojezdu.
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Stranové shrnovače Swadro 807, 809 a
810 se nejlépe osvědčily pro nasazení
s řezačkami. S dvojfunkčním Swadro
810 je možné také řádkování na noc.
Díky jejich řízení ramenem nápravy
jsou velmi obratné, mají dobré nájezdové chování a zvládají každý roh.
Vysoce dimenzovaný širokorozchodný
podvozek zajišťuje vysokou stabilitu
na svazích. Tyto shrnovače se dají
nejlépe řídit. Jezdí absolutně klidně na
silnici také při rychlosti 40km/h. Pro
čistou práci na souvrati disponují
přirozeně také tyto shrnovače typu
Swadro KRONE Jet Efektem.
Podle požadované šířky řádku lze dosáhnout pracovní záběr při jízdě tam i zpět až 14m. Tím
je řádek dost velký, aby sklízecí řezačka byla dostatečně vytížená také při 3. a 4. seči.

Dostatečná světlost: Uložení hlavního poho-

S rotory řazenými v pořadí: Při zvedání a

Zhotoveno pro nejvyšší nároky: Skříňové

nu rotoru vedle nosného rámu umožňuje
rychlejší a vyšší zdvih zdvojených prstů od

spouštění je vždy uveden do polohy pro
souvrať nebo pracovní nejdříve přední rotor,

ramy pro Swadro 807, 809 a 810 jsou uprostřed vyšší. Tím máte ještě větší světlost při

země. To zajišťuje větší volný prostor při
přejíždění již zformovaných řádků.

potom ten zadní. Časové zpoždění je u
spouštění nastavitelné.

přejíždění již odložených řádků.
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Swadro 907
Stranový řádek z osmi metrů – to stačí!
Swadro 907 je stranový shrnovač KRONE se dvěma rotory, praVysoký plošný výkon s
pracovním záběrem 8,00 m
15 ramen na rotoru
Široké podvozky rotorů se
6 koly

covním záběrem 8,00 m a širokorozchodným podvozkem. S 15
rameny a 6 koly na podvozku rotoru pracuje tento shrnovač velmi
čistě a zvládá velké plochy v krátkém čase. Pro vysoký výkon,
stabilitu a komfort má SW 1000 bezúdržbový rotor s 15 rameny,

Kardanové zavěšení rotorů

vodící dráhu Dura-Max a v ní vodící rolny

Hydraulicky ovládaná clona
na tvorbu řádku

o velkém průměru s dlouhodobou

Rotor s volnoběžkou

maznou náplní. Vynikající stabilitu
ramen zajišťují široce uložená
ložiska v hliníkových pouzdrech.

Vynikající i v těžké píci: Velké uzavřené roto-

Přímý přenos hnací síly: Kardanové hřídele

Tažné pružiny odlehčují rotor a přenášejí

ry s podvozkem se šesti volně vlečenými

a pohony jsou uloženy mimo nosný rám,

velký díl hmotnosti výložníku a rotoru na

koly, volitelné elektrické seřizování pracovní výšky a příčné nastavování polohy rotoru

jsou lehce přístupné a přehledně uspořádané. Rotory jsou jištěny proti přetížení zubo-

hlavní rám. Zajišťují tak správné vedení i na
svazích. Odlehčené podvozky rotorů jedou

přestavením kol v nosném segmentu,

vou

lehce a nezanechávají za sebou jízdní

umožňují i při vysokých výkonech čistou
práci.

volnoběžkou, která je sériovou výbavou.
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spojkou.

Pohon

je

chráněn

i

stopy.

KRONE-Swadro 907 je stranový
shrnovač vyšší výkonové třídy. S plošným výkonem až 8 ha/hod a dvojitým
řádkem z pracovního záběru 16 m
máte pro sklizeň pícnin nejlepší řešení.
Obvodová rychlost předního rotoru je
vyšší než u zadního. Výsledkem je rovnoměrný a načechraný řádek. Výborná konstrukce nosného rámu
umožňuje dostatečně zvednout rotory.
Tak dosáhnou potřebnou světlou výšku nutnou při přejezdu již hotových
širokých řádků. Následné spínání a
časový posun ve zvedání zadního
rotoru zaručuje tvorbu rovnoměrného
řádku až do jeho konce. Také tento
shrnovač má kardanové zavěšení
rotorů. Systém KRONE-Jet-Effekt
zaručuje čistou píci a nepoškozené
strniště na souvrati.

Z místa řidiče lze pomocí hydrauliky ovládat

Nízká transportní výška na otevřených ces-

Nejlepší vedení za traktorem: Řízení s oso-

clonu pro tvorbu řádku umístěnou na levé

tách i na silnicích: Vnější ramena shrnovače

vou tyčí vede shrnovač Swadro 907 přesně

straně u zadního rotoru. Toto pohodlné zařízení umožňuje dosáhnout při transportu

Swadro 907 jsou sklopná. Jde to jednoduše a rychle. S příčně sklopenými prsty pro-

ve stopě traktoru v každé zatáčce. Robustní široký podvozek je osazen velkými pneu-

malou přepravní výšku a při shrnování její

jedete bezpečně nízké mosty a průjezdy.

matikami o rozměru 15.0/55-17/10 PR. V

optimální polohu dle rozdílných sklizňových

tomto provedení má velmi klidný chod a je

podmínek a množství píce.

schválen pro přepravní rychlost 40 km/hod.
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