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  Motorydelse fra 490 til 626 hk

  6 forpresningssvalser for sikkerhed og bedste snittekvalitet

  Universal snittecylinder MaxFlow med 20, 28 eller 36 knive

  Biogassnittecylinder med 40 knive

   KRONE VariStream affjedret svøb for et kontinuerligt  
afgrødeflow

  KRONE VariQuick kører hurtigt corn cracker ind og ud

   KRONE StreamControl justerer materialestrømmen 
(ekstraudstyr)

  Firehjulstræk, 40 km/t hjulmotorer (ekstraudstyr)

   Uafhængigt baghjulophæng giver maksimal  
manøvredygtighed

   3 m transportbredde for kørsel på offentlige veje  
(afhængig af dækstørrelse)

  Nem af- og påmontering af skærebord

BiG X  
480 · 530 · 580 · 630
De kompakte finsnittere fra KRONE
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KRONE OptiMaize
Kort eller lang 

  KRONE snitteteknik til majs i optimal foderkvalitet

  OptiMaize S, M, L, XL med variabel snitlængde fra 4 til 30 mm

   KRONE MaxFlow- og biogascylinder med forskelligt antal knive, så 
du altid får den snitlængde, der passer til din bedrift

  KRONE cracker for optimal optrævling og knusning af kernerne

   KRONE VariLOC for omskiftning mellem lange og korte længder 
uden ombygning

”OptiMaize” med KRONE Big X finsnitter
At høste foder i den bedste kvalitet – det er baggrunden for ud-
viklingen af KRONEs OptiMaize koncept. Kvægopdrættere har, 
alt efter foderrationens sammensætning, behov for silomajs 
med forskellige snitlængder. Her gælder, at jo mindre struktur 
der er i foderet, desto længere skal majsens snitlængde være, 
for at opnå det rigtige foder til drøvtyggere.
Majs i korte snitlængder anvendes fortrinsvis som gærings 
substans i biogasanlæg, mens der i malke- og kødkvægs-
besætninger er behov for væsentlig længere snitlængder, af-
hængig af behovet for strukturfoder. Ved hjælp af forskellige 
snittecylindre (se tabel) og crimbere kan BiG X finsnitterne med 
KRONE OptiMaize meget fleksibelt høste med både korte og 
lange snitlængder. Hvor man f.eks. skal snitte fin energimajs 
om morgenen, men allerede ved middagstid har brug for groft 
snittet fodermajs til kvæget, viser KRONE VariLOC sig som 
den ideale løsning. Med denne gearkasse, der er integreret i 

snittecylinderens taljeblok, kan cylinderens omdrejningstal  
reduceres fra 1.250 til 800 o/min i løbet af sekunder. Med den 
lavere snittefrekvens øges snitlængdeområdet med op til 53 %. 
Dermed er det muligt med kort varsel at vælge mellem kor-
te og lange snitlængder, uden tidsrøvende ombygning af  
cylinderen. Kombineret med de forskellige KRONE corn-cracker 
bliver BiG X således til en ægte ”all-rounder”.
I praksis kan snitlængden opdeles i fire områder: OptiMaize S, 
M, L, XL. For at crimbe majsensilagen optimalt til den ønskede 
udnyttelse, findes der med ”OptiMaize”-konceptet de nedenfor 
beskrevne tekniske løsninger.
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Den fl eksible fi nsnitter
Med OptiMaize gør KRONE sin BiG X til en meget fleksibel finsnitter til alle nødvendige 

fodersnitlængder i bedriften. MaxFlow- og biogassnittecylindre med forskellig antal knive i 

kombination med den passende KRONE cracker giver den bedste snittekvalitet og intensiv 

crimbning ved forskellige snitlængder i intervallet 4 til 30 mm. Med VariLOC systemet kan 

BiG X ved hjælp af en lavere snittefrekvens dække denne brede spændvidde uden ombyg-

ning eller ombytning af snittecylinderen.

OptiMaize S 4 mm – 7 mm  Biogas Biogas (40 knive) eller MaxFlow 
(36 knive)

OptiMaize M 8 mm – 10 mm 

Foderrationer til malkekvæg 
med ˜40% majs
Kødkvægsopdræt

MaxFlow (36 knive) eller MaxFlow 
(28 knive) 

OptiMaize L 11 mm – 19 mm Foderrationer til malkekvæg 
med ˜60% majs

28MaxFlow (28 knive) eller 
MaxFlow (20 knive)

OptiMaize XL 20 mm – 30 mm Foderrationer til malkekvæg 
med ˜80% majs  2MaxFlow (20 knive)

Den rette tæthed
Ved snitlængder over 20 mm øges arbejdet for at 
opnå den rette tæthed. Det kræver mere vægt og 
tid ved fortætningen for at undgår opvarmning og 
skimmelopbygning i foderbeholdningen.
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OptiMaize S
Som substrat til et biogasanlæg skal majsen snittes så 
kort som muligt. I praksis har snitlængder på 4 til 7 mm 
vist sig passende. For jo kortere snitlængden er, desto 
større er overfladen for metangasbakterierne i fermen-
teren, og dermed gasudbyttet. Til høst af majs til biogas 
monteres KRONE finsnitteren med en biogascylinder 
med 40 eller 48 knive. Alternativt kan man også pro- 
ducere OptiMaize S med MaxFlow cylinderen med 36 
knive. En KRONE corn-cracker med 144 knive trævler  
efterfølgende afgrøden op og knuser majskernerne, så 
de fermenterer bedre.

OptiMaize M
Til kød- og malkekvægsbesætninger med græsbetonet 
foder med op til 40 % majs er snitlængder på mellem 
8 og 10 mm optimalt. Med denne snitlængde og tilsvar- 
ende crimbning af afgrøden undgås strukturmangel i  
foderet. Til fremstilling af OptiMaize M er KRONE 
MaxFlow cylinder med 36 eller 28 knive bedst egnet. Den 
bedste crimbning opnås her med KRONE cracker med 
144 knive eller 123 knive, hvor omdrejningsdifferencen 
kan øges fra 20 til 30 eller 40%.

KRONE OptiMaize
Kort eller lang
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OptiMaize L
Snitlængder på 11 – 19 mm er optimale for malkekvæg 
med en majsandel i foderrationen på ca. 60 %. En crimb-
ning, der øger strukturen i silomajs er en forudsætning 
for et passende foder til malkekøer. 
Til fremstilling af OptiMaize L er KRONE MaxFlow  
cylinder med 28 eller 20 knive bedst egnet. Til crimb- 
ningen anbefales KRONE corn-cracker med 123 knive 
eller 105/123 knive, hvor omdrejningsdifferencen kan 
øges fra 20 til 30 eller 40%.

OptiMaize XL
Ved en majsandel på mere end 80 % i foderet til malke- 
kvæg og uden tilstrækkeligt græs eller foderhalm, und-
går man strukturmangel i foderet ved en snitlængde på 
20 til 30 mm. Det ideelle til fremstilling af langsnittet majs 
er KRONE MaxFlow cylinder med 20 knive i kombina- 
tion med KRONE corn-cracker med 105 hhv. 105/123 
knive (+ 30/40% omdrejningsdifferencen). Til den opti- 
male crimbning med maksimal kapacitet er KRONE  
skive-cracker med dens 2,5 gange større friktionsflade 
et godt alternativ.



88

  | BiG X 480/530/580/630    04/18

Materialefl owet
Eksklusivt fra KRONE

   Bedst mulig snittekvalitet med 6 forpresningsvalser

   Høj kapacitet med universal- eller biogassnittecylinder

   VariStream giver et kontinuerligt materialefl ow

   StreamControl justerer materialestrømmen

   VariQuick skifter hurtigt mellem græstragt og corn-crackeren

Snittecylinder
-  MaxFlow universal snittecylinder med 

20, 28 eller 36 knive
- Biogassnittecylinder med 40 knive

Den rigtige cylinder giver den bedste 
snittekvalitet

Indføring
- 6 forpresningsvalser
-  Øget sikkerhed mod fremmedlegemer
- Hydraulisk drivlinje
- Trinløs indstilling af snittelængden

Den bedste sikkerhed for den optimale 
snittelængde
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VariQuick
- Kører hurtigt corn-crackeren ud og ind
-  Hurtig omskiftning ved arbejde med eller uden 

corn-cracker
-  Corn-crackeren kan hurtigt afmonteres ved 

hjælp af en glideplade, der kan svinges nedad

Fra græstragt til majsudstyr på ingen tid.

StreamControl
- Kraftig kasteblæser
- Justerbar udkastningslængde
-  De efterfølgende transportvogne læsses 

præcist og uden spild
- Lavt brændstoff orbrug

Intet spild

VariStream
- Aff jedret svøb i snittecylinder
- Aff jedret bagvæg på kasteblæser
- Kontinuerligt materialefl ow

Høj kapacitet

BiG X byder på mere
Teknikken skal være den rigtige for at du kan opnå den største kapacitet. Med BiG X 

tilbyder KRONE præcisionsfi nsnittere, der udmærker sig ved ualmindelig høj snitte-

kvalitet, højeste ydeevne og stor førerkomfort. Det hele bygger på det direkte materi-

alefl ow og mange innovative detaljer, der opfylder landmandens og maskinstationens 

behov og samtidig letter arbejdet.
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Indføringen
Seks gange så god

  6 forpresningsvalser giver den bedste snittekvalitet

   Hydraulisk drivlinje: 
Trinløs indstilling af snittelængden fra førerkabinen 
Automatisk indstilling via AutoScan

   Største sikkerhed mod fremmedlegemer: 
Lang afstand mellem metaldetektoren og snittecylinderen 
Metalsøgning over hele arbejdsbredden

Kontinuerlig, sikker og komfortabel:
Seks forpresningsvalser og en afstand på 820 mm mel-
lem den forreste valse med metaldetektor og den ba-
geste valse giver ikke kun en bedre forpresningseffekt, 
men også en højere beskyttelsesgrad mod genstande 
af metal. Med det hydrauliske drivsystem kan maskin-
føreren lade automatikken regulere snitlængden i for-
hold til afgrødens modenhed, der registreres af KRONE 
AutoScan sensoren. Når motoromdrejningerne kommer 
ned under 1.200 o/min, standser majsbordet og indfø-
ringskomponenterne automatisk, men snittecylinderen 
fortsætter med at rotere, idet et lavt omdrejningstal kan 
fremkalde tilstopninger, der koster både tid og penge.
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Bedste teknik for bedste foderkvalitet
Ved præcisionsfinsnitteren starter foderkvaliteten allerede ved indføringen. Især er for-

presningsvalserne af stor betydning. Jo højere og jo mere stabilt trykket er på 

afgrøden, desto bedre bliver snittekvaliteten. Med den lange 

indføringskanal og det høje pressetryk fra de 6 forpres-

ningsvalser snittes afgrøden lettere og mere præcist. Snit-

telængden kan indstilles manuelt eller automatisk over de 

hydraulisk drevne forpresningsvalser. 

Gennemtænkt:
For at lette adgangen til snittecylinderen er for-
presningsvalserne monteret med hjul, så de let 
kan køres til side.

Praktisk:
Når du skal kontrollere snittecylinde-
ren, kan du let vippe forpresningsval-
serne fremad.

Fjedertryk:
Justerbare fjedre sikrer valsernes høje 
pressetryk og den jævne pakning af 
afgrøden, så du opnår den bedste snit-
tekvalitet.

Høj gennemstrømning:
Den kæmpestore åbning mellem de 
seks forpresningsvalser garanterer høj 
produktivitet. De robuste valsedrev kla-
rer selv de hårdeste belastninger.

I hele arbejdsbredden:
Genkendelsen af metal sker via sen-
sorer, der er monteret i hele arbejds-
bredden af den forreste, nedre forpres-
ningsvalse. Dermed er du sikker på at 
opdage opsamlet metal i hele arbejds-
bredden.
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Snittecylinderen
Passer perfekt

  Snittecylindre med 20, 28, 36 eller 40 knive

  Høj svingvægt – lukket cylinder med 660 mm i diameter

   Den bedste snittekvalitet med cylindre, der er afpasset til  
BiG X 480, 530, 580 og 630, med en bredde på 630 mm

  Lavt brændstofforbrug – høj svingvægt og et trækkende snit

Cylindertype MaxFlow MaxFlow MaxFlow Biogascylinder

Antal knive pr. cylinder 20 28 36 40

Snitlængde 5 - 31 mm 4 - 22 mm 3 - 17 mm 2,5 - 15 mm
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Kompromisløs præcistionssnitning
Snittecylinderens konstruktion og mål har indfl ydelse på snittekvaliteten, materialefl owet, kraft-

behov og brændstoff orbrug. Med cylinderdiameter, antal knive og knivform, der er tilpasset 

fi nsnitteren, kan du ikke blot øge BiG X’s kapacitet, men også udvide dens anvendelsesområde. 

Det store udvalg af cylindre til BiG X er meget populært verden over og giver en alsidig anven-

delse med høj kapacitet og bedste snittekvalitet.

Optimalt materialefl ow:
For at opnå en god snittekvalitet, er ikke kun antallet af 
knive afgørende, men også det gennemstrømmende ma-
teriales tæthed, og dermed snittecylinderes bredde. Derfor 
tilbyder KRONE den tilpassede 630 mm brede snittecylin-
der til BiG X 480, 530, 580 og 630, så du kan sikre dig den 
gode og kendte snittekvalitet fra de store fi nsnittere med 
800 mm brede cylindre.

Trækkende snit:
De V-formede knive, der er arrangeret i en vinkel på 11° 
i forhold til modskæret, sikrer KRONE snittecylinder et 
kontinuerligt materialefl ow, lydsvag gang og lavt kraft-
behov.

Passende og sikker:
BiG X kan monteres med græs- eller majsknive. Tilpas-
ning til modskæret sker via de afl ange huller. De beskyt-
ter også ved kollision mod fremmedlegemer og forhin-
drer dermed at knivene knækker.
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Hurtig knivmontering:
Hver kniv er skruet på snittecylinderen 
med 3 sekskantede skruer. Cylinde-
rens knivliste, der er placeret over kni-
ven, sikrer ekstra stabil montering.

MaxFlow
Universalcylinderen

   Til græs, tørrede afgrøder, helsædsensilage og majs

   Snittecylinder med 20, 28 eller 36 knive

    Stort frirum under knivlisterne giver høj kapacitet og rolig gang, 
også ved uensartede skår

   Hurtig af- og påmontering af knive

Så det hele passer:
For at opnå en god snittekvalitet skal 
afstanden mellem kniv og modskær 
passe. Knivene justeres hurtigt og 
nemt via en excenter.

Transportplads:
Knivlisternes arrangement og design 
efterlader meget plads under knivene. 
Dette store transportrum giver især i 
græs en højere kapacitet og en mere 
rolig gang.



OptiMaize M

OptiMaize S

OptiMaize L

OptiMaize XL
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Foderspecialister
Universalcylindrene er specialister når det drejer sig om at snitte kvalitetsensilage. Da 

forarbejdningen af tørrede afgrøder fra uensartede skår stiller store krav til snittecylinde-

ren, er universalcylinderen forsynet med specielt formede knivlister, der giver mere plads 

under knivene. Med det større frirum og den aff jedrede cylinderbund har BiG X en meget 

rolig gang, samtidig med at den har store kapacitetsreserver, hvis der sker en pludselig 

ophobning af afgrødemateriale.

OptiMaize L, M

OptiMaize M, S

OptiMaize XL

Cylinder med 28 knive:
Snittecylinderen med 28 knive kan anvendes overalt og med det halve 
knivsæt især til lange snitlængder.
Snitlængdeområde:   28 knive: 4 - 22 mm
   14 knive: 8 - 42 mm

Cylinder med 36 knive:
Denne cylinder med 36 knive har hurtigt tjent sig ind, da den har et bredt 
spekter af snitlængder, og med et halvt knivsæt egner den sig perfekt til 
længere snitlængder.
Snitlængdeområde:   36 knive: 3 – 17 mm

 18 knive: 6 – 34 mm

Cylinder med 20 knive:
Denne snittecylinder anvendes ofte i lande, hvor man særligt arbejder 
med lange snitlængder.
Snitlængdeområde:  20 knive: 5 – 29 mm

Altid den rette længde:
KRONE Optimaize tilbyder man-
ge tekniske løsninger inden for 
snittecylindre. Med helt eller 
halvt knivsæt opnår man med de 
forskellige KRONE cylindre den 
ønskede snitlængde til ethvert 
behov.

Type

MaxFlow 20

MaxFlow 28

MaxFlow 28  ½

MaxFlow 36

MaxFlow 36  ½

Biogas40

Biogas40  ½

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Snittelængde (mm)
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Biogascylinderen
Specialcylinderen til korte snitlængder

   40 knive arrangeret i V-form

   Høj snittefrekvens

   Høj produktivitet

   Færre overlængder

   Højt biogasudbytte

Cylinder med 40 knive:
Biogascylinderen med 40 knive har hurtigt tjent sig ind, 
da den har en højere produktivitet og et lavere brænd-
stoff orbrug pr. ton snittet majs. Den kortsnittede af-
grøde på 2,5 til 15 mm giver et højere udbytte under 

fermenteringen i biogasanlægget. Som resultat af det 
højere gasudbytte pr. m³ afgrøde kan arealet til dyrkning 
af biogasafgrøde reduceres.
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Høj snittefrekvens:
Med den høje snittefrekvens med 40 knive kan der kø-
res hurtigere med biogascylinderen, også ved korte 
snitlængder, og dermed øges produktiviteten.

Specialisten til biogasanlæg

Høj ydelse, lavere omkostninger:
Ved korte snitlængder øges produktivitet med 
næsten 25 % ved anvendelse af KRONE bio-
gascylinder med 40 knive sammenlignet med 
universalcylinderen med 28 knive. Samtidig 
sænkes brændstoff orbruget med næsten 16 % 
pr. snittet ton afgrøde*

”Universalcylinder kontra biogascylinder”
Snittelængde: 5 mm

Forbrug i l/t FM
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Universal*

Biogas*

Produktivitet i t FM/t

250
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50

0

Standard*

Biogas*

* Universal = 28 knive * Biogas = 40 knive

+ 24,6 %- 16,4 %

* Workshop 2006 med førende internationale landbrugsmagasiner

KRONE biogascylinderen er blevet meget populær hen over årene og anvendes i dag af 

entreprenører, der hovedsageligt arbejder for biogasanlæg. Da gasudbyttet og kapaciteten 

er afgørende for biogasanlæggenes rentabilitet, er det vigtigt at skabe grundlaget for en 

driftsmæssig succes. KRONEs biogascylinder er en vigtig bygge-

sten, når man vil drive et rentabelt biogasanlæg. Gasudbyttet 

og produktiviteten i biogasanlægget øges yderligere med 

de meget korte snitlængder (Optimaize S).



OptiMaize M

OptiMaize S

OptiMaize L
OptiMaize XL
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KRONE VariLOC
Remskivegearkasse eksklusivt fra KRONE

   OptiMaize ”all-rounder” med helt unik opbygning

    Gearkasse i snittecylinderens taljeblok til fl eksibel brug ved korte eller 
lange snitlængder

   Omskiftning af cylinderomdrejninger sker på få minutter

   Ingen ombygninger og ingen forudgående planlægning

Type

MaxFlow 28

MaxFlow 28+ VariLOC

MaxFlow 36

MaxFlow 36+ VariLOC

Skive cracker

Valsecrimber 105/123 tænder

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Snittelængde (mm)
Enorm fl exibel: 
KRONE VariLOC fås til KRONE MaxFlow cylinder med 28 og 36 knive. Gearkassen gør det muligt at dække hele OptiMaize 
snitlængdespekteret fra OptiMaize S til XL, helt efter dine ønsker, med MaxFlow 28 eller 36.
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Biogas om morgenen (S) – 
langsnit om eftermiddagen (XL)
VariLOC er en gearkasse i snittecylinderens taljeblok. Ved at ændre hastigheden fra 1.250 o/min 

til 800 o/min med en almindelig gaff elnøgle, kan du øge snitlængdeområdet med op til 53 %. 

På den måde kan du hurtigt skifte fra korte til lange snitlængder og om-

vendt. Det giver dig mulighed for at respondere på dine kunders ønsker 

uden forudgående ombygning af maskinen eller planlægning. 

Kombineret med den nye 105/123 tands valse-cacker 

(med 30 eller 40 % omdrejningsdiff erence) eller 

skive-cacker gør denne gearkasse din BiG X 

til en ”all-rounder” og giver dig maksimal 

fl eksibilitet

Et bredt spekter
KRONE VariLOC øger snitlængdespekteret for MaxFlow snittecylinderen med 28 og 36 knive betydeligt. Med en 
36-knivs cylinder udvides spektret fra 3 til 17 mm til nu 3 til 24 mm, dvs. med 50 %. Med en 28-knivs cylinder udvider 
snitlængdespekteret sig med hele 53 %, dvs. fra 4 til 21 mm til 4 til 30 mm. Det er grundlaget for en fl eksibel tilpasning 
af snitlængderne til den individuelle udnyttelse af foderet.

Snitlængdeområde med VariLOC

Snittecylinder min. LOC
[mm]

max. LOC
[mm]

Snitlængdeområde
[mm]

Forøget 
snitlængdeområde

MaxFLow 28 4 21 17

MaxFLow 28 med VariLOC 4 30 26 + 53 %

MaxFlow 36 3 17 14

MaxFLow 36 med VariLOC 3 24 21 + 50 %



OptiMaize M

OptiMaize S

OptiMaize L
OptiMaize XL
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Type

Valse-cracker
105/123 tænder

Valse-cracker 
105/105 tænder

Valse-cracker 
123/123 tænder

Valse-cracker 
144/144 tænder

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Snitlængde (mm)

Krone valse-cracker
Skræddersyet system for din succes

    Stor valsediameter: 250 mm

   Perfekt crimbning med stor friktionsoverfl ade

   Bedste optrævling med op til 40 % omdrejningsdiff erence

   Passende antal tænder til alle snitlængder
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Det er et krav fra i hverdagen. Derfor skal hver enkelt kerne crimbes og alt plantemateriale 

optrævles, også ved lange snitlængder. Med sin store valsediameter og deraf resulterende 

friktionsfl ade udmærker KRONE valse-conditioneren sig med sin høje crimbningsintensitet og 

sit perfekte resultat. 

Den bedste fordøjelighed

Tandvalser som standard
Valserne på standard valse-cacker fås med 105, 123 eller 144 
tænder. Med tændernes specielle trekantede form bliver af-
grøden crimbet optimalt.

Tandvalser med hård krombelægning
De forkromede corn-cracker valser er specielt udviklet til 
indsats i under ekstreme betingelser. De er ekstremt holdbare 
og har vist deres værd. Friktionsfl aden er forsynet med sav-
tandsprofi l og giver den bedste crimbning af afgrøden. Du kan 
vælge mellem valser med 105, 123 eller 144 tænder.

Valseafstanden kan indstilles:
Valseafstanden kan indstilles fra førerkabinen så den passer 
til høstbetingelserne. På displayet kan føreren altid se den 
aktuelle indstilling.

KRONE valse-cacker knuser alle kerner:
Med en valsediameter på 250 mm får du en større friktions-
fl ade sammenlignet med mindre tandvalser, og kan der-
for arbejde med en større valseafstand, hvilket giver højere 
eff ektivitet og bedre brændstoføkonomi samt bedre knusning 
af lange stængler. Hastighedsforskellen mellem de to valser 
er 20 %. Crimbningseff ektiviteten kan øges ved at forøge om-
drejningsdiff erencen til 30 eller 40 %. Når det drejer sig om 
lange snitlængder, anbefales denne øgning af omdrejnings-
tallet, for at opnå en fuldstændig crimbning og optrævling af 
lange snitlængder.

+20 %
til 

40 %



OptiMaize M

OptiMaize S

OptiMaize L
OptiMaize XL
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KRONE skive-cacker
Giver den mest eff ektive crimbning

    Perfekt crimbning ved strukturskånende optrævling af afgrøden

   Stor skivediameter på 265 mm for høj ydelse

   2,5 gange så stor friktionsfl ade sammenlignet med valse-cracker

   Bekvem indstilling af skiveafstanden fra kabinen

Type

Skrive-cracker

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Snittelængde (mm)

Variabel indstilling Skiveafstanden kan indstilles efter behov. På denne måde kan alle snitlængder fra OptiMaize S til XL 
crimbes perfekt.
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KRONE skive-cacker leverer den bedst behandlede afgrøde ved lave kraftbehov. Det skyldes de 

specielle V-formede skiver og den deraf følgende større friktionsfl ade. Ud over en høj produk-

tivitet betyder dette også for en optimal optrævling af blad- og stængelmasse samt knuste 

kerner.

KRONE skive-cracker
Den perfekte løsning til OptiMaize

Optimal crimbning:
Skive-crackerens konstruktion danner v-formede friktions-
spalter, således at arbejdsoverfl aden bliver 2,5 gange så 
stor som ved en valse-cracker. Det betyder enorm produk-
tivitet og optimal crimbning.

Variabel skiveafstand
Skiveafstanden kan indstilles trinløst fra kabinen, så den pas-
ser til alle høstforhold. Føreren kan hele tiden følge med i ind-
stillingerne på displayet.

Knækker hver en kerne:
Skiverne har en ydre diameter på 265 mm og en indre dia-
meter på 135 mm. Skiverne løber med indbyrdes samme om-
drejningstal, således af deres omfangshastighed er forskellig, 
og dette giver en friktionseff ekt. På denne måde knækkes ikke 
bare alle kerner, men alle stængelstykker – selv lange stykker 
– bliver også optrævlet optimalt.
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VariQuick
Græstragt eller corn-cracker

   Hurtigskifte mellem græstragt og corn-cracker

   Komfortabel omskiftning efter ’skuffesystemet’

   Ingen ombygning, så omstilling sker på korteste tid

   Corn-crackeren af- og påmonteres let og hurtigt

Af- og påmontering af 
corn-crackeren:
Af- og påmontering af corn- 
crackeren sker let og hurtigt. 
Når den er blevet skilt fra græ-
stragten, bliver den drejet nedad 
via en bevægelig glideplade. To 
hydraulikcylindre sørger for den 
nemme betjening og hurtige 
montering.
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Hurtig omskiftning
VariQuick gør det muligt hurtigt at omstille BiG X fra majs til græs og omvendt. En indbyg-

get glideskinne gør det muligt at skubbe græstragt og corn-cracker til side 

som en samlet enhed med en håndpumpe, og så placere dem i materia-

leflowet alt efter behov. Ved lang tids brug i græs kan corn-crackeren 

drejes nedad og komplet afmonteres fra siden.

Det var let:
Transporthjulene kan monteres uden brug af værktøj, 
og du kan nu trække corn-crackeren, der er vippet ned 
og ud af materialeflowet, ud under finsnitteren fra siden, 
og køre den til sin opbevaringsplads.

Græstragten er i brug:
Når finsnitteren anvendes i græs, tørrede afgrøder eller 
bladrigt foder bliver den finsnittede afgrøde sendt direk-
te videre til udkasterrøret via græstragten. Corn-cracke-
ren, der er koblet sammen med græstragten, men vip-
pet nedad, og ud af materialeflowet, er ude af drift i 
denne position.

Corn-crackeren er i brug:
Når finsnitteren anvendes i majs eller helsædsensilage, 
kan corn-crackeren, der er koblet sammen med græ-
stragten, vippes fremad og ind i materialeflowet. Alle 
kerner bliver nu knust af valserne for at opnå en bedre 
fodervirkning.
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VariStream
Kun hos KRONE

  Jævn ydelse ved uregelmæssig materialetilførsel

  Rolig gang også ved uensartede skår

  Høj kapacitet

  Bedste snittekvalitet

  Høj førerkomfort

der kan ledes videre, ved at materialekanalen kortvarigt 
forstørres. Materialekanalens fleksible tværsnit aflaster 
motoren og snitteaggregaterne. Finsnitteren har en 
mere rolig gang.

Affjedringen gør det lettere:
Hvem har ikke oplevet det: Uensartede skår kræver hø-
jere koncentration, mindsker produktiviteten og kan føre 
til tilstopning af udkasterrøret. Snittecylinderens affjed-
rede svøb og den affjedrede bagvæg på kasteblæseren 
betyder, at pludseligt opståede store materialemæng-
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VariStream:
Materialekanalen der giver efter

Kræver du den højeste produktivitet og samtidig den bedste snittekvalitet, skal teknikken 

være den helt rigtige. Med snittecylinderens affjedrede svøb og affjedring af kasteblæ-

serens bagvæg sikrer VariStream, at du kan arbejde kontinuerligt og uden tilstopninger, 

også hvis materialetflowet er uregelmæssigt. Finsnitteren aflastes og det betyder et lavere 

brændstofbehov pr. time.

Den højeste snittekvalitet – også ved uregelmæssig 
materialetilførsel:
Snittecylinderens affjedrede svøb er forrest forbundet 
med modskærets ambolt. Ved justering af modskæret 
forbliver afstanden mellem snittecylinderens svøb og 
knivene konstant. Snittekvaliteten forbliver uændret, 
selv når det affjedrede svøb trækkes tilbage ved uregel-
mæssig materialetilførsel.

Præcis og konstant udkast:
Med den affjedrede bagvæg på kasteblæseren opnår 
du det bedste udkast under alle arbejdsforhold, og læs-
ser dermed transportvognen helt præcist.
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StreamControl
Justerbar udkastlængde

  Den ønskede udkastlængde kan justeres (ekstraudstyr)

  Samlet udkaststråle – også når der kastes langt

  Lavt kraftbehov ved kortere udkastlængde

  Præcis læsning af transportvognen uden spild

Lang udkastlængde:
Når du skal læsse en efterløbende transportvogn skal 
materialet forlade udkasterrøret med en højere hastig-
hed. For at kunne kaste materialet hen over traktoren 
og ned i transportvognen kræver det en kraftig og tæt 
materialestråle.

Kort udkastlængde:
Hvis udkastlængden er kort og der køres parallelt med 
transportvognen, opnår du en materialestråle, der for-
lader kasteblæseren med en forholdsvis lav hastighed. 
Denne ’svage’ stråle betyder et lavere kraftbehov, der 
så kan udnyttes til at øge finsnitterens kapacitet.
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Præcis læsning betyder eff ektivt arbejde
Det kræver en samlet materialestråle og en præcis indstilling af udkastlængden for at kunne 

belæsse transportvognene uden spild. Udkastlængden kan indstilles fra kabinen via en vippeklap 

på kasteblæserens bagside. Det giver en høj førerkomfort 

og en hurtig tilpasning til transportkøretøjerne. Da udka-

steren kører langsommere ved kort udkastlængde, kan 

du udnytte det lavere kraftbehov til at øge fi nsnitterens 

kapacitet. 

Kasteblæser:
Kasteblæserens skovle er formet så-
ledes, at der opnås en høj ydelse, og 
materialet føres ind mod midten.

Via et multifunktionshåndtag:
Med tasterne i multifunktionshåndta-
gets betjeningsområde kan du hurtigt 
og let indstille udkastlængden.

I armlænet:
Ekstra betjeningsknapper til justering 
af udkastlængden i armlænet øger fø-
rerkomforten yderligere.

Trinløs indstilling via elektromotor:
Den trinløse indstilling af vippepladen 
på bagsiden af kasteblæseren sker via 
en elektromotor.

Indstilling af udkastlængden:
Indstillingen af udkastlængden sker via en vippeplade på 
bagsiden af kasteblæseren. Til den korte udkastlængde 
vippes pladen væk fra materialestrømmen. Materialet har 
mindre kontakt med kasteblæseren. Til den lange udkast-
længde vippes klappen ind i materialestrømmen. Materia-
let har nu mere kontakt med kasteblæseren.
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Hurtig tilkobling
Nem omskiftning af skæreborde

  Komfortabel til- og frakobling

  Høj sikkerhed

  Hurtig omskiftning

  Kompakt montering

Fuldstændig tilpasning:
Hydraulikcylindrene, der er monteret på siden af den 
pendlende nedre bærebjælke betyder, at skærebordet 
kan tilpasse sig aktivt til alle ujævnheder i marken. Øn-
sker du at bjælken skal pendle frit, kobles hydraulikcy-
lindrene fra.

Perfekt:
Den robuste ramme med de øverste føringsruller og 
nedre bærebjælke med mulighed for hydraulisk aktive-
rede låsebolte letter til- og frakobling af skærebordene 
og sørger for, at skærebordet styres sikkert.
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Mere tid til arbejdet i marken
Kørsel til og fra markerne og de forskellige arbejdsbetingelser i varierende afgrøder be-

tyder, at man dagligt skal til- og frakoble skæreborde eller skifte til egnede skæreborde. Da 

korte ombygningstider medvirker til at gøre en maskine mere økonomisk, er BiG X 480, 

530, 580 og 630 udstyret med et lynkob-

lingssystem, det betyder hurtig, let og 

sikker til- og frakobling af skærebordet fra 

førersædet.

Det er bare let:
Ved tilkobling griber de to føringsruller på BiG X maski-
nens bæreramme ind under rørbøjlerne på skærebordet.

Enestående:
Når skærebordets rørbøjler bæres af føringsrullerne, 
kan skærebordet pendle i siderne. Den store pendel-
frihed og den lette til- og frakobling er helt enestående.

Komfortabel:
Skærebordet låses fast med låsebolte på den nedre 
bærearm på bærerammen. Som ekstraudstyr fås hy-
drauliske låsebolte, der kan betjenes fra førersædet og 
som derfor øger betjeningskomforten.

Automatisk:
Som ekstraudstyr kan lynkoblingen også være fjeder-
belastet, og sørger dermed for en sikker og let tilkob-
ling af skærebordets drev. Dermed låses drivakslen 
automatisk. Det kraftige drev klarer selv de hårdeste 
arbejdsbetingelser.
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EasyFlow 300 S, 380 S
Pickuppen uden kulissestyring

  Højere kapacitet, roligere gang, mindre slitage

  Trinløs hastighedsindstilling fra førersædet

  Pickuppens hastighed tilpasses automatisk kørehastigheden

   Lynkobling med rundbue for hurtig til- og frakobling og optimal 
jordfølgning

  Seks rækker fingre i W-form

 

EasyFlows omdrejningstal trinløst fra førersædet. Ved 
den automatiske indstilling tilpasses omdrejningstallet 
automatisk til kørehastigheden uden førerens indgriben. 
Rundbueadapteringen giver en stor pendelfrihed og be-
tyder let til- og frakobling af skærebordet.

To arbejdsbredder:
Med arbejdsbredder på 3,00 m eller 3,80 m og seks 
W-formede pickupfingre arbejder KRONE EasyFlow 
300 S og 380 S pickupperne uden kulissestyring ef-
fektivt og samler alle afgrøder fuldstændig op. Alt ef-
ter skårets størrelse og arbejdstempo kan du styre 

  | BiG X 480/530/580/630    10/15
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EasyFlow – eksklusiv fra KRONE
Pickup-modellerne KRONE EasyFlow 300 S og 380 S har 

hverken ruller eller kulissestyring. Det er ensbetydende 

med færre bevægelige dele – op til 58 % færre dele end 

en traditionel pickup – og en roligere gang, mindre slita-

ge og vedligeholdelse. EasyFlow arbejder med 

30 % højere hastighed for at samle renere 

op og øge produktiviteten.

Komfort, der gør arbejdet lettere:
Ved reversering løftes tværsneglen og den store nedholdervalse 
automatisk væk fra arbejdsposition, så det er let at fjerne frem-
medlegemer, som metaldetektoren har registreret. Når finsnit-
teren genoptager kørslen, vender nedholdervalsen og sneglen 
automatisk tilbage til deres tidligere arbejdsposition.

W-form:
De W-formede dobbelte pickupfingre, der er monteret 
i seks rækker, sørger for en ensartet opsamling ved la-
vest mulig belastning og med et lavt kraftbehov. Pick-
uppen samler ikke bare rent op, men søger også for et 
jævnt afgrødeflow ved uensartede skår, og dermed den 
højeste snittekvalitet.

Med nedholdervalse:
Som standard er EasyFlow forsynet med en stor, juster-
bar nedholdervalse. Det sikrer et ensartet materialeflow, 
også når der køres hurtigt.

Altid passende:
Den trinløse højdeindstilling og den indstillelige affjed-
ring af nedholdervalsen gør det muligt at tilpasse sig 
forskellige skårstørrelser og give et jævnt løb.

BiG X 480/530/580/630    10/15 | 
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EasyFlow 300 S, 380 S
Professionel og gennemtænkt

  EasyFlow 300 S: 3,00 m transportbredde

  De sidemonterede støttehjul kan drejes ind hydraulisk

  En eller to løberuller giver perfekt jordfølgning

  Udskiftelige slidlister af rustfrit stål til pressevalserne

  Stor justerbar nedholdervalse

Hurtigt fra mark til mark:
De sidemonterede støttehjul, der kan 
indstilles i højden, kan drejes ind hy-
draulisk fra førersædet.

Bedste jordfølgning:
Alt efter arbejdsbredde optimerer 
en eller to løberuller jordfølgningen. 
Løberullerne kan højdejusteres.

Stor kapacitet:
De store indføringsnegle med en ydre 
diameter på 600 mm udmærker sig 
også i store mængder langstænglet af-
grøde. 

  | BiG X 480/530/580/630    10/15
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Justerbare indføringslister:
De tandformede indføringslister kan indstilles i to ag-
gressivitetsstyrker. Dermed er du sikret bedst muligt. 

Stærke drev:
Drevene til pickuppen og indføringssneglen er monteret 
i siderne, og er yderst robuste og holder til kraftige be-
lastninger. Drevene er sikret med automatiske overbe-
lastningskoblinger.

Slidlister af Hardox stål:
Udskiftelige slidlister af Hardox stål øger 
indføringssneglenes levetid. Hardox stål 
er ekstremt stærkt og klarer selv de hår-
deste arbejdsbetingelser.

Størst komfort og ydelse
Skærebordene EasyFlow 300 S og 380 S med rundbueadaptering for hurtig til- og frakobling 

er af meget høj kvalitet, der modstår de højeste arbejdsbelastninger og giver den bedste 

komfort. Erfaringer fra hele verden og de øgede krav 

fra brugerne har ført til produkter, der øger rentabi-

liteten og gør arbejdet mere behageligt.

BiG X 480/530/580/630    10/15 | 
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XDisc 620
Det direkte snitteudstyr

  6,20 m arbejdsbredde

  Høj kapacitet ved lavt kraftbehov

  Forsynet med den verdenskendte KRONE skårlæggerteknik EasyCut

  KRONE SafeCut: Enestående sikring af skæreskiverne

  Kraftig tilføringssnegl med udskiftelige Hardox slidlister.

indføringssnegl, der har en diameter på 900 mm har BiG 
X en enorm kapacitet og kan også opsamle langt og 
stift afgrødemateriale uden problemer.

Skårlægning og finsnitning i en arbejdsgang:
KRONE XDisc er specialmaskinen til helsædsensilage 
og kan dermed anvendes på mange måder. XDisc giver 
dig en ren afskæring uden spild. Med den kæmpestore 
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liderer med naboskiverne. På denne måde forebygger 
SafeCut systemet, at der sker skade på de cylindriske 
tandhjul og naboskiverne. Det tager kun få minutter at 
udskifte rørnaglen, og det er trods alt en begrænset 
udgift. 

Ro i sindet:
I stedet for at hele chokbelastningen overføres til de cy-
lindriske tandhjul, knækker rørnaglen i tandhjulets dri-
vaksel, når der sker en momentan overbelastning. Aks-
len fortsætter med at rotere og løfter den pågældende 
skæreskive op og væk fra risikozonen, så den ikke kol-

XDisc: Den giver dig det bedste snit
Helsædsensilage bliver mere og mere populær, både som dyrefo-

der og ved udvinding af biogas. Med den 6,20 m brede XDisc kan 

du skårlægge og finsnitte i en arbejdsgang. XDisc 620 

har en høj kapacitet og giver dig en ren af-

skæring uden spild og samtidig den bedste 

snittekvalitet.

SafeCut – en KRONE specialitet
Alle landmænd har været i denne situation: En skære-
skive rammer et fremmedlegeme, bliver beskadiget og 
skal repareres. I denne situation yder KRONE SafeCut 
systemet maksimal beskyttelse. Dette knivbeskyttelses-
system mod fremmedlegemer er helt enestående. Sa-
feCut er standardudstyr på XDisc. 
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skæreskiver, der roterer væk fra hinanden, hvilket sikrer 
en stribefri afskæring. Omvendt giver den større afstand 
mellem knivbladene, der drejer mod hinanden, et mere 
jævnt flow bagud i fyldige afgrøder.

SmartCut: Glem alt om striber:
Eftersom nogle skæreskiver drejer parvis mod hinanden 
og andre væk fra hinanden, har det været nødvendigt 
at omkonstruere knivoverlapningen, for at sikre en ren 
afskæring. Derfor har vi øget overlapningen mellem de 

XDisc
Altid i topform

  SmartCut giver en ren afskæring

  Hurtigskifteknive

   Stabil rundbueadaptering for hurtig til- og frakobling og bedste 
jordfølgning

   Transportstel til 40 km/t
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Stor kapacitet:
Den kraftige indføringssnegl med den kæmpestore 
diameter på 900 mm arbejder problemløst i massive 
og kraftige afgrøder. Den lejres pendlende og kan køre 
baglæns. Vindingerne i sneglen er udstyret med udskif-
telige slidlister af Hardox stål.

Knivene skiftes i løbet af et øjeblik:
Kniven udskiftes let og hurtigt i marken. Hurtigskif-
teknive er ganske enkelt et must for mange brugere.

Succes i praksis
XDisc skæreren er forsynet med samme 

knivbjælketeknik som de populære EasyCut 

skårlæggere. SafeCut, SmartCut og hurtig-

skifteknive er bare nogle få af de speciali-

teter, der taler for at vælge XDisc. XDisc er 

rentabel og efterlader samtidig en hel ren 

mark.

Kør fra mark til mark med op til 40 km/t:
Når du skal transportere XDisc, kan den let sættes over 
på det specielt udviklede transportstel. Med det inte-
grerede bremsesystem er du sikret bedst muligt.

Når det skal gå hurtigt:
XDisc kan til- og frakobles let og hurtigt. Finsnitterne kø-
rer lynkoblingens ruller ind under rørrammen på XDisc. 
Den fjederaflastede lynkobling til drevet og den hydrau-
liske låsemekanisme, som begge fås som ekstraudstyr, 
øger maskinførerens komfort yderligere.

Rent snit:
Med den hydraulisk drevne sidekniv sikres, i selv groft 
sammenvoksede afgrøder, et rent snit. Dette sikrer et 
lavt spild i forskellige helsæds-afgrøder.
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EasyCollect
En mere effektiv metode

   Variabel rækkebredde fra 4,50 til 9,00 m

   Bedst mulig snittekvalitet

   Færre overlængdefraktioner eftersom stænglerne 
indføres på langs

   Enkel konstruktion og reduceret kraftbehov

  Central, midtmonteret gearkasse

Unik, kraftfuld og effektiv:
BiG X 480, 530, 580 og 630 kan kører med to- eller tre-
delte majsskæreborde med arbejdsbredder fra 4,50 m 
til 9,00 m, der arbejder med variabel rækkeafstand. Det 
kontinuerligt roterende indsamlingssystem fører stæng-
lerne ind til midten af maskinen, hvor de drejes og træk-
kes ind på langs. Det giver en højere snittekvalitet og 
færre overlængdefraktioner.
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Det rækkeuafhængige EasyCollect skærebord er en al-

sidig enhed, der fører stænglerne på langs ind i maski-

nen – hvilket er ensbetydende med en suveræn snitte-

kvalitet. Det er en stor fordel, da man på kvægbedrifter 

og til biogasproduktion ikke ønsker groftsnittet materia-

le. Det unikke Collector princip står for lave omkostnin-

ger og fungerer fantastisk godt over hele verden.

EasyCollect – høj kvalitet der kan henføres til skærebordet

Kompakt transportbredde – det tredelte 

EasyCollect majsskærebord

Det trækkende snit:
De faste multisektionsknive og de kontinuerligt ro-
terende knive skærer stænglerne over som en saks. 
Knivene er selvskærpende og lette at skifte ud.

Model Arbejdsbredde
Antal 

rækker
Antal

sektioner

EasyCollect 450-2 4,5 m 6 2-teilig

EasyCollect 600-2 6,0 m 8 2-teilig

EasyCollect 600-3 6,0 m 8 3-teilig

EasyCollect 750-2 7,5 m 10 2-teilig

EasyCollect 750-3 7,5 m 10 3-teilig

EasyCollect 900-3 9,0 m 12 3-teilig

Enkelt og godt:
De 2-delte majsskæreborde udmærker sig med 
en enkel konstruktion og sikker tranport, hvilket 
skyldes den kompakte bredde, det slanke design 
og det gode udsyn.

Centralt monteret gearkasse:
Den midtmonterede gearkasse med automatiske koblinger på 
drivakslen overfører den fulde motorkraft til de opklappelige 
collectorer.
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Enkel og genial konstruktion:
EasyCollect markerer sig med sit modulære og enkle 
design med et kontinuerligt roterende samlesystem. 
Denne konstruktion er ensbetydende med en væsent-
lig lavere vægt, mindre vedligeholdelse og en længere 
levetid.

Sikker indføring af afgrøden:
EasyCollect arbejder driftssikkert i alle situationer og 
under alle forhold, samler hver enkelt afgrøderække, 
fører stænglerne ind til midten og derfra ind i snittecylin-
deren. Det er den glidende indføring i langsgående ret-
ning, der medfører, at snittecylinderen leverer de bedste 
resultater.

En ensartet stubhøjde:
Afstandsfølerne i hver side af EasyCollect majsskære-
bordet sikrer, at skærebordet holder en ensartet stub-
højde, også på ujævne marker. Følerne gør det muligt 
for EasyCollect at regulere arbejdsdybden både i tvær-
gående retning og i kørselsretningen.
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Optimering af afgrødeflowet:
Stængeldeleren kan reguleres hydraulisk i højden i for-
hold til de forskellige stængellængder med henblik på 
at stænglerne trækkes ind i maskinen af rørbøjlerne i 
toppen.

Pålidelig styring:
Når føreren benytter autopilot, scanner sensorarmene 
ved den midterste kegle afstanden mellem rækkerne. 
Derefter styrer BiG X automatisk langs med denne ræk-
ke, hvilket aflaster føreren.

Bredeste indføringssystem:
EasyCollect indføringskanalens dimensioner matcher 
med snittecylinderen, og sikrer maksimalt gennemløb 
og maksimal snittekvalitet. Det lige afgrødeflow og den 
store indføringskapacitet giver tilsammen en stabil og 
regulær afgrødeindføring.
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Drivlinjen
Effektiv og brændstoføkonomisk

  6-cylindet MTU rækkemotor

  Overholder Final Tier 4 / trin IV emissionsstandarderne

  Maksimaleffekt fra 490 hk til 626 hk

  Imponerende økonomi og letløbende

Model
Motor (emissions-
standard trin IV / 

Final Tier 4

Slagvolu-
men (liter)

Maks. 
motoreffekt i 

kW/hk 

Permanent 
snitteeffekt 

X Power i kW/hk

Permanent 
snitteeffekt Eco 
Power i kW/hk

Tankstørrelse (liter)

Diesel SCR
Ensile-

ringsad-
ditiv

BiG X 480 MTU 6R 1300 R6 12,8 360/490* 338/460 –
1.220 

(+230 Eks-
traudstyr)

115
275 

(Option)

BiG X 530 MTU 6R 1300 R6 12,8 390/530* 368/500 –
1.220 

(+230 Eks-
traudstyr)

115
275 

(Ekstra-
udstyr)

BiG X 580 MTU 6R 1500 R6 15,6 430/585** 408/555 338/460
1.220 

(+230 Eks-
traudstyr)

115
275 

(Ekstra-
udstyr)

BiG X 630 MTU 6R 1500 R6 15,6 460/626** 438/596 338/460
1.220 

(+230 Eks-
traudstyr)

115
275 

(Ekstra-
udstyr)

* certificeret motoreffekt efter ECE % 120 i kW/hk: 390/530 ** certificeret motoreffekt efter ECE 5120 i kW/hk: 460/626
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Hvor meget motorkraft har du brug for?
BiG X har den mest moderne motorteknik fra MTU, som giver kraft og god økonomi på 

højeste niveau: Med common rail-indsprøjtning og optimal afstemning af drejningsmo-

mentet har BiG X en meget rolig gang, lavt brændstofforbrug ved højeste virkningsgrad 

og lave vedligeholdelsesomkostninger. Det innovative KRONE Power-Management giver 

højeste effektivitet selv under udfordrende arbejdsforhold.

Tværliggende tækkemotorer:
Motorerne er monteret på tværs for at opnå optimal 
vægtfordeling. Den direkte drivlinje til afgrødeflowets 
komponenter udmønter sig i en god brændstoføkono-
mi. Disse MTU rækkemotorer med common rail-ind-
sprøjtning har en imponerende virkningsgrad.

Køling:
For at sikre den bedste køling, selv når det støver og 
afgrøderester flyver rundt i luften, er køleanlægget for-
synet med en drejende si og en aktiv afsugning via ka-
steblæseren. Den aktive afsugning kører, når snittecy-
linderen er i gang. Sien arbejder, når motoren startes.

Med PowerSplit tilpasses motorkraften til 
arbejdsbetingelserne. Eco Power anven-
des, hvor du kan klare dig med en lavere 
motorydelse. X Power giver maksimal mo-
torkraft under vanskelige arbejdsbetingel-
ser. Med denne indretning er du fleksibel 
og sparer brændstof.

BiG X 580 og 630: PowerSplit 

    

  

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

U/min

K
W

Maskinydelse

 X Power:  
Kraftige afgrøder 
(f.eks. majs) 

 Eco Power: 
f.eks. ved græs
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Drivlinjens opbygning
Stærk og stabil

  Enkel konstruktion

  Direkte kraftoverførsel via ekstra stærke kileremme

  Lang levetid

  Indføringen og skærebordene trækkes separat:

  Reversering når snittecylinderen står stille

  Hydrostatpumpen drives separat og stabilt

Kørselsdrivlinjen:
Hydrostatpumpen trækkes via en 5-rillet V-rem, der 
trækkes separat af motoren. Den starter automatisk, når 
motoren startes. Den direkte drivlinje arbejder stabilt og 
giver den højeste sikkerhed.

Smart:
Skærebordene og indføringen trækkes via oliepumper. 
De er forbundet til et drev med en flange, og drevet 
trækkes fra motoren via en meget stærk drivrem. Dette 
system gør det muligt at arbejde med trinløst indstillede 
hastigheder for skærebord og indføring.
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Direkte kraftoverføring – fuld gas
Eftersom motoren er monteret på tværs, kan motorkraften overføres effektivt til hydrostatpum-

pen, snittecylinderen, kasteblæseren samt til skærebords- og indføringspumperne via kompound 

V-remme. Med dette system er der ikke behov for en mellemgearkasse. Alle komponenter til 

afgrødeflowet tilkobles ved at aktivere en remkobling.

1 Hydrostatpumpe

2  Remspænder til alle komponenter 
til afgrødeflowet

3  Hydraulikpumpe til skærebord og 
indføring

4  Remspænder til snittecylinder og 
kasteblæser

5 Kasteblæser

6 Snittecylinder

7 Lufterdrev

Kraftoverføring til afgrødeflowets komponenter:
Afgrødeflowets komponenter drives via en kompound V-rem 
med 6 kilespor. Hydraulikpumperne, der driver skærebordet 
og indføringssystemet, er monteret midt i maskinen, hvor de 
aktiveres uafhængigt af afgrødeflowets komponenter. Med 

dette kraftoverføringssystem kan maskinføreren reversere 
indføringssystemet og skærebordet, mens snittecylinderen 
står stille. Drivlinjen har en integreret bremse til snittecylinde-
ren, hvilket giver yderligere sikkerhed. 
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Fremdriftssystemet
Innovativ køreteknik

  Forhjulstræk er standard, mulighed for firehjulstræk

  Stærke Bosch-Rexroth hjulmotorer

  Hjulslipkontrol med tre kørselsmodi

  Trinløst hastighedsområde fra 0 – 40 km/t

med forhjulstræk er baghjulenes hjulmotorer erstattet 
med et hjulnav. Uanset om du vælger to- eller firehjuls-
træk er maskinen godkendt til hastigheder op til 40 km/t.

Træk på to eller fire hjul:
BiG X 480, BiG X 530, BiG X 580 og BiG X 630 kan som 
ekstraudstyr leveres med firehjulstræk, hvor kraftoverfø-
ringen foregår via hydrauliske hjulmotorer. På maskiner 

Firehjulstræk Forhjulstræk
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Økonomisk og komfortabel
Ved introduktionen af BiG X serien besluttede KRONE sig helt fra starten for at anvende det hy-

drostatiske fremdriftssystem. Det giver en højere produktivitet og gør det muligt at opnå en høje-

re automatiseringsgrad med en bedre førerkomfort. Uden mekaniske drivaksler er der mindre 

vedligeholdelse, og der er skabt plads til en større og kraftigere snittecylinder, der er monteret 

længere bagud. Den trinløse hastighedsregulering skaber basis for den automatiske regulering 

af motorens maksimale ydelse.

Trinløst fremdriftskoncept:
Hydrostatpumpen til fremdriftssystemet. Med enkelt-
hjulsovervågning og hjulsslipkontrol som standard kla-
rer BiG X sig problemløst igennem selv meget vanske-
ligt terræn.

Ideelt:
Fremdriftssystemet med hydrauliske hjulmotorer giver 
mere frihøjde og gør det muligt at montere en snittecy-
linder med en større diameter, samtidig med at man får 
en jævn vægtfordeling. Det affjedrede baghjulsophæng 
giver en høj førerkomfort.

Planetdrev:
Hjuldrevet er et planetdrev fra Bosch-Rexroth. Planet-
drev har den fordel, at de fordeler belastningen på flere 
planettandhjul. Det gør det muligt at opnå høje omdrej-
ningsmomenter, også ved en kompakt konstruktion.

Hjulslipkontrol med tre kørselsmodi:
Maskinføreren bestemmer selv, hvilken kørselsmodus 
han vil anvende. Ønsker man at beskytte græsmarken 
vælger man oftest kørselsmodus med mindst muligt 
slip. Ved snitning af majs vælger man fortrinsvis en kør-
selsmodus med mere slip, eller man kan helt deaktivere 
hjulslipkontrollen.
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Fremdriftssystemet
Det man har brug for i den daglige drift

   Stor manøvredygtighed: Uafhængige hjulophæng og 
hjulmotorer

  Affjedret styrestang

  3,00 m transportbredde afhængig af dækstørrelse

  Vælg mellem mange dækstørrelser

  Hjulmotorerne kan justeres i højden

Uafhængige hjulophæng:
Det uafhængige hjulophæng skaber plads, når der skal 
manøvreres. Det giver stor manøvredygtighed på ujæv-
ne marker, selv med brede dæk. Det affjedrede hjulop-
hæng giver også stor førerkomfort.

En KRONE specialitet:
De forreste hjulmotorer er eksentriske og kan justeres 
i højden. Dermed påvirker monteringen af større eller 
mindre forhjul ikke indstillingen af pickuppen, indførin-
gen og snittecylinderen i forhold til den efterfølgende 
snittekanal. Det giver altid et optimalt og ensartet af-
grødeflow.
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Når det bliver trangt
Ikke kun kørsel på smalle veje, men også arbejdet under trange forhold, stiller store krav til 

finsnitter og maskinfører. Med det hydrauliske fremdriftssystem, den uafhængige hjulmontering 

og den kompakte konstruktion gør BiG X meget manøvredygtig, så den 

kan komme ind i alle hjørne og klare de skarpeste foragervendin-

ger. Med den passende dækmontering forbliver transportbredden 

under 3,00 m, som er ideelt på smalle markveje.

Stor manøvredygtighed:
Hjulmotorerne giver mulighed for op til 50° hjuludsving 
med 8-rækkers majsskæreborde, for at klare de skar-
peste foragervendinger og matche nøjagtigt med den 
forrige arbejdsgang.

Maskinbredde på 3,00 m:
Med dækmontering 710/70 R 42 og 800/65 R 
32 er maskinbredden bare 3,00 m. Så kan du 
køre sikkert på smalle veje.

Passende dækmontering:
BiG X 480, 530, 580 og 630 kan udstyres med op til 
900/60 R 42 dæk for at opnå maksimal frihøjde, minimal 
jordpakning og overlegen stabilitet under kørslen. 
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Klædt godt på
Ned i hver eneste detalje

    Bedste udsyn i mørke 
Mulighed for LED lygtesæt

   Stor brændstoftank, op til 1.450 liter diesel med 
mulighed for ekstratank

   Bedst mulig adgang til service- og vedligeholdel-
sespunkter

Nat bliver til dag:
16 lygter giver den bedst mulige belysning af arbejds-
området og gør natarbejde mindre stressende og mere 
sikkert. Et LED lygtesæt kan tilkøbes og giver endnu 
bedre udsyn. 

Fint udsyn bagud:
Den skrånende bagende giver et fint udsyn bagud og 
dermed mere sikker manøvrering og vending på fora-
geren.
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Lange arbejdsdage og ofte til langt ud på natten betyder, at maskinføreren skal koncentrere 

sig om det aktuelle job i timevis. Under disse omstændigheder er det klart, at et fremrangende 

udsyn hele vejen rundt og fuld belysning af arbejdsområdet er helt afgørende. Tidskrævende 

stilstandstid for påfyldning af brændstof er minimeret ved hjælp af to brændstoftanke med en 

samlet kapacitet på 1.450 liter. Service og vedligeholdelse kan ikke være lettere, idet der er 

gode adgangsforhold til alle komponenter og enheder.

Højere komfort er lig med højere kapacitet

Rummer op til 1.450 liter brændstof:
Den enorme standardmonterede 
brændstoftank rummer op til 1.220 liter 
diesel. Dertil kommer en 115 liters Ad-
Blue tank, så du kan arbejde på lange 
dage uden at stoppe for at tanke op. 
En ekstratank til 230 liter diesel og en 
200 liters tank til ensilageadditiver er 
ekstraudstyr.

Brændstoftank

AdBlue tank

Ekstra brændstoftank

Tank til ensilageadditiver

Alt kan ses:
Med LED vedligeholdelsesbelysning får du alle frem-
driftsaggregater og servicepunkter lyst fuldt op i mør-
ket. Der er også mulighed for at montere belysning på 
opstigningen.

Masser af plads:
På BiG X 480, 530, 580 og 630 er der masser af plads 
mellem kølesystemet og afgrødeflow-systemet. Det er 
nemt at komme til alle komponenter, og rengøring og 
vedligeholdelse foregår let og hurtigt.
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Førerkabinen
Den ultimative førerkomfort

  Utrolig rummelig

  Højeste førerkomfort

  Bedst muligt udsyn hele vejen rundt

Alt er under kontrol:
Høje sideruder og smalle sprosser giver maskinføreren 
et uhindret udsyn med udkastertuden, også når læsse-
højden er på hele 6 meter. Således foregår fyldningen af 
frakørselsvogne endnu mere sikkert og effektivt.

Bredere, lysere og mere lydsvag:
Den brede kabine med smalle sprosser er meget rum-
melig og giver det bedst mulige udsyn til de brede skæ-
reborde. Kabinens dobbeltbund gør den også mere lyd-
svag. De 16 H9 lygter giver et perfekt lys, og LED lygter 
kan leveres som ekstraudstyr.
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En milepæl i avanceret ergonomi
Lange arbejdsdage, der ofter strækker sig til langt ud 

på natten, kræver et arbejdsmiljø i absolut topklasse. 

Silent Space åbenplan førerkabinen er udviklet efter 

de nyeste ergonomiske standarder. Den har masser af 

plads, et ekstra passagersæde, klimaanlæg og er ab-

solut en funktionel arbejdsplads, hvor maskinføreren 

føler sig hjemme og har fuld kontrol over maskinen.

Effektive hjælpere:
Den store 10” betjeningsterminal registrerer alle ma-
skindata og viser dem på den højtopløselige farve-
skærm. Her kan maskinføreren også indtaste en række 
indstillinger, blandt andet den trinløst variable snitlæng-
de. Den velindrettede styreenhed ved siden af førersæ-
det huser alle betjeningsanordninger, der bruges til at 
styre de forskellige maskinfunktioner, herunder kørsels- 
og snitterdrev.

Orden i tingene:
Knapperne til lys, varmeapparat og klimaanlæg er placeret i 
et panel over forruden. Med Follow Home-funktionen kan du 
stige sikkert ned fra kabinen. Når du trækker tændingsnøglen 
ud, følger et antal arbejdslygter dig hjem, da de lyser i flere 
minutter.

Ergonomisk, bekvemt og brugervenligt:
Med det ergonomiske joystick med tydelige symboler 
kan føreren betjene maskinens mange funktioner med 
fingerspidserne. Det ligger godt i hånden og er udviklet 
specielt til BiG X. Og med sine mere end 20 program-
merede funktioner, kan du ikke blot styre hastigheden 
og køreretningen, men også betjene skærebordet og 
udkasterrøret.
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AutoScan:
Den fotooptiske celle i midten af majsskærebordet måler 
plantens modenhedsgrad og justerer automatisk snit-
længden. For at opnå en ensartet snittekvalitet og min-
dre afløb fra siloen, snittes grøn majs i længere stykker. 
AutoScan aflaster maskinføreren og sparer brændstof, 
fordi stænglerne kun snittes så kort som nødvendigt og 
ikke så kort som muligt. Hos KRONE er AutoScan stan-
dardudstyr, og ikke et dyrt tilkøb.

ConstantPower:
ConstantPower styrer finsnitterens kørehastighed af-
hængig af motorens udnyttelsesgrad. Med et tastetryk 
vælger du motorens udnyttelsesgrad. Maskinen tilpas-
ser så automatisk kørehastigheden til den mængde 
afgrøde, der skal optages. Dette standardudstyr afla-
ster maskinføreren og giver den højeste produktivitet 
med lavest mulig brændstofforbrug. I kombination med 
AutoScan kan du opnå yderligere effektivitetsforbedrin-
ger med den bedste snittekvalitet. 

BiG X byder på endnu mere
KRONE DigitalSystems giver den bedste udnyttelse af maskinen og en fornuftig 

aflastning af maskinføreren. Under ekstreme betingelser giver DigitalSystems den 

bedste sikkerhed og stiller alle relevante data omkring afgrøden til rådighed.
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ForageCam:
Som ekstraudstyr kan et CCTV kamera på udkastertuden sende 
filmoptagelser til finsnitterens terminal i kabinen og til terminalen 
i frakørselstraktoren. CCTV kameraet hjælper føreren med at ud-
nytte frakørselsvognens fulde lastkapacitet og reducerer samtidig 
træthed. Systemet kan udbygges til at kommunikere med flere 
modtagere i alle traktorer i et stort høstteam. 

RockProtect:
De seks forpresningsvalser arbejder kraftfuldt, men samtidig 
skånsomt. Ekstraudstyret RockProtect beskytter din finsnitter 
mod stenskader. Opdager systemet en sten, stopper forpres-
ningsvalserne automatisk inden for brøkdele af et sekund. Det 
giver mere sikkerhed, og du bestemmer selv, hvor sensibel Rock-
Protect skal være.
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ISOBUS autostyring:
Som ekstraudstyr kan BiG X forberedes til at arbejde 
samme med ISOBUS styresystemer fra forskellige pro-
ducenter. Føreren aktiverer autostyringen under kørslen 
ved hjælp af KRONE joysticket med et tryk på en knap. 
Derefter holder systemet BiG X på sporet. Autostyrin-
gen reducerer førertræthed, øger arbejdshastighed, 
også i bredsåede afgrøder, og dermed din eff ektivitet.

CropControl:
Med ekstraudstyret KRONE CropControl udbyttemålesy-
stem kan du med et tastetryk hurtigt og præcist måle rum-
fanget af den høstede afgrøde. Med CropControl kan du 
dokumentere alle oplysninger om udbyttet på den høstede 
mark. 

ISOBUS autostyring
Altid i fuld arbejdsbredde
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NIR afgrødefugtighedssystem:
NIR sensoren, som fås som ekstraudstyr, giver præcise 
informationer om afgrødens fugtighedsindhold. Disse 
informationer bliver derefter gemt i kundehukommel-
sen for det høstede areal. Sensoren er let at montere 
på BiG X maskinens udkastertud og er beskyttet mod 
skader af et dæksel.

AutoCalibrate: 
AutoCalibrate er et automatisk on-li-
ne kalibreringssystem til BiG  X’s 
udbyttemålesystem. Systemet er 
baseret på et vejesystem, der er 
monteret på en af høstteamets fra-
kørselsvogne. Både frakørselsvog-
nen og BiG X har en datalogger med 
en mobiltelefonforbindelse. Kalibre-
ringen foregår løbende, når ’kalibre-
ringskøretøjet’ fyldes. AutoCalibrate 
arbejder meget nøjagtigt, og for før-
ste gang er det ikke nødvendigt at 
køre til en vejebro.

AutoCalibrate
(Kalibrering af udbyttemåling)

CropControl 
Udbyttemåling

Vejesystem
Frakørselsvogn
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 Tkniske data
BiG X

BiG X 480 BiG X 530 BiG X 580 BiG X 630

Motor

Typebetegnelse MTU 6R 1300 MTU 6R 1300 MTU 6R 1500 MTU 6R 1500

Antal cylindre 6 6 6 6

Slagvolumen l 12,8 12,8 15,6 15,6

Motoreffekt kW / HK 360/490* 390/530* 430/585** 460/626**

Kontant X Power-effekt under snitning kW / HK 338/460 368/500 408/555 438/596

Konstant Eco Power-effekt under snitning kW / HK – – 338/460 338/460

Brændstoftankkapacitet / ekstra tank l 1.220 / 230 ekstraudstyr

SCR tankkapacitet l 115

Tank til ensilageadditiver l 275 ekstraudstyr

Fremdriftssystem

Model Trinløst variabelt hydrostatisk drev med hjulmotorer, op til 40 km/t

Hastighed i markmodus km / t 0-25

Hastighed i transportmodus km / t 0-40

 Hjulslipkontrol Standard

4-hjulstræk Ekstraudstyr

Asler

Styrevinkel på bagakse Grader 50

Bagakselaffjedring Hyraulisk

Drivlinjer

Skærebord Trinløs variabel

Forpresningsvalser Trinløs variabel

Forpresningsvalser

Forpresningsvalser, åbning Tragtformet

Serviceposition Lynkobling (også med monteret skærebord)

Antal valser / metaldetektor / antal magnetspoler 6 / Sandard / 6

Afstand fra metaldetektor til modskær mm 820

Justering af snitlængde Trinløs fra kabine

Snittecylinder

Cylinderbredde / diameter mm 630/660

Knivarrangement V-formet, monteret i en vinkel på 11° i forhold til modskæret

Antal knive 20, 28, 36, 40

LOC område mm 5-31/4-22/ 3-17/ 2,5-15

Snit pr. minut 11.300/15.820/20.340/22.600

Trinsløs justering af bund under snittecylinder/affjedret 
bund under snittecylinder

Standard

Corn-Cracker

105 tænder: Standardprofil / krombelagt savtandsprofil Ekstraudstyr/Ekstraudstyr

123 tænder: Standardprofil / krombelagt savtandsprofil Ekstraudstyr/Ekstraudstyr

144 tænder: Standardprofil / krombelagt savtandsprofil Ekstraudstyr/Ekstraudstyr

166 tænder: Savtandsprofil Ekstraudstyr

Hastighedsforskel % 20 /e kstraudstyr 30 oder 40

Afstand indstilles fra kabine, automatisk smøring Standard

Valsediameter / mellemrum mm mm 250 / 0,5 - 7

* Certificeret motoreffekt til ECE R120 i kW / hk: 390/530 ** Certificeret motoreffekt til ECE R120 i kW / hk: 460/626
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BiG X 480 BiG X 530 BiG X 580 BiG X 630

Kasteblæser

Diameter / bredde / antal skovle 560/480/6

Skovlarrangement V-formet

Antal omdrejninger O / min 1.980

Trinløs justering af bagvæg /
affjedring af bagvæg

Standard

Udkasterrør

Rotation Grader 210°

Aflæsningshøjde mm 6.000

Tværsektion, dimension mm 340x230

Automatisk spejlfunktion / parkeringsposition Standard

Drejesystem Gearkasse

Slidplader i hele udkasterrøret Standard

Service og vedligeholdelse

Automatisk smøring og kompressor Standard

Selvdiagnosesystem via terminal Standard

Kabine1)

Luftaffjedret sæde og instruktørsæde Standard

Komfort luftaffjedret sæde og instruktørsæde Ekstraudstyr

Klimaanlæg og mobil køleboks Standard

Vinduesvisker og sidevinduesvisker Standard

Dimensioner

Længde / bredde* / højde mm 7.520-8.250/3.000-3.300/3.915-3.980

Basismaskinens vægt (uden skærebord)** ca. kg 13.900 13.900 14.100 14.100

Vægtfordeling med EasyFlow 300 pickup For / Bag % 57/43

Vægtfordeling med EasyFlow 750-3
(7,50 m arbejdsbredde)

For / Bag % 60/40

Dækstørrelse***

Foraksel 
 
 
 
 
 

Standard****  
Ekstraudstyr 
Ekstraudstyr 
Ekstraudstyr 
Ekstraudstyr 
Ekstraudstyr 
Ekstraudstyr

680/85 R32 
710/75 R34
710/70 R42 
800/65 R32 
800/70 R38 
900/60 R38 
900/60 R42

Bagaksel 
 
 

Standard****  
Ekstraudstyr 
Ekstraudstyr 
Ekstraudstyr

540/65 R30 
600/60-30 
600/70 R30 
710/60 R30

Skæreborde

EasyFlow: Pick-up mm 3.000-3.800

Variabel rækkebredde, EasyCollect skærebord mm 4.500/6.000/7.500/9.000

Autopilot og aktiv jordfølgning til EasyCollect Ekstraydstyr

A** Afhængigt af dæk *** kan ikke frit kombineres  

**** Begrænset brug afhængigt af forsatse 1)  Forespørg for andre muligheder

Alle illustrationer, dimensioner og vægte svarer ikke nødvendigvis til standardudstyret og er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer.
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Maschinenfabrik Bernard Krone 
Perfekt til sidste detalje

Innovativ, kompetent og tæt på kunden – disse kriterier kendetegner filosofien 

bag familievirksomheden KRONE. Som specialist i høstmaskiner til foderafgrøder 

fremstiller KRONE skårlæggere, høvendere, rotorriver, læsse- og doseringsvogne, 

rundballe- og storballepressere samt de selvkørende BiG M højkapacitets-skives-

kårlæggere og finsnitteren BiG X. 

Kvalitet, made i Spelle i Tyskland, siden 1906.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10 
D-48480 Spelle

Telefon:  +49 (0) 5977 935-0 
Fax:  +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de  |  www.krone.de
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