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KW/KWT
Kraftige rotorer vender afgrøden 
til foder af høj kvalitet

   Komplet serie af trepunktsophængte og  
bugserede modeller

  Vedligeholdelsesfri drivlinje med 8-fingret OctoLink kobling

  Vedligeholdelsesfrie gearkasser med flydende fedt

  Slidstærke Super-C-rivefingre

  Centralt betjent kantspredesystem

  Maksimal førerkomfort

  Robuste rammesektioner i profilrør
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Kraftfuld, pålidelig og vedligeholdelsesfri
Drivlinjen

   OctoLink: 
• Vedligeholdelsesfrie 8-fingerkoblinger 
• Vedvarende kraftoverførsel i alle positioner

   Rotorgearkasse: 
• Vedligeholdelsesfri med permanent fedtsmøring 
• Lang levetid på grund af permanent smøring 
• Fuldstændig lækagetæt

Ekstrem holdbar:
De fedtfyldte gearkasser er monteret neden under de 
individuelle rotorsektioner og driver kun rotorerne. På 
KW modellerne er føringen af rotorerne overtaget af 
rammesektionerne. Det giver stabilitet og letter belast-
ningen på gearkassen.

Permanent smurte rotorgearkasser:
De lukkede gearkasser, der driver rotorerne, med tand-
hjul i flydende fedt, er fuldstændig vedligeholdelsesfrie. 
Permanent smøring giver ro i sindet og øger maskinens 
levetid. Rammen med de kraftige, firkantede profilrørs-
sektioner absorberer alle chokbelastninger.

  | KW/KWT  03/18
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Kompakt med OctoLink:
Octolink giver en stor fleksibilitet og gør det muligt at 
klappe de yderste rotorer 180 grader ind. Det reducerer 
både maskinens højde og pladsbehov, samtidig med at 
du kører mere sikkert på vejen.

Simpelt men avanceret:
De korte fingres specielle form og den måde de flugter 
på, garanterer et konstant kraftflow ned til drivakslerne. 
Denne type drivlinje betyder maksimal virkningsgrad og 
lang levetid.

OctoLink:
Med 8 fingre er OctLink en ekstrem robust 
kobling, der ikke skal smøres og som arbejder 
effektivt og driftssikkert i alle stillinger. 
Fingrene er altid i fuldt indgreb, også når  
rammesektionerne er klappet op til 180  
grader ind.

Når det drejer sig om bearbejdning af tør ensilage og hø, er KRONE den producent, der 

tilbyder det største og mest omfattende sortiment af pålidelige høvendere af højeste  

kvalitet. Disse maskiner udfører ikke blot et kvalitetsarbejde og har et omfattende  

standardudstyr, men de udmærker sig også med de mange innovative egenskaber, som 

vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger 

og rotorgearkasser med flydende fedt.

Det pålidelige system

KW/KWT  03/18 | 
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Rotorerne
Samarbejder om højere kvalitet

   Ren sammenrivning med dobbeltfingre og rivearme med  
forskellig længde

   Ensartet spredning da rivearmene har stor overlapning

   Heavy-duty og slidstærke: 9,5 mm Super-C-dobbeltfingre  
med 5 fjedervindinger og rivearme af rørprofil

KRONE KW og KWT rotorhøvendere 
fås med forskellige arbejdsbredder 
og i forskellig antal rotorer. Rotordia- 
meteren og antallet af rivearme pr.  

rotor kan også variere. Vælg den  
KRONE maskine der passer til dine for-
hold – 5 rivearme på rotorer med lille 
diameter (1,34 m), 6 på rotorer med 

medium diameter (1,53 m) og 7 rive- 
arme på rotorer med stor diameter 
(1,70 m).

5, 6 eller 7 rivearme:

  | KW/KWT  03/18
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Professionel:
Rivearmene med 9,5 mm fi ngre har forskellig 

længde for at give den specielle KRONE kæmmeeff ekt, 
der sikrer en optimal behandling og det reneste foder. 
Fem viklinger på hver Super-C-stålfjeder giver fl eksibilitet 
og styrke. Specielle stop ved rivearmenes ender sikrer, at 
ingen rivefi ngre går tabt.

Kvalitet forudsætter, at man begynder med 

det basale. Kun sådan opnår vi de høje 

kvalitetsstandarder. Rotorerne på KRONE 

rotorhøvenderne er ideelle til at producere 

kvalitetsfoder til landbrugsbedriftens 

besætning. Disse rotorer spinder for dig – 

både i hø og ensilage.

Rent foder, jævn spredning

Indstilles efter behov:
Med sekskantbolten med separat excenterstykke 
kan dobbeltfi ngrenes stilling hurtigt indstilles til mere 
eller mindre kraftig riveeff ekt. Tre forskellige positioner 
sørger for, at du opnår optimale resultater under alle 
driftsforhold.

Jævn fordeling af afgrødematerialet:
Rivearmene overlapper hinanden, når de roterer, og 
de spreder afgrødematerialet ensartet i hele arbejds-
bredden. Det er den ideelle forudsætning for at opnå 
kvalitetsfoder. Jo mindre rotordiameter, desto større 
rotoroverlapning.

Høj kapacitet under vanskelige forhold
Heavy-duty rivearme (38 x 4 mm) i rørprofi ler og et 
specielt ringfæstningssystem sikrer en stabil og 
konstant kapacitet under krævende forhold. 

KW/KWT  03/18 | 
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Alt inklusiv
Det giver mening

   Centralt kantspredesystem mod venstre og højre

   Spredevinklen indstilles uden brug af værktøj

   Rotorerne er monteret på store luftgummihjul

   Anti-svøbeskærme sikrer et problemfrit arbejde

Let og bekvemt med hydraulik:
Det hydrauliske kantspredesystem betjenes fra fører-
sædet. Det er standardudstyr på mange KW- og KWT-
modeller. På de øvrige trepunktsophængte modeller er 
det ekstraudstyr.

Én greb:
Det manuelle, centrale kantspredesystem er standard-
udstyr på alle trepunktsophængte maskiner og på de 
bugserede KW 5.52 & og KW 7.82 T modeller. Indstil-
lingen foregår let og enkelt. Alle hjul drejes til højre eller 
venstre side med et håndgreb.

  | KW/KWT  03/18
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Store hjul:
KRONE høvenderne løber på store 
hjul. De store 16x6.50-8 og 18x8.50-8  
ballondæk med slanger giver ro i  
sindet, beskytter grønsværen og giver 
gode efterløbsegenskaber.

Gennemtænkte detaljer og høj førerkomfort øger produktiviteten. Det centralt betjente 

kantspredesystem sikrer, at du ikke efterlader et eneste strå langs markskellene.  

Desuden kan du sprede afgrøden op ad skråninger med maskinen løbende i en skrå 

vinkel efter traktoren. Rotorens hældningsvinkel indstilles uden værktøj, så den passer 

perfekt til den aktuelle afgrødemængde og –art. Maskinen vender alle strå og behandler 

materialet ensartet, hvilket giver den bedste foderkvalitet.

Smarte detaljer

Stejl ved luftning – flad ved vending:
Det er let at indstille vinklen fra 13 til 19 grader. Dette 
foretages hurtigt ved hjælp af pindbolte og et hulsystem 
på beslagene, der holder hjulophængene. Den stejle 
stilling er en fordel ved luftning og den flade vinkel er 
bedst ved vending. 
Dette indstillingssystem gør det også muligt at tilpasse 
maskinen til forskellige høstbetingelser.

Svøbning – nej tak:
Anti-svøbepladerne er standardudstyr 
på KRONE rotorhøvenderne. De sikrer 
at der ikke forekommer svøbning ved 
hjulene og hjulophængene.

Gode efterløbsegenskaber:
Hjulene styres af kantspredesystemets
ledforbindelser, hvilket giver sikre  
efterløbsegenskaber. Systemet fun- 
gerer også optimalt i bakket terræn og 
på skråninger. 

KW/KWT  03/18 | 
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Trepunktsbukken
Kompakt og sikker

   Maskinen flyttes automatisk ind i midterstilling, når den løftes, 
hvilket giver en komfortabel transportstilling

   Dæmperstivere med trykfjedre giver gode efterløbsegenskaber

   Kompakt og sikker under vejtransport

Smidig
Den svingbare trepunktsbuk giver den nødvendige  
manøvredygtighed til at foretage de skarpeste vend- 
inger, så du kommer helt ud i alle hjørner uden at  
efterlade noget, og du er klar til at tage de næste skår- 
strenge uden tidsrøvende manøvrering på forageren. 

Robust:
Trepunktsbukken hviler på et separat støtteben, som 
kan vippes ned for at støtte maskinen. Drivakslen op-
bevares i en separat holder på trepunktsbukken. Støt-
tebenet låses automatisk.

  | KW/KWT  03/18
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1. + 2. Dæmpere sikrer en bedre kørekomfort:
Den indre trykfjeder (1) forebygger påløb under arbejde 
ned af bakke, og den indstillelige bremseenhed (2) fore-
bygger svingninger. De større maskiner med arbejds-
bredder fra 7,80 m og opefter har ekstra Eladur-fjeder-
elementer (3), som øger kørekomforten på offentlig vej 
og ujævne markveje.

3. Låses automatisk under transport:
Når maskinen løftes op i transportposition, holder  
dæmperstiverne maskinen i midterstilling bag tre-
punktsbukken. 

4. Grundigt arbejde:
Topstangen kan placeres i et af de tre huller, for at  
maskinen kan arbejde i den bedst mulige dybde, når 
den monteres på forskellige traktorer. Det aflange hjul 
gør det muligt at køre med et frontmonteret pianohjul.

En KRONE rotorhøvender er robust, har gode 

vejkørsels- og efterløbsegenskaber og er let 

at indstille fra kabinen. Når maskinen er klappet 

ind i transportstilling, er den kompakt og har et lavt 

tyngdepunkt for at give en sikker transportkørsel mellem 

markerne og kræver kun lidt opbevaringsplads.

Let at arbejde med

5. Bekvemt med hydraulik:
Et enkeltvirkende hydraulikudtag på traktoren er til-
strækkeligt til at klappe de fleste trepunktsmaskiner i 
transport- eller arbejdsstilling. Hydraulikcylindre med 
fjedre sikrer en problemfri sænkning på skråninger.

KW/KWT  03/18 | 
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Trepunktsophængte modeller
Med 4 og 6 rotorer

   KW 4.62, KW 5.52, KW 6.02, KW 6.72 og KW 7.82:  
Arbejdsbredde på 4,60 til 7,80 m og rotorer med forskellig diameter

   Centralt kantspredesystem med manuel eller hydraulisk betjening 
(ekstraudstyr)

   Bekvem betjening via et enkeltvirkende hydraulikudtag

i afgrøden. Modellen med seks rotorer er markedets 
mest solgte høvender. Den følger jorden optimalt, er let 
at arbejde med og leverer perfekte resultater. De små 
rotorer på KW 6.02 er fremragende i hø. 

Rotorhøvenderne KW 6.0, 6.72 og 7.82 er udstyret med 
seks rotorer og har en arbejdsbredde på 6,00 m, 6,70 
m og 7,80 m, hvilket er perfekt ved vending af tre skår-
strenge i én arbejdsgang, uden at traktorens hjul kører 

Et ideelt system

  | KW/KWT  03/18
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Kantspredesystemet:
Det manuelt betjente kantspredesystem er standard, 
mens hydraulisk betjening er ekstraudstyr. Disse  
maskiner kræver kun ét enkeltvirkende hydraulikudtag 
på traktoren, for at man kan skifte fra kantspredning til 
ind-/udklapning via en omstyringsventil.

Indbygget vejstabilitet:
Med en transportbredde på under 3,00 m kører du  
sikkert på vejen. De trepunktsophængte modeller med 
6 rotorer er naturligvis også udstyret med et automatisk 
selvcentreringssystem, som centrerer bag traktoren. 

Med deres stærke profilrammer, robuste gearkasser og  

rotorer arbejder KRONE høvenderne både godt i hø og  

kraftige afgrøder, og de har bevist deres effektivitet i ensi- 

lage. Rammernes drejeled og de mange indstillingsmulig-

heder gør KRONE rotorhøvenderne til de førende, og de 

river helt rent og producer kvalitetsfoder.

Robust konstruktion og let at arbejde med

Kompakt design
KW 4.62 og KW 5.52 har en lav 
egenvægt, er monteret tæt på trak-
toren og de standardmonterede 
advarselsskilte giver sikkerhed ved 
hurtig kørsel på vej.

KW 4.62 og 5.52
Med fire rotorer og en arbejdsbredde på 4,60 
m og 5,50 m er disse letvægtsmaskiner som 
skræddersyet til mindre bedrifter og landbrug 
i bakket terræn. Maskinerne har som standard 
centralt betjent kantspredesystem og sprede-
vinkelindstilling.

KW/KWT  03/18 | 
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Trepunktsophængte modeller
Med 8 og 10 rotorer

   KW 7.92, KW 8.82, KW 10.02, KW 11.22: Arbejdsbredde  
fra 7,90 til 11,00 m

   Rotorer med lille diameter med samme indbyrdes afstand sikrer  
en ensartet tørring

   Dæmperstivere med Eladur-fjederelementer giver en rolig kørsel

   Transporthøjden kan reduceres ved at klappe de yderste rotorer ind

grøder. Med 5 hhv. 6 rivearme på hver rotor og lille rotor-
diameter arbejder disse rotorhøvendere yderst effektivt. 

Modellerne KW 7.92 (7,90 m, 8 rotorer), KW 8.82 (8,80 m, 
8 rotorer), KW 10.02 (10,00 m, 10 rotorer) og KW 11.22 
(10,95 m, 10 rotorer) er grøntfoderspecialister, der med 
deres kraftige konstruktion udmærker sig i tunge af- 

Små rotorer producerer kvalitetsfoder:

  | KW/KWT  03/18
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Større arbejdsbredde og lavere omkostninger

KW/KWT  03/18 | 

Sikker vejkørsel:
KW 11.22 kan klappes sammen til en opbevaringshøjde 
på bare 3,75 m. Maskinens transportbredde på 2,98 m gør 
vejtransport sikker og afslappet.

Rolig vejkørsel:
Dæmperstiverne har ekstra Eladur-
fjederelementer, der absorberer 
chokbelastninger under kørsel på 
vej og forøger kørselskomforten.

River rent langs markskel:
Ingen har råd til at lade foder gå til spilde, derfor er KW 
7.92 og 8.82 som standard udstyret med manuelt kant-
spredesystem, mens hydraulisk betjening kan leveres som 
ekstraudstyr. KW 10.02 og KW 11.22 er som standard ud-
styret med det hydrauliske kantspredesystem. Alle hjul kan 
styres centralt, og det gør det muligt at kantsprede, men 
også at arbejde på skråninger og ”høvending op ad bakke”. 

KW 7.92, KW 8.82, KW 10.02 og KW 11.22 er trepunktsophængte. Disse maskiner er ikke ud-

styret med transportundervogn og sparer dig derfor for omkostninger, samtidig med at de har et 

righoldigt standardudstyr, herunder det centralt betjente kantspredesystem. KW 7.92 betjenes via 

et enkeltvirkende hydraulikudtag, mens KW 8.82 kræver ét dobbeltvirkende, og KW 10.02 og KW 

11.22 kræver to dobbeltvirkende hydraulikudtag. Maskinen spreder materialet i et ensartet møn-

ster, da alle rotorer er placeret med samme 

indbyrdes afstand.

Løber på brede dæk:
Det store dæk (18x8.50) under de 
midterste rotorer beskytter grøn-
sværen og giver stor stabilitet, når 
KW 8.82, KW 10.02 og KW 11.22 er 
klappet sammen.

Fra bred til smal:
Ind- og udklapning af rotorerne sker 
hydraulisk. De yderste rotorer svin-
ges ind, for at reducere transport-
højden. 
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Bugserede modeller
4 og 6 rotorer

   KW 5.52 T og KW 7.82 T: Arbejdsbredde fra 5,50 til 7,80 m

   Minimalt kraftbehov

   Vægten på traktorens foraksel bevares

   Let til-og frakobling 

   Hydraulisk leddelt trækstang flyttes let og hurtigt i transportstilling

Transportindstilling fra traktoren:
Med den hydrauliske trækstang er der rigelig frihøjde 
under rotorerne, når maskinen transporteres. Når man 
bruger den svingbare trækbom eller hultrækbommen i 
liften, indstilles arbejdsdybden med gevindspindlen på 
hydraulikcylinderen.

Den leddelte trækstang:
KW 5.52 T og KW 7.82 T er forsynet med en højde- 
justerbar leddelt trækstang. Til- og frakobling foregår let 
og hurtigt – enten fra en svingbar eller en fast trækbom. 

  | KW/KWT  03/18
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Centralt betjent kantspredesystem:
Kantspredesystemet sikrer, at der ikke går afgrøde 
til spilde langs markskellene. Flyt grebet til højre eller  
venstre for at lede afgrøden til den ønskede side. 

Kompakt under opbevaring:
KW 5.52 T og KW 7.82 T kræver kun lidt opbeva-
ringsplads. Når de bugserede modeller er parkeret på  
deres store ballondæk og det trinløse støtteben på træk- 
stangen, står de fuldstændig stabilt.

Indstilling af spredevinkel:
Indstilling af spredevinklen er vigtig, fordi man kan til-
passe maskinen optimalt til den ønskede foderkvalitet. 
Da KW 5.52 T og KW 7.82 T ikke løftes, sker indstil- 
lingen over et forlænget greb.  

De bugserede rotorhøvendere har 

en arbejdsbredde på 5,50 m og 7,80 m, 

og har et lavt trækkraftbehov. Disse maskiner løber 

på de midterste hjul under transportkørsel, eftersom de ikke monteres i traktorens 

trepunktsophæng – hvilket er ideelt ved brug af mindre traktorer med begrænset vægt på 

forakslen og lav løftekapacitet.

Bugserede modeller med 
lav egenvægt

KW/KWT  03/18 | 
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Modeller med transportundervogn
6 til 10 rotorer

  KWT 7.82 / KWT 8.82 / KWT 10.02 / KWT 11.22

7,80 m til 11.00 m arbejdsbredde

  Sekvensstyring giver maksimal førerkomfort

  Bred transportundervogn med store hjul, godkendt til 40 km/t

  Svingbar transportundervogn for bedre vægtfordeling

Store hjul
Store 10.0/75 – 15.3 dæk til transportundervognen giver 
en rolig og stabil kørsel i ujævnt og blødt terræn og ved 
kørsel med 40 km/t.

God vægtfordeling:
Under vendearbejdet svinges transportundervognen 
ind over rotorerne. Dermed sikres ikke blot en god 
vægtfordeling, men også en perfekt og ensartet spred-
ning i hele arbejdsbredden. Intet er i vejen.

  | KW/KWT  03/18
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Rolig kørsel:
Tandsegmenterne understøtter hydraulikcylindrene og 
forøger transportundervognens svingområde fremad, 
hvilket giver en bedre vægtfordeling under høvend- 
ingen.

Dobbelt kraft:
Transportundervognen på KWT 7.82 og KWT 8.82  
hæves og sænkes via to enkeltvirkende hydraulikcy- 
lindre med trykbeholdere. KWT 10.02 og KWT 11.22 er 
udstyret med to dobbeltvirkende cylindre.

Store arbejdsbredder, små traktorer:

Modellerne KWT 7.82, KWT 8.82, KWT 10.02 og KWT 

11.22 med transportundervogn er ideelle til 

mindre traktorer med begrænset 

løftekapacitet. Med arbejds-

bredder op til 11 m er 

disse høvendere endnu 

engang et bevis på, at KRONE 

leverer maskiner, der opfylder 

kravene fra det moderne landbrug.

Let at trække

KW/KWT  03/18 | 
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Robust, sikkert og behageligt:
Tilkoblingsbukken passer til topunktsophæng. Kraft-
overføringsakslen beskyttes mod skader, hvis træk-
armene løftes ved et uheld. Det opklappelige støtteben 
låses automatisk fast.

V-rammen:
KWT med transportundervogn trækkes af traktoren via 
en robust V-formet ramme. Dette design og vidvinkel-
kraftoverføringsakslen på den svingbare tilkoblingsbuk 
muliggør skarpe foragervendinger.

Tilpasser sig fuldstændig:
Den svingbare topunktsbuk er pendelophængt og til-
passer sig alle ujævnheder i marken. Risikoen for at 
rammen påvirkes af vridning er hermed fuldstændig 
elimineret.
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Højdeindstillelig trækstang:
I nogle lande foretrækker landmændene montering 
i trækbom. For at imødekomme dette behov kan den 
bugserede rotorhøvender KWT 8.82 forsynes med en 
højdeindstilleligt trækbom.

Let og hurtig til- og frakobling:
Den V-formede trækstang er robust og kan klare selv 
de hårdeste driftsforhold. Til- og frakobling sker let og 
hurtigt. Støttebenet indstilles trinløst og det er muligt 
at tilpasse trækstangen nøjagtigt til traktorens trækbom 
eller hultrækbommen i trækarmene.

Indstilling af arbejdsdybden:
Da arbejdsdybden styres via trækstangens stilling, 
sker den trinløse indstilling og tilpasning via en gevind- 
spindel på trækbommen.
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Skåner grønsværen
Med dækstørrelse 18x8.50-8 er hjulene under de  
midterste rotorer større, da de også bærer transport- 
undervognen under arbejdet. Det brede dæk skåner 
grønsværen og giver en rolig kørsel.

Frontmonteret hjul:
KWT modellerne kan som ekstraudstyr udstyres med et 
pianohjul, der løber foran maskinen. Hjulet er placeret 
tæt ved rivefingrene og sikrer et rent rivearbejde. Det er 
selvstyrende og kan indstilles trinløst i højden.

Intet går tabt:
Det hydrauliske kantspredesystem mod venstre og  
højre er standardudstyr for KWT med transportunder-
vogn. Dette udstyr garanterer, at intet går tabt og du får 
fuldt udbytte.

  | KW/KWT  03/18
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Let at betjene:
Med omskifterventilen på KWT 7.82 og KWT 8.82  
modellerne kan føreren aktivere det hydrauliske kant-
spredesystem, svinge transportundervognen op og ned 
og rotorerne ind og ud.

Let og bekvemt:
KWT 10.02 og KWT 11.22 betjenes med traktorens to 
dobbeltvirkende hydraulikudtag. En elektrisk aktiveret 
omskifterventil kan leveres som ekstraudstyr, hvilket 
gør det muligt at betjene maskinen med kun ét dob-
beltvirkende hydraulikudtag. 

Sekvenskontrol:
Takket være sekvenskontrollen er det meget let at skifte 
fra transport- til arbejdsstilling og omvendt, idet sy- 
stemet styrer de foldbare rotorsektioner og den sving-
bare transportundervogn.

KW/KWT  03/18 | 
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Bugserede modeller
12 til 14 rotorer

     KW 13.02 T / KW 15.02 T 
Stor arbejdsbredde fra 13,10 til 15,25 m

  Ensartet spredning, lille rotordiameter

  Rolig kørsel med dæmperskiver

  Vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger

  Vedligeholdelsesfrie rotorgearkasser med flydende fedt

Høj arbejdshastighed:
En arbejdsbredde på op til 15.25 m og en  

kapacitet på op til 15 ha/t med kun én traktor, det er 
data der imponerer. De bugserede rotorhøvendere fra KRONE 

er hårdtarbejdende maskiner med små rotorer, der udfører et første-
klasses rivearbejde. De er lette og enkle at betjene. Der er indbygget 

mange gennemtænkte detaljer, for at sikre den bedst mulige stabilitet. For 
eksempel aflaster låsesystemet, der holder den forreste beskyttelsesramme, også 
drejeleddene mellem de enkelte sektioner.

  | KW/KWT  03/18
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Topunktsbukken:
Topunktsbukken (kat. I/II) er  
ekstrem robust. Det opklappelige 
støtteben låses automatisk, når 
det er på plads. Topunktsbukken 
har også en holder til kraftover-
føringsakslen.

Når det drejer sig om effektivitet og førsteklasses arbejde med høvending, så kommer du ikke 

uden om de store, bugserede rotorhøvendere fra KRONE med arbejdsbredder fra 13,10 til 15,25 

m. De er fyldt op med den nyeste teknologi og har en robust konstruktion, der sikrer lang levetid.

Større effektivitet med bredere maskiner

Indstil arbejdsdybden fra traktoren:
Arbejdsdybden ændres ved at hæve/sænke traktorens træk-
arme. Da kraftoverføringsakslen frit kan bevæge sig nedad, 
bliver den ikke beskadiget, hvis man ved et uheld kommer til 
at løfte bukken. 

V-formet ramme:
Modellerne KW 13.02 T og KW 15.02 T har en kraftig V-
formet ramme som trækstang. V-formen og den svingbare 
topunktsbuk gør det muligt at tage selv meget skarpe sving. 

Fuldstændig tilpasning:
Maskinen kan følge alle ujævnhæder i marken, uanset hvor 
topunktsbukken er placeret. Pendelophænget med kugleøje 
og løberulle i aflangt hul garanterer optimal tilpasning.

Suveræne køreegenskaber:
Dæmperskiverne er forsynede med indvendige trykfjedre og 
justerbare bremser, hvilket sikrer, at de op til 15,25 m bredde 
maskinerne kan bugseres uden at slingre.

KW/KWT  03/18 | 
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Skræddersyet til dit behov

  Kan klappes ind og ud ved stilstand

  Let at betjene

  Kompakt i transportstilling

  Nem manøvrering

  Vejtransport ved 40 km/t

og de to bageste hjul kan dreje frit. Denne innovative  
konstruktion sikrer en rolig kørsel ved høje hastigheder, 
stor manøvredygtighed og en meget let styring.

Idet nogle hjul løftes under vejtransport, overføres der 
ekstra vægt til de fire midterste, de to forreste og de 
to bageste hjul. De fire midterste hjul er låst og virker 
som en tandemaksel under vejtransport. De to forreste 

Forskydning af vægten giver rolig vejkørsel:

  | KW/KWT  03/18



27

1

2

3

Synkront:
Høvenderens to sidefløje drives via en central gear- 
kasse, og de klappes ind og ud ved hjælp af en dobbelt-
virkende hydraulikcylinder, uden at traktoren behøver at 
køre.

Hydraulisk omstilling fra transport- til 

arbejdsstilling og omvendt. Traktoren bliver 

i samme position og alle betjeningsfunk-

tioner udføres fra kabinen.

Let og enkelt

54
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Indbygget stabilitet:
Beskyttelsesrammerne låses automatisk, når de er i  
arbejdsstilling. Dermed aflastes svingcylinderen og  
rotorarmenes ledforbindelser.

1. – 3. Fra bred til smal
De to sidefløje svinges ind af dobbelt- 
virkende cylindre, derefter drejes hjulene 
hydraulisk 90 grader. Det er det hele. Kør 
traktor og maskine til næste mark med 40 
km/t og en transportbredde på kun 2,88 m.
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Du kan køre frem og tilbage:
Takket være den unikke akselkonstruktion 
er disse rotorhøvendere særdeles smidige 
og manøvredygtige. Når du bakker svinger 
pianohjulene blot rundt. Derefter overtager 
de låste hjul i midten styringen af mas- 
kinen, hvilket giver køreegenskaber, der 
bedst kan sammenlignes med en an- 
hænger med tandemaksel.

  | KW/KWT  03/18

Rolig kørsel:
Vedligeholdelsesfrie permanent-
bremser og store 18/8.50x8 dæk 
på de fritløbende pianohjul giver en  
rolig kørsel, også ved 40 km/t.

Excentrisk indstilling:
Spredevinklen indstilles let og hurtig 
mellem 14° og 19° ved hjælp af en 
excentrisk ring på hjulophænget.

Let og bekvemt:
Med omstyringsventilen kan du 
fra traktorsædet styre kantsprede- 
systemet, hjulenes position og svin-
ge sidefløjene ind eller ud. Et dob-
beltvirkende hydraulikudtag på trak-
toren er alt, hvad du behøver. 
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1

2

43

KW/KWT  03/18 | 

1. Små rotorer:
Hver rotor er forsynet med seks rivearme for at sikre et ensartet spre-
demønster. Kraftoverføringen foregår effektivt gennem fedtfyldte gear- 
kasser og OctoLink fingerkoblinger.

2. Perfekt kontrol:
Et frontmonteret, højdeindstilleligt og selvstyrende pianohjul kan leveres 
som ekstraudstyr, hvilket optimerer maskinens jordfølgningsegenskaber 
under alle terrænforhold.

3. Komfortabelt:
Modellerne KW 13.02 T og KW 15.02 T kan som ekstraudstyr leveres 
med elektrisk betjening. Du trykker blot på en vippekontakt for at akti-
vere kantspredningssystemet, eller for at skifte fra arbejds- til transport-
stilling eller omvendt. 

4. Hydraulisk kantspredesystem:
Dette system er standardudstyr på KW 13.02 T og KW 15.02 T. Med 
dette system kan høvenderen arbejde i en skrå vinkel bag traktoren og 
stadig sprede materialet jævnt i hele arbejdsbredden fra skellet ind mod 
midten.
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Giganterne
KWT 1600, KWT 2000

   Disse maskiner har en arbejdsbredde på 16 hhv. 20 m i 
hvert eneste træk

   Fremragende spredemønster med små rotorer

   Ekstra kraftige rammeprofiler

   Rotorer med vedligeholdelsesfrie OctoLink koblinger

   Intelligent styresystem, ingen skader på grønsværen

Højeste ydelse:
De bugserede KWT 1600 og KWT 200 rotorhøvendere 
overkommer ikke blot imponerende arealer, men de  
leverer også den bedste arbejdskvalitet. De 14 eller 18 
rotorer spreder afgrøden i et meget jævnt lag. De enkel-
te sektioner reagere fleksibelt på markens ujævnheder 
og giver en effektiv høvending i hele arbejdsbredden. 
De permanent smurte gearkasser, de stærke 9,5 mm 

dobbeltfingre i forskellige længde, de robuste rivearme 
af rørprofil, den stabile ramme med indbyrdes juster-
bare sektioner og den bredde transportundervogn, der 
kører på overdimensionerede hjul og dæk – alle disse 
egenskaber giver sammenlagt imponerende resultater 
og højere produktivitet i rigtig mange år.

  | VarioPack 10/04  | KW/KWT  03/18
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Små rotorer:
Rotorerne med lille diameter, seks fi ngerarme pr. rotor 
og robuste dobbeltfi ngre med varierende længde efter-
lader et eksemplarisk spredemønster.

OctoLink:
Med de vedligehold-
elsesfrie 8-fi nger kob-
linger og rotorgearkas-
ser med fl ydende fedt, 
kan KWT 1600 og KWT 
2000 klare høje belast-
ninger og har en meget 
lang levetid.

Produktion af kvalitetsfoder kræver ikke kun en 

slagkraftig skårlægger, men også en pas-

sende rotorhøvender. Med en KWT 1600 

eller KWT 2000 får du en kapacitet, der 

kan sammenlignes med kombinerede skårlæg-

gere, der arbejder samtidig forskudt og producerer dermed ensartet tørret foder.

Succes i hele bredden

KW/KWT  03/18 | 
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KWT 1300

Smart løsning:
Når rotorerne løftes op fra arbejdsstilling, presser den 
forspændte fjeder til vægtudligning trækstangen nedad, 
så traktorens trækarme forbliver i deres position.

Reguleres med en gevindspindel:
Regulering af arbejdsdybde sker på KWT 1600 og KWT 
2000 ved hjælp af en gevindspindel. Når dybden er kor-
rekt, river maskinen helt rent og vendearbejdet foregår 
effektivt.

Fuldstændig tilpasning:
Dobbeltled i rammen og aflange huller i de nederste 
liftarme sørger for at maskinen følger jordoverfladen, 
uafhængigt af transportundervognens bevægelser. Det 
sikrer et rent rivearbejde i ujævnt terræn.

Ensartet arbejdsdybde:
Det er meget vigtig, at alle rotorer arbejder i samme høj-
de, for at opnå rent rivearbejde. På KRONE høvenderne 
KWT 1600 og KWT 2000 kan rammesektionerne tilpas-
ses hinanden excentrisk. Dette sikrer at maskinen også 
arbejder med høj kvalitet de næste mange år.

  | KW/KWT  03/18
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Perfekt:
Rammen er fremstillet af ekstra stærkt stål for at sikre 
den kæmpestore arbejdsbredde. Den lukkede beskyt-
telsesramme er med sine skrå tværforstærkere ekstremt 
formstabil. Den opfylder ikke kun sikkerhedskravene, 
men aflaster også udliggerarmene og ledforbindelserne.

Variabel spredevinkel:
Spredevinklen indstilles fra 13 til 19 grader uden brug 
af værktøj ved hjælp af pindbolte og et hulsystem på 
hjulophængene. Den stejle position foretrækkes ved 
luftning, mens den flade position er bedst til vending.

Kantspredning med kantspredningsdug:
Med hydraulisk drejelig kantspredningsdug som ekstra-
udstyr kan kantspredningen ske endnu mere præcist.

Kører på store hjul:
Store dæk efterlader et mindre hjulspor på blød jord, 
skåner grønsværen og reducerer jordpakning. KWT 1600  
kører som standard på 19.0/45-17 dæk eller som eks-
traudstyr på 500/50-17 dæk, mens KWT 2000 som  
standard kører på 500/50-17 dæk eller som ekstraudstyr 
550/45 R 22.5 dæk.

KW/KWT  03/18 | 
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Detaljeret teknik
KWT 1300

  Stor arbejdsbredde på 13,10 m

  12 rotorer med hver 6 rivearme

  Trækstangs- eller trepunktsophæng

  Automatisk ind- og udfoldning

  Fleksibel rotorføring, følger jordoverfladen præcist

Automatisk foldning:
På KWT 1300 sker den hydrauliske foldningsproces fra transportstilling til arbejdsstilling automatisk via et sekventielt kredsløb. 
Det aflaster føreren, sparer tid og øger kapaciteten.

  | KW/KWT  03/18
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KRONE KWT 1300 producerer kvalitetsfoder. 

Samtidig er den behagelig at arbejde med, 

da den med sin arbejdsbredde på 13,10 m er 

kompakt og sikker under transport, effektiv og 

skånsom under arbejdet og samtidig har den 

enorm stor kapacitet og ydeevne.

Mange tilkoblingsmuligheder:
KWT 1300 tilbyder flere tilkoblingsmuligheder. Som stand- 
ard er den udrustet med trækstang og trækøje (40 
mm) for øvre eller nedre ophæng. Der er mulighed for  
kuglehovedtræk 80 eller trækbomstilkobling. En yder- 
ligere mulighed (ved udgave Plus) er trepunktsophæng.  

Det gør kørsel i skarpe sving og vendemanøvrer lettere. Ved 
aktivt at flytte vægt fra transporthjulene til hjulene på rotoren 
(ekstraudstyr) skåner man yderligere græsmarken.

Præcis styring
Rotorerne styres præcist via de nedre stræbere fra trans-
porthjulene.

Hydraulisk liftarm:
For optimal jordtilpasning og overholdelse af den ønskede 
arbejdshøjde står den hydrauliske liftarm i flydende position 
under arbejdet. På forageren og under transport vipper den 
hele rotorrammen op i en vinkel på ca. 90 grader.

Stor og kompakt

KW/KWT  03/18 | 
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Perfekt løsning:
Rotoreren på KWT 1600 og KWT 
2000 løftes fra arbejdsstilling op i 
transportstilling eller foragerposition 
ved hjælp af et hydraulisk ledsystem. 
Frihøjden er imponerende.

Hydraulisk topstang:
Den hydrauliske topstang holder 
den indstillede arbejdsdybde, og 
har til opgave at vippe de enkel-
te rammesektioner og rotorer 90  
grader fremad i transportstilling.

  | KW/KWT  03/18

Detaljeret teknik
KWT 1600 og KWT 2000

  Enkel betjening

  Automatisk ind- og udfoldning

  Manuel arbejdshøjdeindstilling

  Tilpasning til jordoverfladen sker uafhængigt af transporthjulene

Fuldstændig tilpasning
Dobbeltled i rammen og aflange 
huller i de nedre løftestræbere  
sørger for en tilpasning til jordover- 
fladen, der er uafhængig af transport- 
hjulene. Det sikrer en ren sammen- 
rivning, også på ujævne marker.
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Sikker på vejen:
Reflekterende, gennemgående  
beskyttelsesrammer på siderne øger 
synligheden i indkørsler eller kryds og 
sikrer sammen med belysningen en 
høj sikkerhed ved kørsel på vej.

Med en transportbredde på under 3,00 m og 

en arbejdsbredde på 15,27 m til 19,60 m gør 

KWT 1600 og KWT 2000 ikke kun indtryk på 

marken, men også på vejen. Omstillingen fra 

arbejds- til transportstilling er overbevisende, 

både mht. håndtering og funktion. Det auto-

matiske sekventielle kredsløb aflaster føreren 

og øger dermed den daglige kapacitet.

Enorm under arbejde –  
kompakt under transport
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Eksklusivt fra KRONE
Den tvangsstyrede transportundervogn

   I transportstilling følger transportundervognen traktorens  
hjulspor – det giver skarpe vendinger

   I arbejdsstilling afstemmes transportundervognen efter rotorhjulene 
– det giver optimalt efterløb i kurver

   Skåner grønsværen, og mindsker dækslitage

   Automatisk omstilling fra transport- til arbejdsstilling

transporthjulene i arbejdsstilling tilpasser sig sporet fra 
rotorhjulene, skrider hjulene ikke. Grønsværen skånes 
og forbliver intakt.

Skåner græsset:
KWT 1600 og KWT 2000 imponerer ikke alene med  
deres høje arbejdsydelse, men også med deres eksem-
plariske manøvredygtighed på uregulære marker. Idet 

  | VarioPack 10/04  | KW/KWT  03/18
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Følger rotorhjulenes spor:
I arbejdsstilling følger transporthjulene omvendt hjulene 
under rotorerne, når maskinen drejer i marken.

Følger traktorens spor:
Transporthjulene følger nøjagtigt traktorens spor, når  
rotorsektionerne er klappet ind i transportstilling, eller er 
løftet op under foragervendinger.

Den efterløbsstyrede transportundervogn klarer uden problemer de skarpeste sving, er man- 

øvredygtig og har de bedste efterløbsegenskaber både på vejen og i marken. Det er den valgte 

arbejds- / transportstilling, der automatisk styrer de store tvangsstyrede transporthjul. Dermed 

opfylder transportakslerne på KRONE KWT 1600 og KWT 2000 modellerne de højeste brugerkrav.

Intelligent styresystem:

Fleksibel styring:
Den tvangsstyrede transportundervogn har to for-
skellige indstillinger. Dette sikrer, at hjulstillingen altid 
er optimal, uanset om maskinen kører på vejen, på 
forageren eller i marken. Omstillingen foregår hydrau-
lisk og automatisk, når rammesektionerne svinges ind 
eller ud.

KW/KWT  03/18 | 
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Du opnår de optimale resultater, når du bearbejder et aflagt skår med to rotorer samtidig, og du ikke behøver at køre med 
traktoren i skåret.

Hvilken rotorhøvender passer til hvilken skårlæggerbredde (2,40 m til 6,00 m)?

Antal rotorer 4 6 8 10 12 14 18
Antal rivearme pr. 
rotor. 6 7 5 6 7 5 6 5 6 6 6 6

Type

Bredde i m

K
W

 4.62/4

K
W

 5.52/4x7

K
W

 6.02/6

K
W

 6.72

K
W

T 7.82/6x7

K
W

 7.92/8

K
W

 8.82/8  
K

W
T 8.82/8

K
W

 10.02/10 
K

W
T 10.02/10

K
W

 11.22/10 
K

W
T 11.22/10

K
W

 13.02/12T 
K

W
T 1300

K
W

 15.02/14T 
K

W
T 1600

K
W

T 2000

Skårlægger med kun en knivbjælke

AM 243 S 
ActiveMow R 240 
AM 243 CV

2,4

ActiveMow R 280
EasyCut F 280 M
EasyCut F 280
EasyCut 28 CV
EasyCut R 280
EasyCut R 280 CV
EasyCut R 280 CR
EasyCut 2800 CRi

2,8

ActiveMow R 320
EasyCut F 320 M
EasyCut F 320
EasyCut F 320 CV 
EasyCut F 320 CR
EasyCut R 320 CV
EasyCut R 320 CR
EasyCut 3200
EasyCut 3201 CV 
EasyCut 3200 CRi
EasyCut 3210 CV
EasyCut 3210 CRi

3,2
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Hvilken rotorhøvender passer til hvilken skårlæggerbredde (2,40 m til 6,00 m)?

Antal rotorer 4 6 8 10 12 14 18
Antal rivearme pr. 
rotor. 6 7 5 6 7 5 6 5 6 6 6 6

Type

Bredde i m

K
W

 4.62/4

K
W

 5.52/4x7

K
W

 6.02/6

K
W

 6.72

K
W

T 7.82/6x7

K
W

 7.92/8

K
W

 8.82/8  
K

W
T 8.82/8

K
W

 10.02/10  
K

W
T 10.02/10

K
W

 11.22/10  
K

W
T 11.22/10

K
W

 13.02/12T  
K

W
T 1300

K
W

 15.02/14T  
K

W
T 1600

K
W

T 2000

EasyCut F 360 M
EasyCut F 360
EasyCut F 360 CV
EasyCut F 360 CR

3,6

EasyCut R 360 3,6

EasyCut 400 4,0

EasyCut 6210 CV 6,0
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Antal rotorer  6 8 10 12 14 18
Antal rivearme pr.  
rotor 6 7 5 6 7 5 6 5 6 6 6 6

Type

Bredde i m
K

W
 4.62/4

K
W

 5.52/4x7

K
W

 6.02/6

K
W

 6.72

K
W

T 7.82/6x7

K
W

 7.92/8

K
W

 8.82/8  
K

W
T 8.82/8

K
W

 10.02/10 
K

W
T 10.02/10

K
W

 11.22/10 
K

W
T 11.22/10

K
W

 13.02/12T 
K

W
T 1300

K
W

 15.02/14T 
K

W
T 1600

K
W

T 2000

Front/Bag kombinationer

2,8 / 2,8 5,0

2,8 / 3,2 5,6

3,2 / 3,2 6,0

3,2 / 3,6 6,5

3,6 / 3,6 7,0
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Hvilken rotorhøvender passer til hvilken skårlæggerbredde (5,00 m til 10,10 m)? 
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Hvilken rotorhøvender passer til hvilken skårlæggerbredde (5,00 m til 10,10 m)? 
Antal rotorer 4 6 8 10 12 14 18
Antal rivearme pr.  
rotor 6 7 5 6 7 5 6 5 6 6 6 6

Type

Bredde i m

K
W

 4.62/4

K
W

 5.52/4x7

K
W

 6.02/6

K
W

 6.72

K
W

T 7.82/6x7

K
W

 7.92/8

K
W

 8.82/8  
K

W
T 8.82/8

K
W

 10.02/10 
K

W
T 10.02/10

K
W

 11.22/10 
K

W
T 11.22/10

K
W

 13.02/12T 
K

W
T 1300

K
W

 15.02/14T 
K

W
T 1600

K
W

T 2000

Tippel kombinationer

EasyCut B 750 
2,8/2,8/2,8 7,5

EasyCut B 870 CV 
EasyCut B 890  
3,2 / 3,2 / 3,2

8,7

EasyCut B 970 
EasyCut B 1000 CV 
3,6 / 3,2 / 3,6

9,6

EasyCut B 970 
EasyCut B 1000 CV 
3,6 / 3,6 / 3,6

10,1
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 Tekniske data
Trepunktsophængte rotorhøvendere

* ikke tilgængelig i alle lande 

KW 4.62 /4 KW 5.52 /4x7 KW 6.02 /6

Arbejdsbredde DIN 11220 m 4,60 5,50 6,00

Areal ca. ha/t 4,6 5,5 6

Transportbredde m 2,69 2,98 2,69

Opbevaringshøjde m 2,40 2,68 3,12

Min. kraftbehov min. kW/hk 25/34 37/50 37/50

Vægt ca. kg 570 680 750

Antal rotorer 4 4 6

Antal rivearme pr. rotor 6 7 5

Rotordiameter m 1,53 1,70 1,34

Dækstørrelse rotor 
 

16x6.50-8 
–

16x6.50-8 
–

16x6.50-8 
–

Kantspredesystem standard 
ekstraudstyr

mekanisk 
hydralisk

mekanisk 
hydralisk

mekanisk 
hydralisk

Liftkategori Kat. I/II Kat. II Kat. II

Hydraulikudtag 1 x EV 1 x EV 1 x EV

Spredevinkel 13° - 19° 13° - 19° 13° - 19°
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KW 6.72 /6 KW 7.82 /6x7 KW 7.92 /8 KW 8.82 /8 KW 10.02/10 KW 11.22 /10

6,70 7,80 7,90 8,80 9,94 10,95

6,7 7,8 7,9 8,8 10 11

2,85 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98

3,40 3,58 3,15 3,45 3,40 3,75

44/60 48/65 48/65 55/75 60/80 66/90

860 980 1.090 1.180 1.350 1.550

6 6 8 8 10 10

6 7 5 6 5 6

1,53 1,70 1,34 1,53 1,34 1,53

16x6.50-8
–

16x6.50-8
–

16x6.50-8
–

16x6.50-8
18x8.50-8 (midt)

16x6.50-8
18x8.50-8 (midt)

16x6.50-8
18x8.50-8 (midt)

mekanisk
hydralisk

mekanisk
hydralisk

mekanisk
hydralisk

mekanisk
hydralisk

hydralisk hydralisk

Kat. II Kat. II Kat. II Kat. II Kat. II Kat. II

1 x EV 1 x EV 1 x EV 1 x DV 2 x DV 2 x DV

13° - 19° 13° - 19° 13° - 19° 13° - 19° 13° - 19° 13° - 19°

Absolut sikker:
Friløbskobling på hovedkraftover-
føringsakslen fås som ekstraudstyr og 
er nyttig på maskiner med op til 6,70 
m arbejdsbredde. Friløbskoblingen 
aktiveres på traktorer med PTO brem-
se, hvor den giver maksimal sikkerhed, 
når maskinen kobles fra.

Et perfekt system:
Med forlængere til traktorens træk-
arme og topstang som ekstraudstyr, 
kan traktoren løfte redskabet højere op. 
Den forøgede afstand mellem traktoren 
og maskinen er en fordel på traktorer 
med store baghjul.

Sikker med lys:
De trepunktsophængte maskiner kan 
leveres med et lysanlæg som ekstra-
udstyr. Det giver sikkerhed på vejen 
efter mørkets frembrud.

Alle angivne billeder, mål og vægte svarer nødvendigvis ikke til standardmodellen og er ikke bindende. Ret til teknike ændringer forbeholdes.
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Dette kan også lade sig gøre:
Nogle landmænd foretrækker smalle skårstrenge, så afgrøden absorberer mindre 
fugtighed om natten og tørrer hurtigere.

Gearkasse til smallere skårstrenge:
Denne gearkasse, som er ekstraudstyr, 
skubbes blot ind over akslen, og den 
reducerer rotoromdrejningerne for at 
producere mindre natskår.

 Tekniske data
Bugserede rotorhøvendere

* Ikke tilgængelig i alle lande 

KW 5.52/4x7 T KW 7.82/6x7 T KWT 7.82/6x7 KWT 8.82/8

Arbejdsbredde DIN 11220 m 5,50 7,80 7,80 8,80

Areal ca. ha/t 5,5 7,8 7,8 8,8

Transportbredde m 2,98 2,98 2,98 2,98

Opbevaringshøjde m 2,68 3,13 3,64 3,53

Min. kraftbehov min. kW/hk 18/25 37/50 37/50 37/50

Vægt ca. kg 680 1.030 1.280 1.480

Antal rotorer 4 6 6 8

Antal rivearme pr. rotor 7 7 7 6

Rotordiameter m 1,70 1,70 1,70 1,53

Dækstørrelse rotor 
 

18x8.50-8 
– 

18x8.50-8 
– 

16x6.50-8 
18x8.50-8 (midt)

16x6.50-8 
18x8.50-8 (midt)

Dækstørrelse på transporthjul – – 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 

Bugseret svingbar trækbom svingbar trækbom traktorens trækarme traktorens trækarme 
(svingbar trækbom)*

Kantspredesystem mekanisk mekanisk hydraulisk hydraulisk 

Liftkategori – – kat.t. I / II kat. I / II

Hydraulikudtag 1 x EV 1 x EV 1 x EV 1 x EV

Spredevinkel 13° - 19° 13° - 19° 13° - 19° 13° - 19°

Trykluftbremser 
Hydrauliske bremser

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–
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Reservehjul:
Reservehjul 16x6.50-8 eller 18x8.50-
8 fås som ekstraudstyr. Hjulet leveres 
sammen med en holder, og det er let at 
afmontere uden brug af værktøj.

Anti-svøbeplader:
Som ekstraudstyr fås anti-svøbeplader, 
der monteres på hjulophængene og 
beskytter hjulene mod svøbning i klæb- 
ende afgrøder.

Originale reservedele betaler sig:
Brugererfaringer og test, der er ud-
ført af landbrugsfagblade, har vist, at 
kvalitetsreservedele, der er testet af 
producenten, holder længere. Gå ikke 
på kompromis med kvaliteten. Du kan  
stole på de originale KRONE reserve-
dele.

KWT 10.02/10 KWT 11.22/10 KW 13.02/12 T KW 15.02/14 T KWT 1300 KWT 1600 KWT 2000

10,00 10,95 13,10 15,27 13,10 15,25 19,60

10 11 13 15 15 15 18 -20

2,98 2,98 2,88 2,88 2,98 2,98 2,98

3,50 3,70 1,35 1,35 2,77 2,77 2,77

40/55 40/55 44/60 51/70 51/70 60/80 80/110

1.710 1.510 1.870 2.110 2.750 3.490 4.860

10 10 12 14 12 14 18

5 6 6 6 6 6 6

1,34 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53

16x6.50-8 
18x8.50-8 (midt)

16x6.50-8 
18x8.50-8 (midt)

18x8.50-8 18x8.50-8 16x69.50-8
(18x8.50-8, midt)

16x69.50-8
18x8.50-8 (midt)

16x69.50-8
18x8.50-8 (midt)

10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 – – 11.5/80-15.3
(15.0/55-17)

19.0/45-17 10 PR
(500/50-17 10 PR)

500/50-17 149 A8
(550/45-22.5)

traktorens trækarme traktorens trækarme traktorens trækarme traktorens trækarme trækbeslag (standard) 
kuglehovedkobling 
(ekstra) trepunkts-
ophæng (ekstra) 

trepunktsophæng 

trepunktsophæng trepunktsophæng

hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk kantspredningsdug kantspredningsdug kantspredningsdug

Kat. I / II kat. I / II kat. I / II kat. I / II kat. II kat. II kat. II

2 x DV 2 x DV 1 x DV 1 x DV 1xEV / 1xDV 1 x EV / 1 x DV 1 x EV / 1 x DV

13° - 19° 13° - 19° 14° - 19° 14° - 19° 13° - 19° 13° - 19° 13° - 19°

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

standard 
ekstraudstyr

Alle angivne billeder, mål og vægte svarer nødvendigvis ikke til standardmodellen og er ikke bindende. Ret til teknike ændringer forbeholdes.
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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.
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