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   Sideskårlæggere med høj drejevinkel

   Bedste kontrol med marktryk fra hurtigt reagerende  
trækfjedre

   Nem justering af marktryk via justeringsbeslag uden  
brug af værktøj

  E�ektiv trækkraft via PTO-aksel

  Robust og fuldsvejst knivbjælke uden indersko

  Hurtigskifteknive

  SafeCut INSIDE: Slagsikring af hver enkelt skive

   SmartCut: Afskæring uden striber fra optimal  
knivoverlapning

   Kompakt transportstilling, da skårlæggeren foldes ind mod 
midten af traktoren – optimal vægtfordeling og udsyn.

   Pladsbesparende opbevaring i transportstilling med  
støttefødder som ekstratilbehør 

ActiveMow
Høstarbejde på højeste niveau
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Knivbjælken
Den kan du stole på

  Fuldsvejset knivbjælke, robust, tæt og permanent smurt

   Holdbart satellitdrev via overdimensionerede cylindriske 
tandhjul: roligt løb og bedste kraftoverførsel

  Ingen indersko: Blokeringsfri funktion

og flere tænder fra nabotandhjulene går i indgreb. Den-
ne konstruktion giver gennem det stabile løb den beds-
te kraftoverførsel og lang levetid. De fremskudte tandh-
jul driver kun en enkelt skæreskive hver, og er dermed 
kun udsat for minimal belastning.

Originalen
Knivbjælkens satellitdrev er udviklet af KRONE og er 
anvendt gennem årtier i hele verden: Overdimensione-
rede, cylindriske tandhjul med op til 59 tænder overfø-
rer motorkraften hele vejen ned til den sidste skive. På 
grund af deres store diameter roterer de langsommere 
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KRONE ActiveMow skårlæggerne giver den 

reneste og mest præcise afskæring. Den 

lukkede, fuldsvejsede knivbjælke opfylder 

de højeste kvalitetskrav og selv efter mange års 

arbejdsindsats holder den formen og forbliver tæt. De 

store cylindriske tandhjul i oliebad kan modstå kraftig, vedva-

rende belastning og har en meget rolig gang. Hurtigskiftesystem og 

SafeCut knivsikring er standard.

Eksklusivt fra KRONE

Ingen indersko:
Knivbjælken drives via en vinkelgearkasse, som er an-
bragt lige bag ved den inderste aflæggertromle. Der-
med sikres en blokeringsfri funktion på forageren eller 
under arbejde på ulige formede marker.

Tæt og robust:
Den fuldsvejste og permanent smurte knivbjælke bliver 
produceret ved hjælp af avancerede robot- og CNC-
systemer, og opfylder dermed de højeste kvalitetskrav. 
Når alt kommer til alt, er knivbjælken hjertet i alle skår-
læggere.

Permanent smøring:
Den lukkede og fuldsvejste knivbjælke er vedligeholdel-
sesfri og selv efter mange års arbejdsindsats holder den 
formen og forbliver tæt. Specielle rengøringsprocesser 
under produktionen gør det muligt at smøre permanent, 
og det gør de sædvanlige olieskift overflødige.
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Knivbjælken
Den bedste form

  SmartCut for skårlægning uden striber

  Kileformet bjælkeprofil for et rent snit

   Robust tandhjulsdrev med dobbelt lejring og stor lejeafstand

  Smalle skår eller bredspredning

  Hærdede glidesko

re og yngre afgrøder. Omvendt giver den større afstand 
mellem knivbladene, der drejer mod hinanden, et mere 
jævnt flow bagud i fyldige afgrøder.

SmartCut
Eftersom nogle skæreskiver drejer parvis mod hinan-
den og andre væk fra hinanden, skal knivoverlapningen 
passe, for at sikre en ren afskæring. Derfor har vi øget 
overlapningen mellem de skæreskiver, der roterer væk 
fra hinanden, hvilket sikrer en stribefri afskæring i tynde-
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Kraftige tandhjul:
De store tandhjul med afstumpede 
tænder giver den fordel, at flere tand-
hjul fra nabotandhjul går i indgreb og 
dermed overføres drivkraften endnu 
bedre.

Praktisk:
De fremskudte tandhjul lige nede under skæreskiverne 
er monteret excentrisk i lejehuset. Disse små tandh-
jul afmonteres ovenfra komplet sammen med lejerne, 
mens de store tandhjul i hoveddrevsystemet afmonte-
res fra siden.

Beskyttelse:
De afrundede slidplader mellem glideskoene beskytter 
knivbjælken. Undersidens konturer forhindrer blokering 
af materiale. Den afskårne afgrøde flyder kontinuerligt.   

Det bedste afskæring
Kort afskæring i græs, lidt længere i højere afgrøder; den kileformede knivbjælke giver 

mange indstillingsmuligheder. Med ActiveMow arbejder du problemfrit og efterlader et 

rent snit. Med de massive tandhjul, der løber i dobbelte lejer, som er placeret langt fra 

hinanden, er knivbjælkerne robuste og klare høj belastning.
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Du vælger selv:
Skår eller bredspredning

Enkelt- og dobbeltskåraflægning
For at det afskårne foder ikke køres over af traktorh-
julene, er de excentriske lejehuse placeret således, at 
skiverne drejer mod midten. ActiveMow R 200, R 240, R 
280 og R 320 er monteret med drejeretning A og har en-
keltskåraflægning. ActiveMow R 360 med drejeretning 
A har dobbeltskåraflægning.

Knivtromle til dobbeltskåraflægning
De midtmonterede knivtromler har hos ActiveMow R 
360 ikke kun til opgave at snitte, men skal også samle. 
I kombination med drejeretning A ska�er de plads mel-
lem de to aflagte skår, således at venstre traktorhjul ved 
passende spor- og dækbredde ikke kører hen over den 
snittede afgrøde ved næste passage.

Fordele ved skåraflægning
Skåraflægning er en fordel på våd og blød bund. Afgrø-
den bliver ikke trykket i jorden af traktorens hjul og kan 
efterfølgende opsamles og bearbejdes uden spild.
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Bredspredning
ActiveMov med drejeretning B har bredskårsaflægning 
af afgrøden. Skæreskiverne drejer parvist.

Midtmonterede skæreskiver til bredspredning:
For bredspredning er det muligt erstatte de midtmonte-
rede knivtromler på ActiveMow R 360 med skæreskiver. 
Disse skæreskiver skal så dreje parvist.

Fordele ved bredspredning:
Bredspredt afgrøde tørrer mere ensartet og hurtigere 
sammenlignet med skåraflagt, da overfladen er større.

ActiveMow  03/16 | 
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ActiveMow
Perfekt til sidste detalje

  Skånsom mod græsmarken

  Udskiftelige pindbolte og sliddele

  Brede glidesko beskytter knivbjælken

Nemt tilgængelig:
For udskiftning af knive og rengøring af 
skårlæggeren kan den forreste del af 
beskyttelsesrammen klappes op. Det 
giver mere plads, og hele knivbjælken 
er tilgængelig.

Alt er med:
Den bærbare knivkasse har plads til re-
serveknive. Alt har sin plads og der er 
ingen uorden.

Skånsom mod græsmarken:
De ekstra brede glidesko af hærdet 
borstål mindsker marktrykket, tilpas-
ser sig markens konturer og beskytter 
knivbjælken. De boltmonterede glides-
ko er nemme at udskifte.
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KRONE skårlæggernes succes bygger på perfekt arbejde, holdbarhed og mange eneståen-

de kendetegn fra det praktiske arbejde. Hurtigskifteknive, lave sliddelsomkostninger, og den 

perfekte montering af skæreskiverne, så man opnår en skårlægning uden 

striber er kun få eksempler, der taler for at 

vælge en ActiveMow skårlægger.

Det sparer omkostninger:
Slidte pindbolte og sliddele – det er ikke noget problem på KRONE Acti-
veMow. De kan udskiftes enkeltvis. Pindboltene kan erstattes med gevind-
bolte efter ønske.

E�ektivt snit:
118 mm lange knive med afbøjet form og 
knivbanernes store overlapning sørger for et 
e�ektivt snit og jævnt foderflow.

Hurtigt knivskifte:
Hurtigskifteknive er en nødvendighed for det praktiske arbejde. Knivene 
skiftes hurtigt og nemt på stedet.
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SafeCut
Individuelt sikrede skæreskiver

  Fuldt beskyttede drev

  Ingen kollision med nabo-skæreskiven

  Ingen slitage

  Hurtig udskiftning af rørnagle, lave omkostninger

Fuld sikring:
Skæreskiverne på ActiveMow er dobbelt beskyttet. 
Skæreskiverne arbejder i knivbjælkens sikrede område 
og rager ikke ud over glideskoene. SafeCut knivsikring 
er standard og giver ekstra sikkerhed.

Ideel:
Ingen belastning på rørnaglerne under afskæringen. 
Lejet er forspændt med en møtrik og to klemmeskruer. 
Rørnaglerne bliver ikke metaltrætte og forbliver kons-
tant også efter mange timers drift.

  | ActiveMow  03/16
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Fuldstændig sikker:
I stedet for at slaget overføres til knivbjælkens tandhjul, 
knækker rørnaglen i tandhjulets drivaksel ved en momentan 
overbelastning. Drivakslen fortsætter med at rotere og løfter 
den pågældende skæreskive op og flytter den væk fra risi-
kozonen, så den ikke kolliderer med naboskiverne og såle-

des ikke går tabt. SafeCut forhindrer skader på tandhjulets 
drivaksel og naboskiverne. Rørnaglen skiftes på få minutter 
uden de store omkostninger.

SafeCut – kun hos KRONE
Alle har prøvet det: Kollision kan 

resultere i skader og reparationsom-

kostninger. Her tilbyder KRONE den 

bedste sikring med SafeCut. Den 

DLG præmierede knivsikring mod 

fremmedlegemer er unik. SafeCut 

er standardudstyr på alle KRONE 

skårlæggere af model ActiveMow og 

EasyCut.

ActiveMow  03/16 | 
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God på hældninger:
Med en stor vertikal vandring opad 
og nedad egner ActiveMove skårlæg-
geren sig fortræ�eligt til at arbejde på 
hældninger, meget kuperede og ujæv-
ne marker.

Stabil:
Trepunktsbukken er opbygget meget 
robust. Når skårlæggeren kobles fra, 
støtter holderen kraftoverføringsakslen.

Fuld arbejdsbredde
De forskydelige liftarmsbolte gør det 
muligt at forskyde skårlæggeren til 
siden. Dermed kan man udnytte den 
fulde arbejdsbredde ved forskellige 
sporbredder, på hældninger og i kom-
bination med en frontskårlægger.

  | ActiveMow  03/16

ActiveMow
Det bedste udstyr

  Stort pendelområde, ideel til hældninger

  E�ektivt drevsystem gennem kraftoverføringsaksel

  Fuld arbejdsbredde med forskydelige liftarmsbolte
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Perfekt i alle situationer
KRONE skårlæggere er resultatet af tæt samarbejde mellem det praktiske arbejde, forskning 

og konstruktion. Knivbjælkens sidemontering er overbevisende på grund af den lave egenvægt, 

kompakte montering og det store pendulom-

råde opad og nedad. ActiveMow skår-

læggeren følger alle markens konturer og 

har også udmærket sig i bjergrige 

områder.
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Helt sikker:
KRONE afvigerbeskyttelsessystem med justerbar spi-
ralfjeder reagerer hurtigt og sikkert. Påkører man en for-
hindring svinger hele skårlæggeren bagud.

Stabile omdrejningstal og 
stor trækstyrke:
Det kraftige drev via gearkasse og kraf-
toverføringsaksel garanterer en optimal 
kraftoverførsel fra traktoren til skårlæg-
geren, også under vanskelige forhold.

Komfortabel:
Hydraulikslangen opbevares i en hol-
der, når maskinen er frakoblet. Grebet 
på enden af slangen gør til- og frakob-
ling ekstra nemt.

Helt sikker:
De forskydelige liftarmsbolte i juste-
ringsområdet er forsynet med en over-
drejningssikring. Boltene egner sig til 
udlæggerarm kat. I og II.
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Simpelthen genialt
Optimalt marktryk 

   Aflastningsfjeder for ensartet afskæring med optimalt marktryk

   Komfortabel fjederindstilling via forskydelige stikbolte

   Perfekt jordfølgning: Omgående reaktion fra aflastningsfjedrene

Med to aflastningsfjedre:
ActiveMow R 240 har to aflastningsfjedre, der kan juste-
res uden brug af værktøj. Justeringen af det indre kniv-
bjælkeområde sker via en spiral og det ydre område via 
en stikbolt.

Med en aflastningsfjeder:
På grund af den lave egenvægt har ActiveMow R 200 
skårlæggeren en trinløst justerbar aflastningsfjeder.

  | ActiveMow  03/16
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E�ektiv afskæring ved høj hastighed
De manuelt justerbare aflastningsfjedre har den fordel, at de reagerer omgående og hurtigt. 

Således har du også en perfekt afskæring ved høj fart over ujævne marker. Dette er grundlaget 

for rent foder af høj kvalitet, og en hurtig og ensartet genvækst. KRONE ActiveMow er overbe-

visende med sin enkle konstruktion, ukomplicerede 

indstilling og eksemplariske arbejde.

Variabelt marktryk:
Marktrykket afgøres af trækfjederens spænding. Ved ActiveMow 
R 240, R 280, R 320 og R 360 sker indstillingen af fjederspæn-
dingen nemt og uden brug af værktøj via forskydelige bolte. Med 
øget fjederspænding mindskes marktrykket.
  

Tre aflastningsfjedre:
ActiveMow R 280, R 320 og R 360 er forsynet med tre 
justerbare aflastningsfjedre: En fjeder til det indre knivb-
jælkeområde og to fjedre til det ydre område.

Nem til- og frakobling
Det er nemt at til- og frakoble skårlæggeren, når aflastningsfjede-
ren ikke er spændt. For at fjerne fjederspændingen på ActiveMow 
R 240, R 280, R 320 og R 360 skal man blot hæve klingen, der er 
anbragt på aflastningsfjederen. Fjederen skal ikke tages fra. 

Jævnt afgrødeflow:
Med den fritbærende beskyttelsesramme, er der ikke 
noget i vejen for foderet. De ensartede skår taler for sig 
selv.

ActiveMow  03/16 | 
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Nem manøvrering på forageren:
Når der skal vendes på forageren, eller du skal køre over 
allerede snittede skår, kan knivbjælken med beskyttel-
sesramme hæves hydraulisk. Traktorens liftarme hæves 
ikke, og en stopanordning begrænser hævningen.

ActiveMow
Så er du godt kørende 

   Sikker transport med knivbjælken, der kan foldes 100° opad, 
for bedste udsyn bagud

   Kompakt montering til hurtig transport

   Pladsbesparende opbevaring med støtteben som ekstraudstyr

   Traktorens liftarme skal ikke hæves på forageren



21

ActiveMow  03/16 | 

KRONE kender kravene fra praktisk brug og med ActiveMow skårlæggerne tilbyder vi mere kom-

fort, overskud og nytte. Fra 100° stillingen for bedste ligevægt under transport, over det gode 

udsyn og til den mulige opbevaring i lodret position har KRONE skår-

læggere mange praktiske løsninger, der letter arbejdet og gør det 

endnu mere e�ektivt.

Praktisk og gennemtænkt

Sikker transport:
Under transport foldes ActiveMow 
100° opad og mod midten. Med aflast-
ning af traktorens højre baghjul forbe-
dres manøvredygtigheden. Det frie ud-
syn i spejlene forbedrer sikkerheden.

Enkeltvirkende:
Et enkeltvirkende hydraulikudtag er 
nok til at folde ActiveMow i arbejds- 
eller transportstilling. Lukkehanen til 
opbevaringspositionen findes tæt på 
hydraulikcylinderen og er nem at kom-
me til.

Tæt på traktoren:
Sammenlignet med en skårlægger, der 
foldes bagud, er aflastningen på fo-
rakslen minimal under transport. Det 
betyder større sikkerhed ved høj fart og 
i ujævnt terræn.

Kompakt:
Med støttefødder, som fås som ekstraudstyr, 
kan skårlæggeren ikke kun opbevares i arbe-
jds- men også i transportposition med opad-
foldet knivbjælke. Det er pladsbesparende og 
ideelt for vinteropbevaring under tag.
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 Tekniske data
ActiveMow

ActiveMow 
R 200

ActiveMow 
R 240

ActiveMow 
R 280

ActiveMow 
R 320

ActiveMow 
R 360

Arbejdsbredde m 2,05 2,44 2,83 3,22 3,61

Antal skæreskiver 3 4 5 6 7/5

Antal knivtromler 2 2 2 2 2/4

SafeCut Standard Standard Standard Standard Standard

Hurtigskifteknive Standard Standard Standard Standard Standard

Kraftbehov kW/HK 27/37 30/41 40/55 50/68 55/75

PTO hastighed  Standard          Minimum 540 540 540 540 540

Egenvægt kg 490 550 605 650 740

Trepunktsophæng kategori I + II I + II I + II I + II I + II

Hydrauliktilslutninger 1 EW 1 EW 1 EW 1 EW 1 EW

Arealydelse Ha/t 2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4

Alle illustrationer, mål og vægte svarer ikke nødvendigvis til standardopbygningen og er uforpligtende.

Længere stubbe:
Med højsnittesko til stublængder på mere en 80 mm snitter 
du alt efter montering 30 til 50 mm højere.

Skårplader venstre og højre som ekstraudstyr:
Det gør det muligt at aflægge smallere skår. Traktorhjulene 
kører hvor der ikke ligger afgrøde og således ikke hen over 
friskafskåret afgrøde – ideelt på bløde marker.
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Din KRONE forhandler

Nyheder
Klik her for at fi nde up to date informationer om KRONE – fra 
nye produkt præsentationer til show anmeldelser. Her har du 
 fi ngeren på pulsen med hvad der sker hos os.
 
Produkter
Find omfattende informationer om vores fulde produkt  sortiment. 
Denne sektion indeholder alt du behøver – fra videoklip til 
 manualer.
 
Salgsorganisationen
Her fi nder du en distributør i Japan ligeså vel som din lokale 
KRONE forhandler, som med glæde vil hjælpe dig. Det er her 
du fi nder dine KRONE partner, som står parat til at servicer dig.
 
Job
Vil du være en del af vores fi rma? KRONE er ofte på udkig efter 
fl ittige og motiverede medarbejdere til at arbejde i vores land-
brugsmaskinfabrik såvel som vores kommercielle trailer fabrik. 
Så denne side er altid et besøg værd.

Media center
KRONE databasen indeholder tusinder af dokumenter, billeder, 
testrapporter og meget mere. Her fi nder du meget detaljeret in-
formation om KRONE produkter der er af særlig interesse for dig.

Events
Vil du opleve KRONE live? Her fi nder du alle datoer, hvor vi viser 
KRONE teknik på messer eller på udstillinger. Intet er mere over-
bevisende end at se det i praksis med egne øjne. 

Service
Her fi nder du alle de serviceinformationer som du mangler – 
fra kontaktpersoner på fabrikken til fi nansieringsskemaer til din 
KRONE maskine såvel som uddannelses skemaer for personale 
og bruger.

Download center
Er du på udkig efter en KRONE kalender til dit skrivebord eller 
et smart billede til din præsentation? Her på KRONES download 
center, kan du fi nde masser af brugbart materiale til et bredt 
udvalg af projekter. 
 
Brugte maskiner
KRONE har ofte et bredt udvalg af demo- og udstillingsmaskiner 
at tilbyde. Dette er en god side at fi nde din KRONE maskine 
på. Kontakt din lokale KRONE forhandler for at arranger detaljer 
omkring et potentielt køb.
 
Reservedele
24/7 - denne service giver dig mulighed for at fi nde dine KRONE 
reservedele på ethvert tidspunkt uden at vente. KRONE land-
brugsreservedeles portal har en præcis beskrivelse og et artikel-
nummer på hver reservedel. Du kan bestille reservedelene hos 
din lokale KRONE forhandler ved at sende dem en e-mail.

KRONE shop
Er du på udkig efter en gave eller er du samler af landbrugs-
maskine modeller? Så skal du helt sikker kigge forbi vores 
 KRONE shop. Vi håndterer din ordre på alle tidspunkter af 
 døgnet.

Oplev en verden af KRONE, naviger gennem vores hjemmeside for at 
fi nde fakta, tal og nyheder plus et bredt udvalg af servicer. Udforsk 
vores hjemmeside og fi nd ud af hvor alsidig KRONES verden er.

Internet


