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  Hurtigskifteknive

  SafeCut – individuel beskyttelse af hver skæreskive

   SmartCut: Skårlægning uden striber og optimal 
 knivoverlapning

   Afvigersystem – skivehøsteren viger tilbage og opad for at 
undgå forhindringer

   DuoGrip – tyngdepunktsophæng med dobbelt føring

   Optimalt marktryk ved hjælp af hurtigreagerende og 
 justerbare fjedre

   Valgfri hydraulisk regulering af marktrykket under kørslen

   CV crimber med V-formede stålfingre i en aggressiv vinkel

   CR crimber med profilerede polyuretanvalser

   Mekanisk gearkasse med let omskiftning mellem  
600 og 900 o/min

   Kompakt, balanceret transportstilling midt for traktoren 
giver en god vægtfordeling og et godt udsyn 

   Minimal opbevaringsplads eftersom maskinen kan 
 opbevares i lodret stilling på valgfrie støtteben

EasyCut
Mere end en skårlægger
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EasyCut
Kompromisløs skårlægning

  Perfekt afskæring

  Lavt kraftbehov

  Let at arbejde med

  Pålidelig og har en lang levetid

EasyCut R 280 CV, R 280 CR, R 320 CV, R 320 CR
Disse bagmonterede skårlæggere er udstyret med CV 
stålfinger crimbere eller CR valsecrimbere, der frem-
skynder tørreprocessen. Begge typer bearbejder den 
skårlagte afgrøde i hele skårlæggerens bredde.

EasyCut R 280, R 320, R 360, R 400
De bagmonterede skårlæggere i R-serien er kompakte, 
lette at trække og ’svæver’ hen over ujævnheder. De har 
en arbejdsbredde fra 2,73 m til 4,04 m og leverer de fine-
ste afskæringsresultater uanset terrænforholdene.
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Fineste ingeniørarbejde
Når du køber en EasyCut R og F skårlægger af den 

nyeste generation, køber du også KRONE’s erfaring 

og ekspertise inden for produktion af skårlæggere. De innovative konstruktive egen-

skaber, såsom den nye trepunktsbuk med hydraulisk betjening som ekstraudstyr, en CV 

crimberrotor med stålfingre i en stejl vinkel, en kompakt konstruktion og let håndtering, 

giver sammenlagt en suveræn førerkomfort og et perfekt kvalitetsarbejde.

EasyCut F 280, F 320, F 360
Disse maskiner er vores frontmonterede modeller, der 
har en arbejdsbredde på 2,71 m og 3,57 m, og de er 
udstyrede med aflæggertromler, som giver et bedre 
 materialeflow bagud. På EasyCut F 320 og F 360 kan 
maskinføreren ændre skårstrengens bredde ved at 
 vælge passende aflæggertromler.

EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M
De frontmonterede EasyCut M skårlæggere har en me-
get lav egenvægt og er ideelle i kuperet terræn, eller 
ved spredning i hele bredden. Disse maskiner er lette at 
montere på kompakte specialtraktorer.

EasyCut F 320 CV, F 320 CR, F 360 CV, F 360 CR
Disse frontmonterede skårlæggere har CV eller CR 
crimbere og en arbejdsbredde på 3,16 m eller 3,60 m.  
De er udrustet med skubbet eller trukket ophæng og 
stålfinger- eller valsecrimber.

EasyCut  01/18 | 
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Knivbjælken
En pålidelig konstruktion

   Fuldsvejset knivbjælke – stærkt bygget, ingen lækager og  
smurt for livstid

   Langtidsholdbare satellittandhjul, sammen med massive cylindriske 
tandhjul, arbejder lydsvagt og med maksimal virkningsgrad

  Ingen indersko – ingen blokeringer

altid flere tænder i indgreb. Det giver en lydsvag gang, 
optimal virkningsgrad og maksimal levetid. Mellemtand-
hjulene driver kun hver én skæreskive, og de udsættes 
derfor for minimal belastning.

Den originale
Knivbjælken med satellittandhjul er udviklet af KRONE: 
En drivlinje bestående af massive cylindriske tandhjul 
med op til 66 tænder overfører drivkraften hele vejen 
ned til den allersidste skæreskive. På grund af tandhju-
lenes store diameter drejer de langsommere, og der er 
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EasyCut – fås kun hos KRONE
Med KRONE EasyCut R og F skårlæggerne får 

du den reneste og mest præcise afskæring. 

Den lukkede og fuldsvejsede knivbjælke 

forbliver uændret og fuldstændig tæt gennem 

mange års hårdt arbejde. De massive cylindriske tandhjul 

i oliebad garanterer en lydsvag og pålidelig gang med konstant 

drift og den højeste arbejdsbelastning. Og hurtigskiveknivene 

og SafeCut beskyttelsessystemet er standardudstyr for at give maksimal 

brugervenlighed.

Eff ektivt indgreb 
De store tandhjul med afstumpede tænder drager fordel 
af, at der altid er mange tænder i indgreb. Dette sikrer, 
at drivkraften overføres så eff ektivt som muligt.

Fuldstændig tæt og robust
For at opfylde de højeste kvalitetsnormer anvender vi 
avanceret robotsvejsning og CNC teknologi til fremstil-
ling af vores fuldsvejsede og livstidssmurte knivbjælker. 
Når alt kommer til alt, er knivbjælken hjertet i enhver 
skårlægger.

Ingen indersko
Knivbjælken drives af en vinkelgearkasse, der er place-
ret lige bag den inderste afl æggertromle. Dette system 
sikrer en blokeringsfri drift på forageren og på  uregulære 
marker.

EasyCut  01/18 | 
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Knivbjælken
Den bedste form

   Kileformet knivbjælke giver det reneste snit

   Kraftige cylindriske tandhjul med dobbelte lejer placeret 
langt fra hinanden

  Bredspredning og skårlægning med den samme maskine

  Hærdede glidesko

væk fra hinanden, hvilket sikrer en stribefri afskæring 
i tyndere og yngre afgrøder. Omvendt giver den større 
afstand mellem knivbladene, der drejer mod hinanden, 
et mere jævnt flow bagud i fyldige afgrøder.

Glem alt om striber
Eftersom nogle skæreskiver drejer parvis mod hinanden 
og andre væk fra hinanden, er der vigtigt at knivoverlap-
ningen passer, for at sikre en ren afskæring. Derfor er 
overlapningen større mellem de skæreskiver, der roterer 
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EasyCut – den bedste afskæring
Den kileformede knivbjælke har 

et stort indstillingsområde for  

at give en god afskæring: 

Korte stubbe i græs og 

længere stubbe i markafgrøder 

med lange stængler. EasyCut skærer afgrøden af, uden at der opstår blokeringer. 

Knivbjælken med massive tandhjul og dobbelte lejer, der er placeret med stor indbyrdes 

afstand, er ekstra kraftig og holder i mange år.

Praktisk 
Nogle af tandhjulene neden under  skæreskiverne 
er monteret excentrisk i huset. De små mellem-
tandhjul afmonteres ovenfra, mens de store tand-
hjul i hoveddrivlinjen afmonteres fra siden.

Skårlægning
De excentriske lejehuse er placeret på en så-
dan måde, at skæreskiverne der roterer indad, 
fører materialet ind mod midten, for at trakto-
ren kan skræve over skårstrengen. EasyCut  
R 280 og R 320 modellerne producerer en en-
kelt skårstreng. Her løber skæreskiverne i ro-
tationsretningen ’A’. EasyCut R 360 og R 400 
modellerne producerer to skårstrenge, og her 
roterer skæreskiverne også i rotationsretning ’A’.

Spredning i hele bredden
EasyCut modeller med skæreskiver der rote-
rer i rotationsretningen ‘B’, spreder materialet 
i hele maskinens bredde. Alle skæreskiver ro-
terer parvis mod hinanden. Materiale der spre-
des i hele maskinens bredde, tørrer hurtigere 
og mere ensartet.

EasyCut  01/18 | 
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EasyCut
Perfekt ned til mindste detalje

   Hurtigskifteknive

   Modulopbyggede skæreskiver

   Minimum slitage på knive  
Knivene kan dreje 360°

   Effektiv afskæring  
Optimal knivoverlapning

Glidesko
De brede glidesko, der er fremstillet af 
hærdet stål, reducerer marktrykket og 
beskytter både knivbjælken og græs-
markerne effektivt. Endvidere er glide-
skoene boltet på knivbjælken, så de er 
lette og hurtige at udskifte. 

Lange stubbe
Høje glidesko er løsningen for dem, 
som ønsker stublængder på mere end 
80 mm. Afhængig af, hvor du bolter gli-
deskoene på knivbjælken, kan du øge 
skærehøjden med 30 til 50 mm.

Effektiv beskyttelse
De påsvejste afrundede stop mellem 
de enkelte glidesko beskytter knivbjæl-
ken mod skader. Og undersiden af dis-
se stop er udformet således, at der ikke 
kan aflejres materiale.  Resultatet er, at 
afgrødematerialet strømmer  uhindret 
bagud.

  | EasyCut  01/18
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Opfylder landmandens behov
KRONE skårlæggernes succes er baseret på imponerende 

ydelse, uforlignelig lang levetid og mange nyttige funktioner.  

EasyCut skårlæggerne opfylder kundernes behov.  

Hurtigskifteknive, slidstærke komponenter  

og perfekt placerede skæreskiver, der ikke  

efterlader striber, er blot nogle af de 

fordele, EasyCut brugerne får med i købet.
Knivene skiftes i løbet af et øjeblik
Kniven udskiftes let og hurtigt i mar-
ken. Hurtigskifteknive er ganske en-
kelt et must for mange brugere.

Garanteret rent snit
De 112 mm lange knive er monteret i et skiftevis arran-
gement med en stor overlapning. De skærer  afgrøden 
rent af og fører materialet bagud i et konstant og 
 glidende afgrødeflow.

Omkostningsbesparende
Slidte knivbolte er ikke et problem på KRONE EasyCut, 
fordi hver enkelt del kan udskiftes enkeltvis. Efter ønske 
kan knivpindboltene erstattes med gevindbolte.

Minimal slitage
Eftersom knivene kan dreje 360° rundt på deres pind-
bolte, kolliderer de ikke med knivene på naboskiverne 
og de slides mindre og er selvrensende.

EasyCut  01/18 | 
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SafeCut
Individuel beskyttelse af hver skæreskive

  Hele drivlinjen er beskyttet

  Skæreskiverne kolliderer ikke med hinanden

  Ingen slitage og skader

  Hurtig udskiftning af rørnaglen, lave omkostninger

Et ideelt system
Når skæreskiverne roterer, er der ingen belastning på 
rørnaglerne, da lejerne er forspændte med en møtrik og 
to klemmeskruer. Resultatet er, at rørnaglerne ikke lider 
af metaltræthed og selv efter mange timers drift er be-
lastningsgraden konstant.

Fuldkommen beskyttelse
EasyCut skæreskiverne er dobbelt beskyttet. De bevæ-
ger sig i en bane inden for knivbjælkens rammer og stik-
ker aldrig ud over glideskoene. Det standardmonterede 
SafeCut system giver ekstra sikkerhed.

  | EasyCut  01/18
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SafeCut – en KRONE specialitet
Alle landmænd har været i denne 

situation: En skæreskive rammer et 

fremmedlegeme, bliver beskadiget og 

skal repareres. I denne situation yder 

KRONE SafeCut systemet maksimal 

beskyttelse. 

Det DLG-præmierede knivbeskyttel-

sessystem giver EasyCut skårlæggerne 

med og uden crimbere et nyt og højere 

sikkerhedsniveau og større driftssik-

kerhed. SafeCut er standardudstyr på 

alle EasyCut R og F skårlæggere.

Ro i sindet
I stedet for at hele chokbelastningen overføres til de 
 cylindriske tandhjul, knækker rørnaglen i tandhjulets driv-
aksel, når der sker en momentan overbelastning.  Akslen 
fortsætter med at rotere, og løfter den pågældende 
 skæreskive op og væk fra risikozonen, så den ikke  kolliderer 

med  naboskiverne. På denne måde forebygger SafeCut 
systemet, at der sker skade på de cylindriske tandhjul og 
naboskiverne. Det tager kun nogle få minutter at udskifte 
rørnaglen, og det er trods alt en begrænset udgift.  

EasyCut  01/18 | 
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DuoGrip
Det intelligente system

   Med DuoGrip systemet er maskinen ophængt i sit 
 tyngdepunkt og styres sideværts

  Ensartet marktryk i hele arbejdsbredden

   Optimal føring 
Mindre sidetræk, ren afskæring 

  Kort og kraftig bærebjælke

  | VarioPack 10/04

der holder skårlæggeren i sit tyngdepunkt, og ikke i mid-
ten. Dette sørger, sammen med den korte udlæggerarm 
og ekstra føringsarme, for høj stabilitet og lav maskin-
vægt. Et ideelt system under vanskelige driftsforhold.

Ikke i midten, men balanceret i tyngdepunktet
Den skal arbejde i fuldstændig balance – det er et krav, 
som KRONE skårlæggerne opfylder til fulde. Da skår-
læggerne på grund af gearkassens placering er tungere i 
venstre side, anvender KRONE et ophængningssystem, 

  | EasyCut  01/18
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DuoGrip – det mest effektive føringssystem
Foder af høj kvalitet kræver en ren afskæring. Dette afhænger ikke blot af 

knivbjælkens konstruktion, men også skårlæggerens ophængningssystem.  

Med KRONE DuoGrip systemet er skårlæggeren ikke alene 

ophængt i sit tyngdepunkt, men den styres 

også sideværts af ekstra føringsarme. 

Systemet holder samtidig et ensartet 

marktryk i hele skårlæggerens 

arbejdsbredde. Det giver en ensartet 

afskæring, samtidig med at maskinen 

er let at trække og har optimal sideføring.

Fordeler belastningen
De to parallelle føringsarme absorberer sidekræf-
terne og styrer maskinen i køreretningen. Samtidig 
optager føringsarmene noget af belastningen på 
 udlæggerarmen og ophængningssystemet.

Robust
Skivehøsteren er monteret på  udlæggerarmen 
ved hjælp af en pindbolt, som drejer inde i en 
kuglemuffe. Det giver et stort  pendelområde og 
en overordentlig god evne til at følge  markens 
ujævnheder.

EasyCut  01/18 | 
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Simpelthen genialt
Med afvigersystem og minimalt marktryk

   Centralt indstillelige aflastningsfjedre garanterer en ensartet  
afskæring ved optimalt marktryk

   Marktrykket kan reguleres ved at flytte pindboltene uden brug af værktøj

   Hydraulisk regulering af marktrykket under arbejdet, som ekstraudstyr

   Dobbelt beskyttelse med afvigersystem

Svinger opad og bagud
Det standardmonterede mekaniske af-
vigersystem mod kollision er forsynet 
med et pålideligt og justerbart fjeder- 
og låsesystem. Dette system er inte-
greret i skårlæggerens ophængnings-
system, og det svinger skårlæggeren 
væk fra forhindringen.

Fuldstændig beskyttet
Afvigersystemet på EasyCut modellerne giver ro i sindet, når du kø-
rer langs med markskel, hegn og hække, eller rammer en forhindring.  
Når systemet udløses, svinger skårlæggeren 1,20 m tilbage og 40 cm 
opad for at undgå forhindringen. Så snart skårlæggeren har passeret 
forhindringen, svinger den automatisk tilbage i arbejdsstilling.

  | EasyCut  01/18
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Højere arbejdshastighed og 
perfekt afskæring

De hydraulisk eller manuelt indstillelige afl astningsfjed-

re har den fordel, at de reagerer lynhurtigt på ujævne 

marker. Den hurtige reaktionsevne medfører en per-

fekt afskæring uden striber ved højere kørehastigheder. 

Resultatet er kvalitetsfoder og en ensartet genvækst. 

Den fi nt afbalancerede kinematik mellem fjederen og 

bærebjælken sikrer, at det indstillede marktryk forbliver 

nærmest konstant, også i kuperet terræn.

Det er let at indstille marktrykket
Det er let og enkelt at indstille fjederspændingen, eftersom 
maskinføreren kun skal omplacere pindbolten. Marktrykket 
reduceres ved at forøge fjederspændingen.

Kontrol af trykket
Trykmanometeret viser det aktuelle hydrauliktryk, 
og det er let at afl æse fra traktoren. Det giver fred 
i  sindet, når maskinføreren er sikker på, at maskinen 
er indstillet korrekt, og den kun er udsat for et meget 
begrænset sidetræk, hvilket er ensbetydende med 
god brændstoføkonomi.

Hydraulisk betjening fra traktorsædet
Nyd den suveræne førerkomfort med den hydraulisk betjente 
fjederspænding. Du kan regulere marktrykket under arbejdet 
og udløse fjederspændingen fra kabinen, inden du afmonte-
rer skårlæggeren fra traktoren.

EasyCut  01/18 | 
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Indbygget vejstabilitet
Alle stillinger er ideelle

    Maskinen vippes længere ind end lodret transportstilling
Lav transporthøjde, optimal vægtfordeling og fremragende udsyn

    Løftes hydraulisk på forageren
Det er ikke nødvendigt at aktivere traktorens lift

   Stor pendelvandring

Stort pendelområde
På grund af at bærebjælken er Z-formet, har knivbjælken et stort 
pendelområde på 29° opad og 20° nedad. Derfor er det let at ar-
bejde på skråninger og i grøfter.

  | EasyCut  01/18
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Kræver ikke meget plads
Store arbejdsbredder giver nye udfordringer med hensyn til 

vejtransport og jordfølgningsegenskaber. Vores løsning er, 

at bærearmen drejer meget tæt ved jorden og svinger 

maskinen op og forbi sit dødpunkt i transportstilling – 

’Z-positionen’. Endvidere løftes maskinen op i foragerstilling, 

uden at traktorens lift aktiveres. Med en KRONE skårlægger 

kører du sikkert og får den bedste afskæring under praktisk 

talt alle forhold.

Sving den ind fra sædet
Maskinen svinges hydraulisk op i en lodret stilling og forbi død-
punktet. Den enkeltvirkende cylinder på EasyCut R 280 og R 320 
modellerne har en trykakkumulator, der fl ytter maskinen ind i en 
110° position, mens EasyCut R 280 CV, R 320 CV og R 360 mo-
dellerne har en dobbeltvirkende cylinder, der svinger maskinen 
ind i en 124° position. I begge tilfælde svinges skårlæggeren ak-
tivt op og ned for at give en glidende og let omstilling.

Sikker vejkørsel
Med denne specielle konstruktion fl yttes maskinens 
vægt ind til midten af traktoren, så vægten  fordeles 
 ligeligt på bagakslen og liften. Det giver en bedre 
 kørekomfort og et bedre udsyn i bakspejlene. Der er 
 intet, der hindrer dit udsyn.

Lav transporthøjde
Når maskinen vippes ind i transport-
stilling, drejer ‘Z-armen’ helt nede ved 
jorden for at reducere transporthøjden. 
Samtidig giver maskinens store  frihøjde 
en sikker kørsel på ujævne veje.

EasyCut  01/18 | 
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Dækker hele bredden
De indstillelige trækarmsbolte giver EasyCut R 280 og 
EasyCut R 320 den nødvendige fleksibilitet, idet de kan 
forskydes til højre og venstre. Dette sikrer, at maskinen 
kan skære i hele bredden, eftersom den følger de forskel-
lige traktorers sporvidde, eller ved arbejde på skråninger 
samt i kombination med en frontmonteret skårlægger.

Kraftig drivlinje med konstant hastighed
Traktorens drivkraft overføres gennem aksler med frikti-
onskoblinger og gearkasser. Drivakslen er forsynet med 
friløbs- og friktionskoblinger mellem hovedgearkassen 
og skårlæggeren for effektiv beskyttelse af knivbjælken, 
kardanleddene samt traktorens kraftudtag.

EasyCut R 280, R 320 
Grænseløs afskæring

   Manuel eller hydraulisk indstilling af marktrykket

   Næsten ingen vedligeholdelse – drivlinje med friktionskoblinger 
uden drivremme

  KRONE SafeCut beskyttelsessystem er standardudstyr

  Fritbærende beskyttelsesrammer sikrer et jævnt afgrødeflow

  | EasyCut  01/18
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Pakket med nyheder
Leder du efter en kraftig skårlægger med  

en arbejdsbredde på omkring 3,00 m? 

Så er KRONE EasyCut R 280 og R 320 skårlæggerne 

med DuoGrip system lige noget for dig. Maskinernes 

DuoGrip tyngdepunktssystem med affjedring der kan indstilles 

manuelt eller hydraulisk, det unikke afvigerbeskyttelsessystem og den 

optimerede knivbjælke, der ikke efterlader striber, er blot nogle af de vigtigste 

salgsargumenter.

Ekstra beskyttelse
Den foldbare beskyttelsesdug i siderne har en ekstra 
bøjle, der yder beskyttelse, hvis maskinen kolliderer 
med en forhindring.

Kontinuerligt afgrødeflow
Alle EasyCut R 280 og EasyCut R 320 skårlæggere har fritbæ-
rende beskyttelsesrammer, som sikrer et uhindret materialeflow. 
Disse maskiner udfører et flot arbejde på uregulære marker og 
bakkeskråninger, hvor en ensartet skårdannelse taler for sig selv.

Fjederaflastet ophæng
På EasyCut R 280 og EasyCut R 320 modellerne an-
vendes fjedre som affjedringssystem. Fjederspændin-
gen indstilles manuelt eller hydraulisk (ekstraudstyr), 
for at optimere maskinens jordfølgningsegenskaber, 
også ved høje arbejdshastigheder.

EasyCut  01/18 | 
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Indbygget i maskinen
I den bærbare knivkasse er der rigelig 
plads til reserveknive – en smart  detalje 
der giver orden i tingene og ingen 
 uorden i traktorkabinen.

Let at komme til
Den forreste beskyttelsesramme kan vippes op ved rengøring og ud-
skiftning af knivene. Det giver bedre plads. Det er let at komme til alle 
steder på knivbjælken.  

EasyCut R 280, R 320
Den er praktisk og brugervenlig

   Der kræves kun et enkeltvirkende hydraulikudtag til at  
klappe enheden op.

  Skårlæggeren vippes ind i midten i en sikker transportstilling

   Med støtteben som ekstraudstyr kan maskinen opbevares  
lodret i en 110° stilling

  Afvigersystemet svinger skårlæggeren opad og bagud

  | EasyCut  01/18
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Enestående funktion og let at 
 arbejde med
KRONE’s skårlæggere arbejder med succes overalt i verden.  

Brugere over hele verden videregiver deres erfaringer til os,  

og vi implementerer deres feedback i produktionen af EasyCut 

maskinerne. Den opretstående opbevaringsposition er en af  

de innovative ideer, som EasyCut R skårlæggerne nyder 

godt af, idet de kun kræver lidt opbevaringsplads. 

KRONE skårlæggerne har mange innovative løsninger, der 

gør livet som landmand lettere og mere rentabelt.

Op og ned med et enkeltvirkende udtag
En enkeltvirkende cylinder med trykakkumulator er til-
strækkeligt til at løfte EasyCut R 280 og R 320 model-
lerne op eller ned på forageren og i transportstilling.

En unik KRONE konstruktion
Opbevaring af maskinen i lodret transportstilling sparer både tid 
og plads. Støtteben som ekstraudstyr giver stabilitet og gør det 
lettere og mere enkelt at til- og frakoble maskinen. Du kan natur-
ligvis også opbevare EasyCut R 280 og EasyCut R 320 i vandret 
stilling.

Vippes automatisk ned
Beskyttelsesrammen vippes automa-
tisk ned for at reducere maskinens 
totalhøjde, når den er i transportstil-
ling. Den svinger tilbage i arbejdsstil-
ling, når skårlæggeren sænkes ned  
i arbejdshøjde.
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EC R 360 EC R 400

Trepunktsbukken
Begge skårlæggere er forsynet med meget stabile tre-
punktsbukke. De kan forskydes sideværts eller forsky-
des via liftarmsbolte, så de passer til forskellige traktor-
sporvidder og til brug sammen med frontskårlæggere. 

EasyCut R 360 og R 400
Teknologi der passer til dit behov

   3,60 m eller 4,04 m arbejdsbredde 

  Dobbeltskår eller bredspredning

  Hydraulisk betjent affjedringssystem som ekstraudstyr

  Maksimal værdi for pengene
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EC R 360 EC R 400

De konkurrencedygtige skårlæggere

De kraftige 

trepunktsop-

hængte EasyCut 

R 360 og R 400 

skårlæggere overbeviser 

med deres store arealydelse og 

høje rentabilitet. Skårlæggerne benyttes 

ikke blot til at høste grøntfoder, men spiller også 

en står rolle i ekstensiveringsprogrammer.

Aflastningsfjedre
På disse to skårlæggere minimeres marktrykket med to 
kraftige aflastningsfjedre. Fjederspændingen kan ma-
nuelt tilpasses de forskellige indsatsområder, eller som 
ekstraudstyr hydraulisk fra førersædet.
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EC R 360 EC R 400

Kørsel på vej med EasyCut R 400
Ved kørsel på vej foldes EasyCut R 400 hydraulisk bag-
ud og den forreste skårdug foldes op. På denne måde 
er skårlæggeren smal på vejen og lav, når der skal køres 
under broer og gennem portåbninger.

Kørsel på vej med EasyCut R 360
Ved kørsel på vej foldes EasyCut R 360 op over sit død-
punkt. Dens position i midten og tæt bag ved traktoren 
øger kørekomforten, især ved mindre traktorer.

EasyCut R 360 og R 400
Booster din produktivitet

  Lavt kraftbehov

  DuoGrip tyngdepunktsophæng med føringsarme

  Mekanisk afvigersystem bagud og opad

  SafeCut beskyttelsessystem for hver enkel skæreskive
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Booster effektiviteten
KRONE EasyCut R 360 og R 400 har 

mange egenskaber, der øger din produktivitet og 

kørekomfort. Disse førsteklasses egenskaber omfatter 

blandt andet maksimal værdi for pengene, stor effektivitet ved 

lavt kraftbehov, tyngdepunktsophænget, det innovative SafeCut system, 

der beskytter skæreskiverne, den kompakte transportstilling, brugervenligheden 

samt den lette håndtering. Alt efter konstruktion og skæreskivernes drejeretning kan 

skårlæggeren sprede afgrøden bredt eller udlægge den i to ensartede skår.

Bredspredning (drejeretning B)
For bredspredning drejer alle skæreskiver på EasyCut R 
360 og R 400 væk fra hinanden. Med den parvise dreje-
retning spreder skårlæggerne af materialet i et kontinu-
erligt flow i hele bredden.

Skårlægning (drejeretning A)
For at forhindre at afskåret foder køres over af traktorhjul 
er der mulighed for at anvende drejeretning A. I denne 
indstilling, er det kun skæreskiverne i midten, der drejer 
væk fra hinanden, hvilket medfører udlægning i to skår.

Spredning i fuld bredde
Når afgrødematerialet spredes, udsættes det for sol og 
vind og det tørrer hurtigere. Derefter kan det høstes som 
kvalitetsfoder og med mindre spild.
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Crimbning i fuld bredde
Stålfi ngrene på alle skårlæggere arbejder i hele maski-
nens arbejdsbredde og fra venstre til højre afl æggertromle. 
Det giver et ensartet afgrødefl ow i hele arbejdsbredden og 
en optimal crimbning.

EasyCut R 280 CV, R 320 CV
Crimber med stålfi ngre

   Let og hurtig funktion

   Skårledeplader til bredspredning som ekstraudstyr

   Trinløs variable skårbredder

    Mekanisk gearkasse – crimbning med varierende intensitet
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Kraftig og intensiv crimbning
Med KRONE’s CV crimber med de V-formede stålfi ngre i spiralform 

behandles materialet i hele knivbjælkens bredde og sammen med 

crimberrotorens store diameter på 640 mm garanteres et jævnt 

afgrødefl ow, høj indføringskapacitet og den bedst 

mulige crimbning.

Intensiv crimbning
Den standardmonterede riff elplade øger 
stålfi ngrenes funktion, og giver en end-
nu mere intensiv crimbning. 

Indstillelig riff elplade 
Afstanden mellem pladen og stålfi ng-
rene kan indstilles med et håndtag. 
Når afstanden reduceres, crimbes 
 afgrøden mere intensivt.

Mekanisk gearkasse
Materialet crimbes mere intensivt, når 
du vælger 900 o/min med  håndtaget 
og crimbes mindre intensivt ved 
600 o/min.

Fast greb i afgrøden
De V-formede stålfi ngre er fremstillet af  hærdet stål og er 
monteret i en stejl vinkel for at give en intensiv crimbning 
og kraftfuld funktion. Stålfi ngrene svinger tilbage, når de 
rammer en  genstand, mens den fremadrettede bevægel-
se er  begrænset for at øge svingboltens levetid.
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Fast greb om afgrøden:
De profilerede pressevalser griber ind i hinan-
den. ’Fortandingseffekten’ giver en intensiv, 
men skånsom crimbning med minimalt spild.

EasyCut R 280 CR, R 320 CR
Crimber med valser

Crimbning i hele bredden:
De udelte og dermed gennemgående CR-valser sikrer en ensartet crimb-
ning i hele arbejdsbredden. Gummibelægningen garanterer stor slidstyrke.

  Kontinuerligt afgrødeflow med 25 cm valsediameter

  Høj produktivitet med pressevalse

  Optimal crimbning med profilerede valser med ’fortandingseffekt’.

  Lang levetid med gummibelægning
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Effektiv kraftoverføring:
Drivkraften til valsecrimberen overfø-
res uden krafttab gennem gearkasser. 
Gearkassen, der driver den nederste 
valse, er integreret i knivbjælken.

25 cm Ø

Bladrige afgrøder som lucerne og kløver stiller  

andre krav til crimberen end de græsrige afgrøder. 

CR valsecrimberen arbejder særlig skånsomt.  

De fine, proteinrige blade skånes og den bedste foder- 

kvalitet sikres. Ved bredspredning tørrer afgrøden hurtigere.

250 mm i diameter
De store pressevalser i CR crimberen 
sikrer et kontinuerligt afgrødeflow uden 
stop, og arbejder med et imponerende 
lavt kraftbehov.

Dobbelt power:
Valsecrimberen kan udstyres med en 
ekstra gearkasse til den øverste valse, 
der arbejder synkront via en gearkasse 
fra den nederste valse. Dermed kan du 
klare selv de tungeste afgrøder.

Affjedret:
Den affjedrede montering af den øverste valse 
sørger for et kontinuerligt afgrødeflow, også  
i uensartede afgrøder, samt uhindret passage af 
fremmedlegemer. Valseafstanden og pressetryk-
kes kan indstilles trinløst, så den kan tilpasses 
forskellige afgrødemænger og –arter.

Valsecrimber til bladrige afgrøder:
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Effektiv beskyttelse
De opklappelige beskyttelsesrammer i siden og foran 
er forsynet med gummilister, der beskytter dem mod 
 skader ved påkørsel af forhindringer.

Let og hurtig vedligeholdelse
Den forreste beskyttelsesramme kan vippes op, så det 
er let at komme til skæreskiverne i forbindelse med ren-
gøring og udskiftning af knive. En kompakt konstruktion 
med særdeles god tilgængelighed.

EasyCut  R 280 CV, R 320 CV  
R 280 CR, R 320 CR

Godt udrustet til opgaven

  Sikker transport da knivbjælken kan foldes 124° opad

  Pladsbesparende opbevaringsposition med støttefod som ekstraudstyr

  Optimal tilpasning med sideforskydelig trepunktbuk

  Slidstærke beskyttelsesrammer med omløbende gummilister
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Praktisk og gennemtænkt
KRONE kender landmændenes behov og leverer 

teknologien, der kan maksimere maskinernes 

udnyttelsesgrad og lønsomhed og evne til at arbejde 

med et højt komfortniveau – EacyCut R 280 CV / CR og R 320 

CV / CR. Disse maskiner kan let og sikkert transporteres i en 124° 

position, så vægten fordeles ligeligt på begge baghjul, og maskinføreren har 

et godt udsyn bagud. Den sideforskydelige trepunktsbuk garanterer en ren afskæring 

og effektivt arbejde.

Fuld arbejdsbredde
Den sideforskydelige trepunktsbuk kan tilpasses 
til forskellige traktorsporvidder og frontmonterede 
skårlæggere, så der kan arbejdes med fuld arbejds-
bredde og optimal overlapning.

Minimale pladskrav
Med støtteben som eks-
traudstyr kan maskinen 
opbevares i opretstående 
transportstilling og kræver 
derfor kun lidt plads i maskin-
huset.

Affjedring med to fjedre
EasyCut R 280 CV og R 320 CV med crim-
ber er tunge maskiner. Derfor kræver det to 
fjedre for at opnå den rigtige fjedrekarak-
teristik. Disse fjedre kan indstilles manuelt 
eller hydraulisk (ekstraudstyr).
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Eftersom maskinen er monteret meget tæt på trak-
toren, bevæger den sig meget lidt, når den glider hen 
over ujævnheder. Denne konstruktion reducerer slitage 
på kraftoverføringssakslen og giver et bedre udsyn.

Følger jorden optimalt
Maskinens tyngdepunktsophæng har en stor vertikal 
vandring, og i kombination med lange glidesko og tele-
skopstang (ekstraudstyr) giver det alt i alt optimale jord-
følgningsegenskaber. 

Stræber mod tinderne
EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M

  Ideel til kompakte traktorer og arbejde i bjergrige regioner

  Lav egenvægt – lav belastning på forakslen

  Kompakt konstruktion – let at arbejde med

  Pendulerende tyngdepunktsophæng
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Gennemprøvet i marken
Stærkt kuperet terræn er en udfordring for enhver  

skårlægger. De frontmonterede KRONE EasyCut  

F 280 M,  F 320 M og F 360 M skårlæggere tager  

denne udfordring op. Med en arbejdsbredde på henholdsvis 2,73 m, 3,16 m og 3,60 m 

repræsenterer disse modeller den optimale løsning, der kan klare de stejleste skråninger.  

Blandt de mange fordele som disse lette skårlæggere besidder, er en kompakt konstruktion, 

et tyngdepunkt tæt på traktoren, en perfekt afskæring på stejle skråninger samt gode 

monteringsmuligheder på kompakte bjergtraktorer. EasyCut 360 M passer særdeles godt til 

traktorer med meget stor sporvidde på grund af maskinens kæmpestore arbejdsbredde,  

samtidig med at den har en stor overlapning i kombination med bagmonterede skårlæggere.

Tyngdepunktophæng
EasyCut F 280 M, F 320 M og F 360 M er ophængt 
i deres tyngdepunkt i stedet for i maskinens midte.  
Denne konstruktion fordeler marktrykket ensartet i hele 
arbejdsbredden og giver den reneste afskæring.

Indstilling af marktrykket
Marktrykket indstilles let ved at flytte pindboltene og 
kædeleddene, så fjederspændingen ændres. 
Endnu bedre jordfølgningsegenskaber i køreretningen 
kan opnås med teleskopstang som ekstraudstyr. 

Stort pendelområde op og ned
Eftersom begge ender kan kippe 30 cm op og ned,  
garanterer EasyCut F 280 M, F 320 M og F 360 M den 
reneste afskæring i kuperet terræn, samtidig med at de 
skåner græsmarkerne.
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Ideel til skråninger
Som ekstraudstyr kan der leveres to ekstra valgfrie af-
læggertromler og specielle ledeplader, hvilket garante-
rer et jævnt materialefl ow på stejle skråninger, også når 
der arbejdes på tværs af skråningen.

Skårstreng i midten
Skæreskiverne og afl æggertromlerne roterer ind mod 
midten (drejeretning A) og lægger materialet i en enkelt 
skårstreng midt mellem traktorhjulene, så materialet er 
let at vende og samle op.

Let og hurtig skårlægning
EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M

   Robust pendelbuk med kun en drejeaksel

   Stor frihøjde

   Kraftoverføringsaksel og gearudveksling med optimal virkningsgrad

    Hydraulikudtag kræves ikke

    To ekstra afl æggertromler (ekstraudstyr) garanterer et jævnt 
materialefl ow på skråninger
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Elegant og effektiv 
konstruktion

Den elegante og effektive konstruktion af de frontmonte-

rede EasyCut F / M skårlæggere ses tydeligt uden beskyttelsesdugen. 

Den lave vægt (fra 500 kg) betyder, at de kan anvendes sikkert i alle slags terræn. 

De er særdeles lette og hurtige at af- og påmontere, da de ikke betjenes hydraulisk. Knivbjælken 

er ophængt i stivere, der er placeret direkte bag aflæggertromlerne – det er en ideel konstruktion, 

der sikrer et ensartet materialeflow. Disse skårlæggere er som alle andre modeller udstyrede med 

kileformede, fuldsvejsede knivbjælker og SafeCut beskyttelsessystem samt hurtigskifteknive.

Konstant PTO hastighed
Drivkraften ledes gennem en friktions-
kobling og en kraftig drivlinje med aks-
ler og tandhjul, som effektivt overfører 
kraften fra traktoren til skæreskiverne 
under selv de vanskeligste forhold.

Alsidig og fleksibel
Vores frontmonterede skårlæggere er meget alsidige 
maskiner, der arbejder perfekt på skråninger og i kom-
bination med bagmonterede skårlæggere.

Kompakt transportstilling
De frontmonterede EasyCut F 280 M og F 320 M skårlæg-
gere med opklappede sidebeskyttelsesrammer (hydraulisk 
som ekstraudstyr) har en transportbredde på maksimalt 3,00 
m. EasyCut 360 M har en transportbredde på 3,45 m og sæl-
ges på eksportmarkeder.  
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Jævn og rolig gang
Trækkraften overføres via en kilerem med 
automatisk opstramning til vinkelgearkassen, 
hvorfra den ledes gennem afl æggertromlerne 
til knivbjælken. Kraftoverføringsakslen er som 
standard udstyret med integreret friløbskobling.

Letløbende, lydsvag og eff ektiv
De massive cylindriske tandhjul inde i hovedgearkassen giver en rolig gang 
og en eff ektiv kraftoverføring. De små mellemhjul driver kun én skæreskive 
hver. Tandhjulene der driver afl æggertromlerne, drives af de cylindriske 
tandhjul i hovedgearkassen.

EasyCut F 280, F 320, F 360
Drevne afl æggertromler

    Afl æggertromlerne samler materialet, så traktoren kan skræve 
over skårstrengen

   Ensartede skårstrenge

   Et kontinuerligt og konstant afgrødefl ow
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Hemmeligheden ved perfekt skårlægning
De frontmonterede KRONE EasyCut F 280, F 320 

og F 360 skårlæggere er udstyrede med kraftige 

afl æggertromler, der er placeret i højre og venstre 

side af knivbjælken. Tromlerne er placeret bag 

skæreskiverne og fører materialet i en konstant strøm 

bagud. Traktoren skræver over skårstrengen, så hjulene 

ikke kører i afgrøden, og høstmaskinen kan let samle den op 

uden spild.

Drevne afl æggertromler
Eftersom alle skæreskiver roterer 
ind mod midten på EasyCut F 280, 
F 320 og F 360 modellerne, fører 
de automatisk det afskårne mate-
riale ind til midten, hvor de drevne 
afl æggertromler leder afgrødefl owet 
bagud. Det er på grund af deres 
høje kapacitet, at materialet læg-
ges i ensartede skårstrenge, selv på 
bakkeskråninger.

Smalle skårstrenge
EasyCut F 320 og F 360 kan udstyres med højere af-
læggertromler, som er boltet på de standardmonterede 
indvendige, mindre afl æggertromler. De høje afl ægger-
tromler reducerer skårbredden med 40 cm, så traktorer 
med smal sporvidde kan skræve over den.

Bredere skårstrenge
Ønsker du bredere skårstrenge? EasyCut F 320 og 
F 360 modellerne har små indvendige afl æggertromler 
sammen med de høje afl æggertromler – det er en ideel 
løsning sammen med bagmonterede skårlæggere, der 
bredspreder afgrøden.
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Et perfekt system
EasyCut F 280, F 320 og F 360 skårlæggerne tilpas-
ser sig uden problemer til alle terræntyper – både i og 
på tværs af køreretningen. Eftersom maskinen skubbes 
fremad, kan den bevæge sig meget op og ned, hvilket 
er ideelt i ujævnt terræn. Endvidere giver den kompak-

te konstruktion et glimrende overblik i marken og god 
transportstabilitet og dermed sikker kørsel på offentlige 
veje. Eftersom maskinen er monteret tæt på traktoren, 
arbejder liftophænget i en mindre vinkel og kraftoverfø-
ringsakslen belastes ikke så hårdt.

EasyCut F 280, F 320, F 360
Fuldstændig kontrol

  En kompakt traktor-/skårlæggerkombination

  Stor pendelvandring op og ned

  Teleskopstang som ekstraudstyr

  Hydraulikudtag kræves ikke
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Kvalitetsafskæring giver 
kvalitetsfoder

De frontmonterede KRONE skårlæggere  

imponerer med let betjening, en ren konstruktion 

og fremragende funktionsevne. Den kompakte og lette skårlægger skubbes hen over 

marken. Den er ophængt i sit tyngdepunkt via en pendelbuk, og er placeret tæt ved 

traktorens forhjul. Det betyder, at enheden kun skal bevæge sig lidt for at udføre en 

perfekt afskæring, hvilket er ensbetydende med hurtig genvækst og helt rent foder.

Skåner græsmarkerne
Takket være den store kontaktflade ’svæver’  maskinen 
hen over ujævne marker, og afskæringshøjden  holdes 
hele tiden optimal. Det lavere marktryk beskytter 
 desuden græsset.

Et perfekt system
Med teleskopstangen (ekstraudstyr) følger skårlægge-
ren alle ujævnheder, og arbejder med den indstillede 
afskæringshøjde.

Indstilling af marktryk
Marktrykket indstilles let via trækfjedre på hulskinnen 
og kædeled. Et optimalt marktryk giver en ensartet af-
skæring og høj produktivitet. Indvendige kæder beskyt-
ter fjedrene mod overbelastning.
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Beskyttet hele vejen rundt
Der er gummilister rundt om beskyttelsesrammen i si-
derne og foran. Gummilisterne virker som stødfangere 
og minimerer påkørselsskader, og er med til at bevare 
maskinens værdi.

Bekvemt og automatisk
De indbyggede fjedre holder skårlæggeren vandret, 
når den løftes. Den hydrauliske trykakkumulator ab-
sorberer de sideværts svingninger og øger førerkom-
forten.

Pendler op og ned
Med den store pendling på ca. 40 cm følger disse skår-
læggere alle markens konturer og efterlader en ubeska-
diget græsmark og en pæn skårstreng.
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Tyngdepunktsophæng
Eftersom maskinerne arbejder med et ensartet marktryk 
i hele arbejdsbredden, slides EasyCut F 280 og EasyCut 
F 320 modellerne mindre, er letløbende og udfører en 
perfekt afskæring.

Sikker kørsel på vej
F 360 serien leveres som standard med et belysnings-
anlæg med advarselstavler. På F 280 og F 320 fås det 
som ekstraudstyr. Begge leveres som standard med 
monteringsbeslag til andre belysningsanlæg.

Opklappelige sidebeskyttelsesrammer
Når sidebeskyttelsesrammerne på Krone EasyCut F 280 
og F 320 er vippet op i lodret stilling, overskrider ma-
skinen ikke transportbredden på 3,00 m. EasyCut F 360 
har en transportbredde på 3,45 m og markedsføres kun 
på visse markeder. Hydraulisk opklappelige siderammer 
kan leveres som ekstraudstyr og kræver et dobbeltvir-
kende hydraulikudtag.
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A

EasyCut F 320 CV, F 320 CR
Frontmonterede skårlæggere med 
stålfinger-crimber eller valsecrimber

  3,16 m arbejdsbredde

  Med skubbet eller trukket knivbjælke

   Intensiv crimbning med stålfingre i en stejl vinkel eller profilerede  
pressevalser

Med trukket knivbjælke
Ved den trukne variant er aflastningsfjedrene integreret 
i knivbjælken. Marktrykket kan indstilles via en enkelt 
indstillingsspindel. 

Med skubbet knivbjælke
Da der ikke er behov for trekantbuk, er der mere plads 
til store fjedre, der kan spændes til traktoren, og som af-
laster knivbjælken horisontalt. Den skubbede montering 
giver mere kompakt montering, lavere vægt og dermed 
skånes marken bedst muligt. Traktorens liftarmsbolte 
sørger for penduleringen. EasyCut F 320 CV tilbydes 
også som Float (A) model. 

  | EasyCut  01/18



45

Skårlægning og crimbning i én arbejdsgang:
De to frontmonterede skårlæggere F 320 CV 

med stålfingre og CR med valsecrimber er 

specialister, når der handler om produktion af 

kvalitetsfoder. Den store crimberrotor med en 

diameter på 64 cm, og de to pressevalser  

(hver 25 cm) kan klare selv de længste afgrøder.

Stor pendelvandring
Med trukket ophæng kan knivbjælken vige langt opad 
og bagud, når der køres i ujævnt terræn eller ved kol-
lision med fremmedlegemer. 

Høj frigang
Via en hydraulikcylinder i det trukne ophæng kan kniv-
bjælken hævet ekstra højt. Det giver altid tilstrækkelig 
frihøjde, også i ujævnt terræn.

Smal under vejtransport
For at opnå en transportbredde på 3 m kan beskyttel-
sesrammerne vippes op. Som ekstraudstyr kan dette 
også gøres hydraulisk fra traktorsædet.
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EasyCut F 360 CV, F 360 CR
Ekstra bred med stålfinger-crimber 
eller valsecrimber

  3,60 m arbejdsbredde, 3,45 m transportbredde

   Intensiv crimbning med stålfingre i en stejl vinkel eller  
profilerede pressevalser

  Med skubbet eller trukket knivbjælke

Glider hen over jorden
De indstillelige aflastningsfjedre sørger 
for, at marktrykket altid er optimalt og 
at knivbjælken glider hen over grøn-
sværen. Teleskopstangen, som fås 
som ekstraudstyr, sikrer en perfekt af-
skæring i kuperet terræn.

En skubbet maskine
EasyCut F 360 CV og F 360 CR er 
kompakte og overskuelige maskiner, 
hvor knivbjælkens ophæng (Float) er 
konstrueret til at blive skubbet fremad. 
Disse maskiner udmærker sig med en 
lav egenvægt og en ren afskæring.

Robust
Store traktorer og tunge maskiner kræ-
ver, at maskinens tilkoblingssystem er 
stabilt. Trepunktsbukken kan klare de 
højeste belastninger og er let at til- og 
frakoble.
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Trukket eller skubbet
KRONE’s frontmonterede skårlæggere 

EasyCut F 360 CV og CR tilbydes 

med skubbet eller trukket kniv-

bjælke. Med en arbejdsbredde på 

3,60 m kan de anvendes til traktorer med stor sporvidde, brede dæk og brede 

traktorer. På grund af den store overlapning, når de anvendes i kombination med bagmonterede 

skårlæggere, opnår du ikke kun en større samlet arbejdsbredde, men også ren afskæring  

i kuperet terræn og i kurver.

Fjederaflastning
Justerbare aflastningsfjedre sikrer det optimale marktryk 
og dermed en ren afskæring. Aflastningsfjedrene er inte-
greret i det trukne ophæng, og skal ikke tages af og sættes 
på, når du til- eller frakobler maskinen.

Komfortabel
Aflastningsfjedrene indstilles let og hurtigt via en centralt 
monteret spindel.

Stor pendelvandring
Med det trukne ophæng har skårlæg-
geren et pendelområde på mere end 
30 cm i siderne. Det sikrer ren afskæ-
ring, også på ujævne overflader.

En trukket maskine
KRONE skårlægger EasyCut F 360 
CV og CR tilbydes også med trukket 
ophæng. Skårlæggeren kan vippes 
bagud og opad, hvilket betyder større 
sikkerhed ved kollision med fremmed-
legemer.

Høj frihøjde
Det trukne ophæng er forsynet med 
en integreret hydraulikcylinder, der  
giver høj frihøjde ved foragervendinger,  
eller når der køres på ujævn vej. Du kan 
klare selv ekstreme situationer ved at 
bruge traktorens trækarme til at hæve 
maskinen yderligere.

EasyCut  01/18 | 



4848

Stålfingre eller valsecrimber
Det er op til dig

  CV crimberen med stålfingre er specialist i græsrige afgrøder

  Intensiv crimbning med V-formede stålfingre i en stejl vinkel

  Kraftigt drev med firerillet kileremme: 900 o/min, 600 o/min

  CR valsecrimberen er specialist i bladrige afgrøder

  Spildfri crimbning med profilerede valser med ’fortandingseffekt’

  En valsediameter på 25 cm sikrer et jævnt afgrødeflow

Skårstrenge eller bredspredning
Maskinen kan begge dele. Skårstren-
gens bredde reguleres med indstillelige 
skårplader, der drejes ud til siden. Ekstra 
skårplader sikrer, at afgrøden fordeles 
jævnt i hele arbejdsbredden.

600 eller 900 o/min 
En firerillet kilerem sikrer en effektiv 
kraftoverføring til CV crimberen. Når 
remskiverne ombyttes, arbejder crim-
beren med enten 600 eller 900 o/min.

CV crimber med V-formede stålfingre
Med de V-formede stålfingre i en stejl 
vinkel bearbejdes afgrøden intensivt. 
Bearbejdningsintensiteten kan tilpas-
ses ved at indstille riffelpladen.
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Kompromisløs foderkvalitet
Med de frontmonterede EasyCut F 320 og F 360 med CV 

eller CR crimbere har du mulighed for at regulere 

bearbejdningsintensiteten efter afgrødetype og –

mængde. CV crimberen med V-formede stålfingre i en 

stejl vinkel giver den bedste crimbning i græsrige afgrøder.  

CR crimberen med de store valser egner sig bedst til lucerne og kløver. 

Disse bladrige afgrøder behandles skånsomt med minimalt spild.

For fuld kraft
Valsecrimberen trækkes af en gearkasse. Drevet til den 
nederste pressevalse er integreret i knivbjælken.

Dobbelt power
Valsecrimberen kan udstyres med en ekstra gearkasse 
til den øverste valse, der arbejder synkront via en gear-
kasse fra den nederste valse. Således behandles selv 
meget kraftige afgrøder med høj kvalitet.

CR valsecrimber
De profilerede pressevalser griber 
ind i hinanden og crimber afgrøden 
i hele bredden. Det er ’fortandings-
effekten’, der giver den intensive 
crimbning. Valseafstanden, presse-
trykket og skårpladerne kan indstil-
let trinløst.

250 mm i diameter
De store pressevalser behandler 
selv de kraftigste afgrøder effektivt og 
konsekvent, og arbejder med et imponerende lavt kraft-
behov. Kunststofbelægningen med polyuretan garante-
rer lang levetid.

25 cm ø
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 Tekniske data
Frontmonterede EasyCut skårlæggere

EasyCut  
F 280 M

EasyCut  
F 320 M

EasyCut  
F 360 M

EasyCut  
F 280

EasyCut  
F 320

EasyCut  
F 360

Arbejdsbredde ca. m 2,73 3,16 3,60 2,71 3,14 3,57

Transportbredde ca. m 2,56 3,00 3,45 2,56 3,00 3,45

Pendelbuk standard standard standard standard standard standard

Antal skæreskiver 4 / 2 ekstra 5 / 2 ekstra 6 / 4 ekstra 4 5 6

Antal aflæggertromler 2 / 4 ekstra 2 / 4 ekstra 2 / 4 ekstra 2 2 2

Antal aflæggertromler – – – 2 2 / 4 opt. 2 / 4 opt.

SafeCut standard standard standard standard standard standard

Skårbredde
med 2 aflæggertromler

 
ca. m

 
–

 
–

 
–

 
1,10

 
1,40

 
1,80

Skårbredde
med 4 aflæggertromler

 
ca. m

 
–

 
–

 
–

 
–

 
1,10

 
1,50

PTO hastighed o/min 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Egenvægt ca. kg 500 620 680 740 860 920

Kraftbehov ca. kW/hk 40 / 55 48 / 65 54 / 75 44 / 60 51 / 70 55 / 80

Kapacitet ca. ha/t 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5

Hydraulisk sidebeskyttelse
(kræver 1 dv hydraulikudtag)

 
–

 
ekstra

 
ekstra

 
ekstra

 
ekstra

 
ekstra

Frontmonterede EasyCut skårlæggere med crimber

EasyCut F 320 CV EasyCut F 320 CR EasyCut F 360 CV EasyCut F 360 CR

Arbejdsbredde ca. m 3,16 3,16 3,60 3,60

Transportbredde ca. m 3,00 3,00 3,45 3,45

Skubbet knivbjælke
Trukket knivbjælke

standard 
alternativ

standard 
–

standard 
ekstra

standard 
ekstra

Antal skæreskiver 5 5 6 6

Antal aflæggertromler 2 2 2 2

SafeCut standard standard standard standard

Skårbredde ca. m 1,30 - 2,70 1,30 - 2,70 1,60 - 3,00 1,60 - 3,00

CV crimber med stålfingre standard – standard –

Mekanisk crimbergearkasse CV 600/900 o/min standard – standard –

Valsecrimber – standard – standard

Øvre valsedrev – ekstra – ekstra

Ledeplader til bredspredning ekstra ekstra ekstra –

PTO hastighed o/min 1.000 1.000 1.000 1.000

Egenvægt ca. kg 1.080 1.100 1.240 1.260

Kraftbehov ca. kW/hk 59 / 80 59 / 80 66 / 90 66 / 90

Hydraulisk indstilling af marktryk ekstra (1 dv hydr. udtag) ekstra (1 dv hydr. udtag) – –

Hydraulisk opklapning af yderste sidebeskyttelse ekstra (1 dv hydr. udtag) ekstra (1 dv hydr. udtag) ekstra (1 dv hydr. udtag) ekstra (1 dv hydr. udtag) 

Kapacitet ca. ha/t 3,5 - 4,0 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5 4,0 - 4,5

  | EasyCut  01/18



51

 Tekniske data

Alle dimensioner og vægte er nødvendigvis ikke i overensstemmelse med standardspecifikationerne og er derfor ikke bindende.

Bagmonterede EasyCut skårlæggere

EasyCut R 280 EasyCut R 320 EasyCut R 360

Arbejdsbredde ca. m 2,73 3,16 3,60

Transportbredde ca. m 3,50 3,90 4,00

Lodret transportstilling 110° 110° 124°

Antal skæreskiver 4 5 4 / 6

Antal aflæggertromler 2 2 4 / 2

SafeCut standard standard standard

Hurtigskifteknive standard standard standard

PTO hastighed standard o/min 540 540 540

PTO hastighed ekstra o/min 1.000 1.000 1.000

Egenvægt ca. kg 780 840 1.040

Kraftbehov ca. kW/hk 40 / 55 50 / 68 55 / 75

Mekanisk indstilling af marktryk standard standard standard

Hydr. indstilling af marktryk ekstra (1 x DW) ekstra (1 x DW) ekstra (1 x DW)

Antal hydraulikudtag 1 x EW 1 x EW 1 x EW / 1 x DW

Trækarmsbolte Kat. II Kat. II Kat. II

Kapacitet ca. ha/t 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5

Bagmonterede EasyCut skårlæggere med crimber

EasyCut R 280 CV EasyCut R 280 CR EasyCut R 320 CV EasyCut R 320 CR

Arbejdsbredde ca. m 2,73 2,73 3,16 3,16

Transportbredde ca. m 3,10 3,10 3,50 3,50

Lodret transportstilling 124° 124° 124° 124°

Antal skæreskiver 4 4 5 5

Antal aflæggertromler 2 2 2 2

SafeCut standard standard standard standard

Hurtigskifteknive standard standard standard standard

CV crimber med stålfingre standard – standard –

Mekanisk crimbergearkasse o/min 600 / 900 standard – standard –

CR valsecrimber – standard – standard

Øvre valsedrev – ekstra – ekstra

Ledeplader til bredspredning ekstra – ekstra –

PTO hastighed standard o/min 540 540 540 540

PTO hastighed ekstra o/min 1.000 1.000 1.000 1.000

Egenvægt ca. kg 1.120 1.140 1.260 1.280

Kraftbehov ca. kW/hk 51 / 70 51 / 70 59 / 80 59 / 80

Mekanisk indstilling af marktryk standard standard standard standard

Hydr. indstilling af marktryk ekstra (1 x DW) ekstra (1 x DW) ekstra (1 x DW) ekstra (1 x DW)

Antal hydraulikudtag 1 x EW / 1 x DW 1 x EW / 1 x DW 1 x EW / 1 x DW 1 x EW / 1 x DW

Trækarmsbolte Kat. II Kat. II Kat. II Kat. II

Kapacitet ca. ha/t 3,0 - 3,5 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
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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-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

DK
  ·

  E
as

yC
ut

 F
/R

  ·
  0

1/
18

  ·
  2

09
02

04
50


