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KRONE BaleCollect sparer tid og penge. Den 1,20 m bredde maskine samler og opbevarer 

op til tre baller. Med BaleCollect er der mulighed for variabelt samlemønster på marken, 

så placeringen passer til forskellige håndteringsmodeller og er tidsbesparende, minimerer 

kørsel på marken og jordpakning. Dens unikke teleskoptrækstang betyder nem betjening 

og sikker kørsel på vej. BaleCollect er det perfekte match til den effektive, kraftigt pres-

sende KRONE BiG Pack. 

Det er smart!
Ballesamlervognen kobles til ballepresseren, så den 
samler ballerne, når de forlader ballekammeret. Den 
kobles til ballepresseren med en innovativ teleskoperbar 
trækstang, som KRONE udviklede for at give sikker kør-
sel på vejen.. 

Sikker kørsel på vejen
Ved kørsel på vejen foldes platformen sammen til en 
kompakt enhed på mindre end 3 meter. Trækstangen 
forlænges og støttehjulene/akslerne bliver stive. Det
betyder, at BaleCollect får et bedre efterløb efter pres-
seren. Det betyder sikker kørsel ved hastigheder op til 50 
km/t og gennem smalle indkørsler.

  Spar tid og omkostninger ved ballepresning

  Teleskoptrækstang for bedre køreegenskaber

 Vælg den afl æsningsstrategi der passer til dit behov

  Standard integret vejesystem

 Eff ektiv og skånsom ved jorden

BaleCollect 1230 –
ballesamlervognen fra KRONE

Traditionel designKRONE innovation 
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Sådan virker det
Platformen på BaleCollect kan opbevare op til tre baller, der forlader det 1,20 m store kammer. Når en balle forlader kam-
meret, bliver den skubbet til højre eller venstre af en bjælke, og giver dermed plads til at den næste balle kan komme ud på 
platformen.
Alle baller bliver automatisk skubbet af platformen svarende til det valgte samlemønster. 
  

Samlemønster efter ønske
Afhængig af de individuelle høst- og proceskæder, kan kunderne ønske ballerne placeret efter et specifikt mønster. For at 
opfylde individuelle behov tilbyder BaleCollect fem forskellige samlemønstre, som ballerne kan aflægges efter på marken. 
Mønstrene ”3 baller” eller ”3 + 1 baller” anvendes til at placere alle ballerne på eller nær forageren. Til sammenligning kan 
ensilageballer aflægges efter ”2 baller side om side” mønsteret eller ”2 baller hver for sig” mønsteret. Disse mønstre vælges 
af høstkæden, når den efterfølgende wrapper, wrapper to ensilageballer sammen eller selv opsamler ballerne. Naturligvis kan 
maskinføreren også når som helst skubbe ballerne af manuelt ved at trykke på en knap.

5 forskellige måder eller strategier til afsætning af baller 

3 + 1 baller 3 baller 2 baller
(side om side)

2 baller
(adskilt)

1 balle
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Tekniske data

To maskiner – én terminal
BaleCollect logges ganske enkelt på ISOBUS systemet, som 
er installeret på BiG Pack som standard. Således kan man 
styre både ballepresser og samlevogn fra samme terminal.  
Menuen har en enkel struktur og betjenes intuitivt. Den standard- 
monterede vægt registrerer og vejer ballerne. På CCI 1200  
terminalen vises ud over de to betjeningsmenuer også  
kamerabillede. Det giver det perfekte overblik. BaleCollect kan 
også betjenes via en Beta II eller en Delta terminal, samt fra en 
eksisterende terminal på traktoren. 

BaleCollect 1230

Samlekapacitet Baller 3

Ballebredde Ca. mm 1,200

Ballelængde Ca. mm 1,500 – 2,700

Længde i transportstilling mm 3,910

Bredde i transportstilling mm 2,920

Længde i arbejdsstilling mm 3,260

Bredde i arbejdsstilling mm 4,300

Højde mm 1,350

Vægt kg 1,800

Nyttelast kg 2,500

Alle specifikationer, mål og vægte svarer ikke nødvendigvis overens med standardspecifiktationer og er uden  

forbindende. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
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