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 Stabil – ekstra stærk konstruktion for professionel  
     langtidsbrug

 Alsidig – semivariable eller variable ballekamre

 Skarp – XCut snittesystem
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Comprima F og CF X-treme fra KRONE er fastkammerpressere med semivariabelt 

ballekammer. Disse maskiner kan producere tætte og formstabile baller med 6 forskellige 

diametre. De er konstrueret med mange ekstra stærke komponenter og derfor yderst 

robuste. På grund af deres enkle konstruktion er de også meget økonomiske samt nemme 

at betjene og vedligeholde, sammenlignet med variable pressere.

  Som rundballepresser – Comprima F 155 XC X-treme

  Som kombineret rundballepresser/wrapper – Comprima CF 155 XC X-treme

  Fleksibel – 6 ballediametre fra 1,25 cm til 1,50 cm

  Økonomisk – Enkel konstruktion

  Skarp – XCut snittesystem

Comprima X-treme med semivariabelt
ballekammer

Den semivariable rundballepresser
Comprima F 155 X-treme
Comprima F 155 XC X-treme kan presse baller med 
en diameter fra 1,25 m til 1,50 m. Operatøren kan 
vælge den ønskede diameter med 5 cm interval 
via et enkelt pindboltsystem. Comprima F X-treme 
er som standard udstyret med XCut snittesystem. 

Fordelen ved et semivariabelt ballekammer sammen-
lignet med det klassiske faste kammer, er den meget lille 
bløde kerne, selv ved store ballediametre. Dermed bliver 
ballerne meget faste, formstabile og tungere.
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Den semivariable kombinerede presser/wrapper
Comprima CF 155 X-treme
Ud over de tekniske specifi kationer på Comprima 
F X-treme råder den kombinerede presser/wrapper 
Comprima CF 155 XC X-treme over en kraftigt dobbelt-
wrapper. Wrapperbordet med sin dybe nedsænkning og 
de store føringsruller langs siderne sørger for at ballen 
rulles sikkert under wrapningen, selv under vanske-
lige arbejdsforhold. Alternativt kan wrapperbordet også 
anvendes til at afl ægge ballerne parvis.

Balleoverførsel
Efter at ballekammeret åbner, overføres ballen til wrap-
perbordet via tyngdekraften. Er der behov for ekstra 
hjælp, f.eks. på skrånende marker, kan operatøren via en 
sensor aktivere en balleudstøder for at få ballen ud på 
wrapperbordet.
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KRONE Comprima V og CV X-treme modellerne står for kompromisløs stabilitet under 

langtidsbrug og stor fleksibilitet. Her kan ballediameteren tilpasses trinløst fra 1,00 m til 

1,50 m, så den passer til de forskellige afgrødeformer, arbejdsforhold og kundeønsker.

  Som rundballepresser – Comprima V 150 XC X-treme

  Som kombineret rundballepresser/wrapper – Comprima CV 150 XC X-treme

  Variabel – trinløs ballediameter fra 1,00 cm til 1,50 cm

  Skarp – XCut snittesystem

Comprima X-treme med variabelt 
ballekammer

Den variable rundballepresser
Comprima V 150 X-treme
På Comprima V 150 XC X-treme med variabelt 
ballekammer kan operatøren trinløst indstille den ønskede 
ballediameter fra 1,00 m til 1,50 m via betjeningsterminalen 
i traktorkabinen. Dermed får den et betydeligt større 
indsatsområde. I hø og halm foretrækkes ofte de store, 
og i ensilage ofte de mindre baller. Store baller øger 

produktiviteten, mindsker brændstoff orbruget pr. ton 
afgrøde og giver et mindre læsse- og transportbehov. 
Mindre baller er lettere at løfte og hurtigere at fodre med 
ved mindre kvægbestande.



7Comprima X-treme  11/17 | 

Den variable kombinerede rundballepresser/wrapper
Comprima CV XC X-treme
Comprima X-treme CV 150 X-treme er udstyret med en 
kraftigt dobbeltwrapper. Den dybe nedsænkning og de 
store føringsruller langs siderne på indbindingsbordet 
sørger for at ballen rulles sikkert under indbindingen, 
selv under vanskelige arbejdsforhold. Skal ballerne ikke 
wrappes er det med Comprima CV X-treme også muligt at 
afl ægge ballerne parvis. 

Sikker funktion, enkel håndtering
Efter indstilling af pressetryk, ballediameter, folie-
binding, og antal netomviklinger arbejder den kom-
binerede presser/wrapper fuldstændig automatisk. 
Ballen overføres til wrapperbordet via tyngdekraften. 
Efter behov kan man aktivere en balleudstøder. Mens 
der presses videre foran, afvikles en komplet indbind-
ingssekvens bagved. Så snart føreren stopper, fordi den 
næste balle er færdig presset, tipper wrapperbordet og 
lægger den wrappede balle på jorden.
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Med deres semivariable eller variable ballekamre er KRONE rundballepresserne i  

modelserien Comprima X-treme ekstra fleksible og kan opfylde ethvert kundeønske.

 Imødekommer ethvert kundeønske – to ballekammersystemer

 Semivariabel – seks forskellige ballediametre fra 1,25 m til 1,50 m

 Variabel – trinløs indstilling af ballediameter fra 1,00 m til 1,50 m

KRONE ballekamrene –
Semivariabel eller variabel

Det unikke system ”semivariabel”
En kombination af spændesvinger, 
fjederbelastede stoparme og spænd-
ingskinematik er de væsentlige kon-
struktionsdele i ballekammeret. Under 
presningen trækkes spændesvingeren 
nedad og skaffer dermed den nød-
vendige plads til afgrøden i ballekam-
merets indre. Ved en enkel montering 
af en pindbolt bliver spændesving- 
erens udsving begrænset og dermed 
indstilles ballediameteren. Kombi- 
nationen af fjederbelastede stoparme 
og spændingskinematik sikrer den høje 
presningsgrad i kernen såvel som i 
rundballens ydre lag.

Det semivariable ballekammer
Comprima F og CF X-treme arbejder med et semi- 
variabelt ballekammer. De kan indstilles i 5 cm intervaller 
og presse tætte og formstabile baller med en diameter 
fra 1,25 m til 1,50 m. Deres enkle og overskuelige kon-
struktion gør dem ekstra nemme at servicere. De kræver 
kun et minimum af vedligeholdelse og reducerer dermed 
omkostningerne. Den ønskede ballediameter indstilles 
via to pindbolte. Ballens og ballekernens tæthed kan 
også forudindstilles.
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Funktionsprincippet ”Variabel”
Den forreste og bageste stavbælte- 
elevator danner det variable balle- 
kammer. De former afgrøden til bal-
ler med den valgte diameter. Presse- 
trykket angives med den forreste dob-
beltsvinger og den bageste spænde- 
arm. For også at kunne klare van-
skelige arbejdsbetingelser, trækkes 
stavbælteelevatoren både foroven og 
forneden.  

Det variable ballekammer
Det variable ballekammer i Comprima V og CV presser 
baller med en trinløst indstillelig ballediameter fra 1,00 m 
til 1,50 m. Det ønskede ballemål indstilles via betjenings-
terminalen i førerkabinen. Pressetrykket og ballekernens 
tæthed kan også varieres. Pressetrykket indstillet via en 
hydraulisk ventil, og det kan efter ønske også foretages 
fra betjeningsterminalen. For at presse særligt ensartet 
tætte baller øges pressekraften automatisk ved tiltag- 
ende ballediameter.
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Tilkobling med trækøje
Comprima X-treme er som standard udstyret med en 
trækstang med 40 mm trækøje til høj- eller lav montering. 
Via nokkekobling kan trækstangen hurtigt tilpasses 
de forskellige tilkoblingshøjder. Der er endvidere tre 
yderligere trækøjevarianter til rådighed, så de passer til 
kravene i de forskellige lande.

Tilkobling med kuglehovedkobling
Alternativt kan Comprima X-treme også udstyres med en 
K 80 kuglehovedkobling til lav tilkobling. Dermed opnås 
høj kørselskomfort, bedre manøvredygtighed og mindre 
slitage.

Trykluftbremser
Både enkelt- og tandemaksler er som standard udstyret 
med trykluftbremser. Maskiner til eksport kan også 
udstyres med hydrauliske bremser.

Comprima X-treme er den rigtige maskine, når der skal køres hurtigt på landevejen, 

i ujævnt terræn eller på bløde marker, samt når der er behov for en lille venderadius. 

Med to forskellige tilkoblingsvarianter, enkel- eller tandemaksel, trykluftbremser eller 

hydrauliske bremser og med forskellige dækstørrelser kan KRONE Comprima X-treme 

tilpasses optimalt til alle arbejdsbetingelser.

 To muligheder – tilkobling med trækøje eller kuglehovedkobling

 Flere muligheder – enkel- eller tandemaksel

 Tre muligheder – dækstørrelserne

Tilkoblingsvarianter og kørestel
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Enkeltaksel
Enkeltakslen anvendes kun på Comprima F og V X-treme. 
Den kan monteres med tre forskellige, brede dæk i stør-
relser fra 15.0/55-17 til 500/55-20, der skåner marken.

Tandemakslen
Presser/wrapper kombinationerne CF og CV er som 
standard udstyret med tandemaksel, mens det er en 
mulighed for presserne F og V. Sammenlignet med enkel-
takslen bærer de mere op, har en roligere gang og ligger 
bedre på vejen. Takket være deres store kontaktflade 
danner de også mindre spor og mindsker jordpakning. 
Her er der ligeledes mulighed for tre forskellige dækstør-
relser fra størrelse 15.0/55-17 til 500/55-20.
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EasyFlow pickup
Med en arbejdsbredde på 2.150 mm er EasyFlow pickup-
pen yderst effektiv. Den samler brede skår op og føder snit-
terotoren meget regelmæssigt. Med den store arbejds- 
bredde er det heller ikke nødvendigt at køre i snævre  
kurver, mens der presses. Med fjederaflastning og pen-
dulophæng tilpasser EasyFlow sig også til større ujævn-
heder på marken.

Bedre uden kulissestyring
KRONE har gode grunde til at fravælge kulissestyr- 
ingen af pickupfjedrene på EasyFlow. I stedet for mange  
bevægelige dele, der slides, sørger specielt formede 
afstrygere enkelt og effektivt for den rigtige arbejdsvinkel 
og fjedrenes optimale arbejdslængde.

Dobbeltfjedre
Med en fjederdiameter på 6 mm og stor vindingsdia- 
meter er fjedrene meget modstandsdygtige og holdbare. 
De er monteret i fem rækker på akslen på EasyFlow. Med 
en fjederafstand på kun 55 mm samler EasyFlow også 
korte og tunge afgrøder effektivt op.

EasyFlow pickuppen, der kan pendle sideværts, er kendt for at samle afgrøden fuld-

stændig op, selv under vanskelige forhold og ved høj arbejdshastighed. Endvidere er den 

robust i drift, da den kun har få bevægelige dele.

 Stabil – 6 mm tykke dobbeltfjedre med stor vindingsdiameter

 Effektiv – meget bred pickup, der sørger for fuldstændig opsamling af afgrøden

 Enkel – ingen kulissestyring og få bevægelige dele giver rolig gang og minimal vedligeholdelse

KRONE EasyFlow pickup
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Nedholderullen
Nedholderrullen understøtter pickuppens arbejde. Den 
registrerer skårets højde og forbereder det til at pick- 
uppen samler det effektivt op. Med den let betjente  
højdeindstilling omstilles hurtigt mellem forskellige 
afgrødeformer, skårtykkelser og arbejdshastigheder.

Støttehjul
EasyFlow føres af to sidemonterede støttehjul. 
Pickuppens ønskede arbejdshøjde er let at indstille. 
Støttehjulene er sporfølgende og har stort udslag til 
siden. De følger alle kurver og kører skånende hen over 
græsmarken.
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Indføringskanalen
Skulle indføringskanalen blive blokeret under vanskelige 
arbejdsforhold, køres knivkassetten bare hydraulisk 
nedad og igen opad. Er maskinen udstyret med 
hydraulisk knivgruppetilkobling kan man, for at skaffe 
større gennemgang også automatisk køre knivene 
med ud. Dermed skaffes der omgående fri passage for 
afgrøden.

Snitterotoren
Med sine tre spiralformet monterede tandrækker og den 
store diameter på 53 cm er XCut rotoren meget effek-
tiv. Den transporterer og snitter ikke bare kontinuerligt 
og nøjagtigt, men fordeler også afgrøden regelmæssigt 
over hele arbejdsbredden, helt ud til kanterne. Det giver 
særligt faste ballekanter.

XCut snittesystemet, der består af snitterotor og knivkassette, udmærker sig især ved sin 

store indføringseffektivitet, sin rolige gang og den excellente snittekvalitet.

 Effektiv – stor diameter

 Rolig gang – tandrækker monteret i spiralform

 Skarp – bedste snittekvalitet

 Fleksibel – 17 eller 26 knive

KRONE XCut snittesystem
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Drevet
Snitterotoren drives af stort dimensionerede tandhjul. De 
modstår selv de største belastninger. Rotoren arbejder 
også jævnt og stabilt i uensartede skår.

Snittekvaliteten
Rotorens dobbelttænder trækker kontinuerligt afgrøden 
gennem knivrækken. Afstanden mellem knivene og 
rotortænderne er meget lille. Dermed sikres at halmen 
ikke rutsjer forbi knivene uden at blive snittet. Disse kon-
trollerede snit er præcise og kræver kun et minimum af 
kraft.
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KRONE XCut snittesystem

Knivskifte
Af- og påmontering af knivene sker når knivbunden er 
kørt ned. For at låse knivene op aflastes alle fjedre i 
knivbeskyttelsen samtidigt og centralt. Knivene kan nu 
nemt tages ud i en opadgående bevægelse.

Individuel knivbeskyttelse
En fjedersikring beskytter knivene mod beskadig- 
elser. Ved kontakt med et fremmedlegeme kan hver kniv 
enkeltvis undvige nedad og derefter omgående komme 
tilbage til udgangspositionen. Det sørger for konstant høj 
snittekvalitet.

Knivene
Knivene er kraftbesparende, takket være deres lange, 
krumme klinge og det trækkende snit. Knivens bølge- 
slibning snitter alle afgrødearter præcist, og knivene for-
bliver skarpe i længere tid. Alle knivene i kassetten er ens 
og kan flyttes rundt.
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Den manuelle knivtilkobling
Den manuelle knivtilkobling sker via et langt håndtag, 
der er nemt at betjene. Ved at frakoble det halve knivsæt 
fordobles snitlængden, og kobles alle knive ud ophører 
snitningen.

Knivafstanden
Afhængig af den ønskede snitlængde udstyres XCut 
snitteværket med en knivkassette til maksimalt 17 knive 
eller maksimalt 26 knive. Med 8, 9 eller 17 knive får man 
en knivafstand på 128 eller 64 mm, med 13 eller 26 knive 
er den på 84 eller 42 mm. 

Den hydrauliske knivtilkobling
Den hydrauliske knivtilkobling, som er ekstraudstyr,  
betjenes fra førerkabinen. Hermed reduceres tidsfor- 
bruget betydeligt, når snitlængderne skal ændres.
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3 års 

garanti*
* Max. 30.000 baller

NovoGrip stavbælteelevator
NovoGrip stavbælteelevatoren arbejder på grund af sin 
særlige konstruktion stabilt i alle afgrøder, om det er 
halm eller hø, tørrede afgrøder eller våd ensilage. Novo-
Grip skåner afgrøden og sørger for højeste balletæthed 
og sikkert drev, ved at tværstavene går i indgreb med 
ballerne.

NovoGrip bælter og profilstave
De robuste, endeløse gummi-/lærredsbælter med tvær- 
stave i metal giver den højeste presningsgrad. Den 
høje bæltespænding garanterer en sikker og effektiv 
kraftoverførsel. Stavholderne ligger beskyttet i bæltets 
gummiprofilering. Den sikre fastspænding af stavholderen 
på bæltet sker via bolte og bøsninger.

NovoGrip er en endeløs stavbælteelevator med bælter af gummi-/lærredsmateriale, som 

former afgrøden til hårde, stabile baller. På Comprima X-treme er alle NoveGrip delene 

særligt ”extreme”. NovoGrip kan belastes maksimalt, er også effektiv i selv den tungeste 

ensilage og samtidig meget holdbar.

 Stabil – ekstra stærk og robust opbygning

 Tæt – højeste presningsgrad

 Rolig – jævn og lydsvag gang

 Let – kun minimalt kraftbehov

 Hurtig – fuldstændig vedligeholdelsesfri

KRONE NovoGrip stavbælteelevator
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NovoGrip bælterne
NovoGrip bælterne har en kerne af tre særligt stærke 
kunststoflag, hvorpå der er vulkaniseret to tykke, stærke, 
profilerede gummilag. Denne opbygning gør bæltet 
særligt elastisk og samtidig robust og holdbart.

Drivhjulene
NovoGrip stavbælteelevatoren trækkes af store, brede 
drivhjul. De garanterer bedste styrke og holdbarhed. For 
også at være udstyret til den kraftige belastning ved de 
variable ballekamre, har den forreste stavbælteholder 
endda to drivhjul. 

Drevet
De stabile 1½” kæder holder til alle belastninger. 
Fjederpåvirkede kædespændere forøger kædens levetid 
og mindsker vedligeholdelsesbehovet.
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Net- og overfladefolie-
indbinding
Udover standard netindbinding 
tilbydes som ekstraudstyr også 
overfladefolie-indbinding. Indbind- 
ing af baller med den ensidigt 
selvklæbende 1,28 m bredde stræk- 
folie øger ensilagekvaliteten. Sam-
menlignet med nedindbinding  
bliver ballens yderste lagt presset 
mere sammen, den indesluttede 
luftmængde reduceres og ballerne 
er lettere at løsne.

Uanset om du bruger net eller folie er Comprima X-tremes indbindingssystem funktionssikker 

med enkel og komfortabel betjening.

 Variabel – til net- eller folieindbinding

 Sikker – indbindingsmaterialet har kort vej til ballen

 Overskuelige – føreren overvåger nemt processen under presning

 Komfortabel – indbindingen starter automatisk

KRONE indbindingssystem

Indlægning af rullen
Indbindingssystemet, som kan forsynes med LED 
belysning, befinder sig fuldt synligt for føreren. Det 
sikrer et godt overblik under arbejdet. Når indbindings- 
materialet skal lægges i maskinen, står man bekvemt 
foran maskinen, hvor man svinger rulleakslen ud, påfører 
rullen, og svinger akslen ind igen. Derudover er der lager-
kasse til to ekstra ruller indbindingsmateriale på mas- 
kinen.
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I fuld bredde
Uanset om det er net eller folie, arbejder indbindings- 
systemet altid over hele ballebredden og endda ud over 
kanterne. Hos KRONE er en tids- og materialekrævende 
udtrækning af folie ved starten af indbindingen og en 
samling ved afslutningen ikke nødvendig.

Det rene snit
Kniven strækker sig over hele materialets bredde. Når 
palen udløses, svinger kniven ind i det udspændte ind-
bindingsmateriale og skærer det over med et rent snit.

De formstabile baller
Materialebremsen og bøjlen der spreder indbindings- 
materialet sørger for faste baller, der indbindes i hele 
bredden.
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Wrapperbordet
Wrapperbordet på Comprima X-treme har store førings-
ruller, der er sidelejret samt en dyb nedsænkning. 
Dermed har ballerne god sideføring under wrapningen, 
og dette er ideelt, især når der arbejdes på skrånende 
marker.

Foliebredder og antal wraps
Wrapperen kan anvendes med 75 cm og 50 cm bredde 
folier. Omstilling til andre foliebredder er enkelt. Antallet 
af wraps (4, 6, 8 eller 10) vælges på betjeningstermi- 
nalen. Uanset hvilken variant man vælger, sikres den bre-
de overlapning af folien under wrapningen. 

Foliekniven
Foliekniven er særligt funktionssikker. Når wrapper- 
bordet begynder at tippe ballen af, perforerer de to knive 
den højre og den venstre foliebane. Når ballen lægges af 
bliver folien snittet af ved perforeringen.

KRONE wrapperen

Comprima X-tremes foliewrapper arbejder altid hurtigt og stabilt, også under svære 

betingelser og på skråninger. Hele wrapningsprocessen forløber fuldautomatisk.

 Hurtig – takket være den effektive dobbeltwrappper

 Funktionel – sikkert balledrev på wrapperbordet

 Ren – præcist foliesnit med aktivt førte knive

 Sikker – stor overlapning mellem lagene
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Foliekasserne
På siden er der to store lagerkasser med plads til 12 folie- 
ruller. De beskytter mod fugt og støv og kan udstyres 
med en kraftig LED belysning. Folierulleakslerne kan 
svinges ud og letter indlægning og udtagning.

Balledug og ballevender
Den standardmonterede balledug skåner ballen ved 
aflægningen på marken, så folien ikke beskadiges. Som 
ekstraudstyr står en ballevender til rådighed, der kan 
tippe ballerne op på endefladen. Når den ikke anvendes, 
er det ikke nødvendigt at afmontere den. Den kan bare 
foldes tæt ind til vikkelbordet.

Parvis aflægning af baller
Hvis ballerne ikke skal wrappes, kan wrapperbordet også 
benyttes til at aflægge ballerne parvis. Dette reducerer 
tidsforbruget ved indsamlingen betydeligt.
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Comprima X-treme er ikke kun designet til at levere højeste presseydelse og -tæthed, men 

også med fokus på overskuelig konstruktion og forbilledlig tilgængelighed. Derfor er den 

yderst service- og vedligeholdelsesvenlig. Smørelister og den automatiske kædesmøring 

reducerer tidsforbruget til et minimum.

 Effektiv – bedste tilgængelighed for nem vedligeholdelse

 Automatisk – centralsmøring af drivkæder 

 Tidsbesparende – centrale smørelister

 Sikker – automatisk kædespænder

KRONE betyder nem vedligeholdelse

Sidedrevet
Tandhjul med stor diameter betyder at drivkæden 
belastes mindst muligt. Sammen med den automatiske 
kædestrammer mindsker det slitagen betydeligt og 
dermed serviceomfang og -omkostninger.

Den automatiske kædesmøring
Den centrale kædesmøring med excenterpumpe og stor 
7 l beholder reducerer vedligeholdelsesomfanget. Den 
betyder at Comprima X-treme er endnu mere funktions-
sikker og økonomisk. Den ønskede oliemængde ind-
stilles på pumpen. 
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Smørelisterne
Alle smøresteder er samlet på en overskuelig og nem til-
gængelig smøreliste. Det sparer tid og øger betjenings-
komforten.

Hydraulikoliefilter
For at sikre en meget høj driftssikkerhed er hydraulik- 
systemet på Comprima V, CF og CV X-treme forsynet 
med et oliefilter, der visuelt indikerer hvor forurenet olien 
er.
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Betjeningsterminal Beta II
Betjeningsterminal Beta II (kun til Comprima F og V 
X-treme) har et 4,3” farvedisplay og folietastatur med otte
taster. Den er overskuelig og nem at betjene. Udover 
pressetryk, ballediameter og indbindingsstart viser den 
også antal baller. Endvidere kan man afl æse ventil- og 
sensorfunktioner.

Betjeningsterminalen Delta: 
Betjeningsterminal Delta er udstyret med 5,5” touch-
display, et folietastatur med 12 funktionstaster og en 
drejeknap. Man kan afl æse ventil-, sensor- og diagnose-
funktioner samt ydelsesdata. 

Joystick og kamera
For lettere betjening kan der tilsluttes et joystick (WTK) 
med frit programmerbare taster samt et kamera med 
skærm.

KRONE elektronik og 
betjeningsterminaler

Arbejdet er bare sjovere med KRONE Komfort elektronik. Det gør arbejdet med rundballe-

presseren Comprima X-treme enklere, bedre og hurtigere. Du kan vælge mellem tre 

KRONE betjeningsterminaler med forskellige applikationer.

  Alsidig – terminaler der opfylder alle kundeønsker

  Komfortabel – overskuelig og betjeningsvenlig

  Kompatibel – med ISOBUS til traktorterminalen

  Styrende – presseren styrer traktoren
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Betjeningsterminal CCI 1200
Betjeningsterminalen CCI 1200 har en stor 12” touch 
farvedisplay. På skærmen kan man få vist både maskin-
betjening og kamerabillede ved siden af hinanden. CCI 
1200 er ISOBUS kompatibel og dermed forberedt til brug 
sammen med andre maskiner.

Traktorens egen betjeningsterminal:
Hvis traktorens betjeningsterminal er ISOBUS kompa-
tibel, kan Comprima X-treme styres direkte fra denne. En 
ekstra terminal er ikke nødvendig og betjeningen bliver 
endnu nemmere.
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KRONE excellent indbindingsmateriale – du kan stole på originalen. Der er meget, der

taler for at vælge de originale indbindingsnet og ensilagefolier. Sådan reducerer du om-

kostningerne pr. balle betydeligt, beskytter dine værdifulde afgrøder og øger foderkvaliteten. 

KRONE excellent indbindingsmaterialer betaler sig.

  Altid rigtig – originale KRONE net og ensilagefolier

 Høj kvalitet – stabil, rivefast og punkterfri

  Tilpasset – kvalitet til alle høstbetingelser

 Tilforladelig – perfekte baller, perfekt høstresultat

KRONE net og ensilagefolier

KRONE indbindingsnet excellent Edge
KRONE’s universalnet. Det dækker hele rundballen fra 
kant til kant, og er den bedste løsning i alle afgrøder og til 
alle rundballepressere.

KRONE indbindingsnet excellent StrongEdge
Dette er det stærkeste KRONE net. Med to garn rifl et i et 
rendegarn har dette net en enorm rivestyrke samt større 
masker og stor UV-stabilitet. Disse egenskaber gør især 
nettet velegnet til bjergning af stride afgrøder samt i 
solrige regioner.

KRONE indbindingsnet excellent SmartEdge
For også at kunne tilbyde et godt alternativ til kunder 
med mere enkle behov, er der udviklet en ”smart” version 
af vores kendte high-end indbindingsnet excellent Edge. 
KRONE excellent SmartEdge når præcist fra kant til kant, 
så man undgår ”skuldre”.

KRONE indbindingsnet excellent RoundEdge
Excellent RoundEdge har endnu bedre bredløbs-
egenskaber. De meget formstabile rundballer beskyttes 
således endnu bedre mod indtrængende fugtighed og 
smuldrespild.
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KRONE indbindingsfolie excellent Slide
KRONE excellent Slide folien består af fem lag og har en 
tykkelse på 25 µm. Det er et kvalitetsprodukt, der giver 
det bedste mulige ensileringsresultat og højeste foder-
kvalitet.

KRONE indbindingsfolie excellent Slide Smart
Med excellent Slide Smart folien tilbyder KRONE også en 
økonomisk 3-lags folie af høj kvalitet. Den anvendes af 
KRONE kunder over hele verden, når der arbejdes under 
normale forhold.

KRONE excellent RoundWrap overfl adefolie
KRONE excellent RoundWrap overfl adeolie anvendes i 
stedet for net til indbinding af baller. Den har 5 lag og 
dækker ballen helt ud til kanterne. Med sine udmærkede 
klæbeegenskaber holder den dem formstabilt sammen, 
og øger dermed ensilagekvaliteten.

KRONE indbindingsfolie excellent Slide Extra
KRONE excellent Slide Extra giver, på grund af sin spe-
cielle produktionsmetode, en meget virksom ilt-barriere, 
med en tykkelse på bare 21 µm. Dermed bliver folie-
rullerne 400 m længere, og skal ikke skiftes så ofte.
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 2 rundballepressere

 2 kombinerede rundballepressere/wrappere

 Med semivariabelt eller variabelt ballekammer

 Alle med ekstra stærke drev

Tekniske data for 
KRONE Comprima X-treme

Rundballepresser Comprima X-treme

Med semivariabelt ballekammer Med variabelt ballekammer

F 155 XC X-treme F 150 XC X-treme

Ballestørrelse (Ø x bredde) 
(*i 5 cm intervaller, **trinløst) ca. m 1,25- 1,50* x 1,20 1,00-1,50** x 1,20

Snitterotor XCut 
Min. snitlængde med 17 knive   
Min. snitlængde med 26 knive  

 
ca. mm 
ca. mm

 
64 (standard) 

42 (ekstra)

 
64 (standard) 

42 (ekstra)

Maskinmål (LxBxH*)  
(*kan variere afhængig af dækmontering) ca. m 4,70x2,61x3,15 4,99x,61x2,99

Kraftbehov 
Afhængig af afgrøde, maskinudstyr 
og arbejdsbetingelser ca. kW/hk 51/70 51/70

Tilkobling 
Trækøje 40 mm 
Kuglehovedkobling K80

 
Standard 

Ekstra

 
Standard 

Ekstra

Pickup (med fem rækker fjedre) 
Opsamlingsbredde

 
ca. m

 
2,15

 
2,15

Balleindbinding 
Net 
Net og film

 
Standard 

Ekstra

 
Standard 

Ekstra

Aksler 
Enkeltaksel med trykluftbremse 
Tandemaksel med trykluftbremse

 
Standard 

Ekstra

 
Standard 

Ekstra

Dækmontering 
15.0/55-17 10 PR 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 (6-hulsfælg) 
500/55-20 (8-hulsfælg) 
620/40 R22,5 148 D

 
Standard 

Ekstra 
Ekstra 

- 
-

 
Standard 

Ekstra 
Ekstra 

- 
-

Betjeningsterminaler 
Beta II 
Delta 
CCI 1200

 
Ekstra 
Ekstra 
Ekstra

 
Ekstra 
Ekstra 
Ekstra

Krævede hydraulikudtag 2 x EV 2 x EV og fri retur

Andet ekstraudstyr Balleudkaster, ISOBUS kabel, 
kamerasystem, ekstra kamera, 
hydraulisk støttefod, hydraulisk 
knivgruppetilkobling, ekstra knive

Balleudkaster, ISOBUS kabel, 
kamerasystem, ekstra kamera, 
elektrisk pressetrykindstilling, 
hydraulisk støttefod, 
rullebundsafbryder, hydraulisk 
knivgruppetilkobling, ekstra knive
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Kombinerede rundballepressere/wrappere Comprima X-treme

Med semivariabelt ballekammer Med variabelt ballekammer

CF 155 XC X-treme CV 150 XC X-treme

1,25- 1,50* x 1,20 1,00-1,50** x 1,20

 
64 (standard) 

42 (ekstra)

 
64 (standard) 

42 (ekstra)

7,35x1,99x3,62 7,43x2,99x3,38

74/100 74/100

 
Standard 

Ekstra

 
Standard 

Ekstra

 
2,15

 
2,15

 
Standard 

Ekstra

 
Standard 

Ekstra

 
- 

Standard

 
- 

Standard

 
- 
- 
- 

Standard 
Ekstra

 
- 
- 
- 

Standard 
Ekstra

 
- 

Ekstra 
Ekstra

 
- 

Ekstra 
Ekstra

1 x EV 1 x EV

ISOBUS kabel, kamerasystem, 
ekstra kamera, hydraulisk støtte-
fod, ballevender, hydraulisk kniv-
gruppetilkobling, ekstra knive, 
LED arbejdsbelysning

ISOBUS kabel, kamerasystem, 
ekstra kamera, elektrisk 
pressetrykindstilling, hydraulisk 
støttefod, ballevender, hydraulisk 
knivgruppetilkobling, ekstra 
knive, LED arbejdsbelysning
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Din KRONE forhandler

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-skiveskårlæggere 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

Telephone: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339

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


