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   Zmienna komora prasowania, umożliwiająca 
prasowanie bel o średnicy od 1,00 do 1,50 m  
albo od 1,00 do 1,80 m 

   Przenośnik łańcuchowo-prętowy umożliwiający pracę w 
ekstremalnych warunkach

   Niesterowany podbieracz EasyFlow zapewniający większą 
wydajność i mniejsze zużycie

   Podłączany zespół rozdrabniający MultiCut z 17 nożami

  QuattroSpeed, nowy system wiązania 4 sznurkami

   Sprawdzone wiązanie siatką, zapewniające jeszcze 
 większą wydajność

Prasa zwijająca ze zmienną 
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EasyFlow
Podbieracz bez bieżni krzywkowej

Podbieracz EasyFlow firmy KRONE, z bocznymi podaj-
nikami ślimakowymi, posiada dużą szerokość roboczą 

2,05 m wg DIN11220. Dzięki temu dokładne podbieranie 
 zapewnione jest również na zakrętach i w narożnikach.

Idealny przy dużych wałach pokosu:

  Większa wydajność dzięki dokładnemu podbieraniu

  Spokojna praca

  Minimalne zużycie – mniejszy nakład na konserwację
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1. EasyFlow: 
Istotą tego podbieracza jest specjal-
ne ukształtowanie ocynkowanych 
zgarniaczy. Zapewniają one ciągły 
przepływ materiału przy zagłębia-
niu się palców. Sterowanie palcami 
za pomocą bieżni krzywkowej jest 
zbędne.

2. Dociskacze rolkowe:
Przy wałach pokosu o nierówno-
miernej grubości nie dochodzi do 
rozsuwania paszy. Zawsze pełna 
wydajność przy najwyższej wydaj-
ności podbierania i ciągłym przepły-
wie materiału.

3. Duże ślimaki podajników:
Kierują one materiał zebrany na 
bokach podbieracza do środka i 
zapewniają płynny przepływ od sze-
rokiego podbieracza do węższej ko-
mory prasowania.

4. Mały rozstaw palców:
Przy pięciu rzędach palców i rozsta-
wie palców wynoszącym tylko 55 
mm, EasyFlow podbiera dokładnie 
również krótki materiał. Ocynko-
wane zgarniacze zapewniają długą 
trwałość.

Niesterowany podbieracz Easy-

Flow firmy KRONE nie potrzebu-

je sterowania za pomocą bieżni 

krzywkowej. Zalety są oczywiste: w 

porównaniu z systemami sterowa-

nymi, podbieracz EasyFlow ma prostszą 

budowę, mniej ruchomych części i pracuje bardzo 

spokojnie. Wynikające z tego mniejsze zużycie znajduje swój 

wyraz w niższych kosztach konserwacji i serwisu. EasyFlow 

posiada dużą wydajność i dokładnie podbiera paszę.

Niższe koszty zużycia przy optymalnym podbieraniu
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Szybka regulacja wysokości, bez użycia narzędzi:
Regulację przeprowadza się szybko i łatwo za pomocą 
szyn perforowanych, umieszczonych na kołach kopiują-
cych. Przy zastosowaniu kół pneumatycznych podbie-
racz pracuje bardzo spokojnie.

Dla zapewnienia dobrej pracy bez kół kopiujących:
Wysokość położenia podbieracza można łatwo zablo-
kować. Ustawienie to stosuje się w przypadku głębo-
kich kolein i ekstremalnych nierówności podłoża, przy 
zbiorze słomy.
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Ciągłe doprowadzanie materiału:
Prasa Fortima bez zespołu rozdrabniającego jest stan-
dardowo wyposażona w rotor podający. Zapewnia to 
zwiększenie wydajności.

Optymalne zabezpieczenie przed ciałami obcymi:
Podbieracz jest napędzany przekładnią łańcuchową z 
automatycznym napinaniem. Zabezpieczenie przed prze-
ciążeniem zapewnia sprzęgło ze sworzniem ścinanym.

Podbieracz EasyFlow z rotorem podającym i rozdrabniającym tworzy kom-

paktową jednostkę. Powiększona szczelina wejściowa i bezpośrednie poło-

żenie rotora podającego albo rozdrabniającego za podbieraczem zwiększają 

wydajność podbierania i gwarantują ciągły przepływ materiału, również krót-

kiego.

EasyFlow z rotorem podającym

Bardzo dobry przepływ materiału dzięki 
zoptymalizowanej konstrukcji
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MultiCut
Koncepcja ostrzejszych noży

Perfekcyjne cięcie: 
Przy zastosowaniu maksymalnie 17 noży i minimalnym 
rozstawie noży 64 mm można łatwo rozdzielać spra-
sowane bele. Noże są umieszczone w jednym rzędzie. 
 Zapewnia to doskonałą jakość cięcia.

  Wysoka jakość cięcia dzięki narzuconemu cięciu

  Długość cięcia 64 mm przy zastosowaniu maksymalnie 17 noży

   Szybka regulacja długości cięcia przez centralne załączanie noży
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Rotor o dużej mocy, wydajne cięcie:
Bęben rozdrabniający i podający, 
o średnicy 415 mm, ma szczegól-
nie dużą przepustowość. Podwójne 
palce, ustawione w kształcie V, prze-
prowadzają płynnie zbierany mate-
riał przez noże. Szczytowe wartości 
sił ulegają zredukowaniu, ponieważ 
cięcie przebiega „kolejno”.

Dobrze ciągnie:
Bęben rozdrabniający i podający są 
napędzane dużymi kołami zębatymi 
walcowymi, dzięki czemu wytrzy-
mują najwyższe obciążenia. Napęd 
pracuje niezawodnie również przy 
nierównomiernie uformowanych 
wałach pokosu.

Umożliwia to rotacyjny zespół rozdrabniający 

MultiCut firmy KRONE. Przy zastosowaniu 

maksymalnie 17 noży zapewnia się 

krótkie cięcie, dzięki temu koszty 

szybko się zwracają. Zwiększa się 

gęstość prasowania, podwyższa 

się jakość kiszonki oraz zapewnia 

się łatwe i szybkie rozdzielanie bel na korytarzu paszowym. Jak 

udowodniono, krótko pocięta słoma ma lepszą chłonność oraz 

pozwala się lepiej rozdzielać i usuwać.

Wysoka jakość cięcia!
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1. Jednym ruchem: 
Możliwość załączania 17-15-7-0 noży. Żądaną liczbę 
noży można szybko i łatwo umieścić w kanale za pomo-
cą wałka załączającego. Przez zmianę rozstawu noży 
można zmieniać długość cięcia aż do 64 mm. W po-
łożeniu 0 wszystkie noże są odchylone – trudno sobie 
wyobrazić coś łatwiejszego. 

Przemyślana w każdym szczególe:
Kompletny agregat rozdrabniający i podający 
z 17 nożami, centralne załączanie noży za pomocą wałka 
załączającego 17-15-7-0 noży, hydrauliczne załączanie po-
łożenia 0 noży przy usuwaniu ewentualnego zatoru paszy 
oraz napęd zębatymi kołami walcowymi, zapewniającymi 
przenoszenie dużych obciążeń.
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2. System narzuconego cięcia firmy KRONE:
Podwójne palce bębna przeprowadzają w sposób cią-
gły zebrany materiał przez rząd noży. Ponieważ odle-
głość pomiędzy nożami i podwójnymi palcami jest 
bardzo mała, materiał nie może uniknąć cięcia. Zapew-
nione jest dokładne cięcie.

3. Pełne zabezpieczenie: 
Automatyczne zabezpieczenie przed ciałami obcymi 
„Non-Stop” i hydrauliczne załączanie położenia 0 noży 
należą do wyposażenia standardowego. Hydrauliczne 
załączanie 0 noży stosuje się przy usuwaniu ewentual-
nego zatoru paszy w kanale transportowym.

4. Centralne blokowanie noży:
W celu wymontowania noży odblokowuje się noże za-
bezpieczone wałkiem. Wałek pozwala obrócić się o 90o. 
Noże wyjmuje się w kierunku do góry, szybko i wygod-
nie.

5. Zapchany wirnik – żaden problem przy zasto-
sowaniu hydraulicznego cofnięcia rotora KRONE 
(opcja): 
Bęben rozdrabniający prasy Fortima można cofnąć 
ręcznie, dostępna jest również opcja z cofaniem hy-
draulicznym za pomocą zapadki.

Wygodnie:
Odblokowane noże 
można wyciągnąć 
do góry, w celu 
naostrzenia albo 
wymiany. Nie jest 
do tego potrzebne 
żadne narzędzie.

Łatwe cięcie:
Noże prasy Fortima tną na ca-
łej długości. Cięcie z ujemnym 
kątem ostrza zmniejsza zapo-
trzebowanie mocy. Falisty szlif 
zapewnia trwałą ostrość przez 
długi czas.
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Długa trwałość i duża gęstość 
prasowania:
Przenośniki łańcuchowo-prętowe o 
wysokiej wytrzymałości oraz duże 
rolki zmiany kierunku i napędowe. 
Dzięki lepszemu rozkładowi obcią-
żenia na większą liczbę ogniw łań-
cucha i mniejszy kąt zmiany kierun-
ku na dużych rolkach napędowych, 
przenośniki łańcuchowo-prętowe w 
mniejszym stopniu ulegają zużyciu, 
wytrzymują duże obciążenia i pra-
cują bardzo spokojnie. Wymiana 
ogniw łańcuchów jest w razie po-
trzeby bardzo łatwa.

Przenośnik łańcuchowo-prętowy
Perfekcyjne prasowanie

Rolka zmiany kierunku łańcucha przenośnika łańcuchowo-prętowego

   Niezawodny napęd bel, bez zatrzymywania, mniejsze straty 
 spowodowane kruszeniem

   Zmienna średnica bel, od 1,00 do 1,50 m albo od 1,00 do 1,80 m

    Dwa oddzielne przenośniki łańcuchowo-prętowe umożliwiające 
pracę w ekstremalnych warunkach
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Połączonymi siłami: 
Fortima ma dwa przenośniki łańcuchowo-prę-
towe. Podział na przedni i tylny przenośnik 
łańcuchowo-prętowy zapewnia wysoką gę-
stość prasowania i perfekcyjne ukształtowa-
nie bel. 

Pełna moc:
Główna przekładnia wejściowa (540 obr/min) 
jest położona centralnie. Obustronne wyjścia 
napędu zapewniają krótkie odcinki przeno-
szenia napędu i optymalny rozkład mocy na 
podbieracz, bęben podający albo rozdrabnia-
jący i przenośniki łańcuchowo-prętowe.

Koncepcja przenośnika łańcucho-

wo-prętowgo sprawdziła się na 

całym świecie przy formowaniu bel 

z zielonki zbieranej na kiszonkę, 

siana i słomy. Oba przenośniki łańcu-

chowo-prętowe, prowadzone na dużych rolkach zmiany 

kierunku i rolkach napinających, formują bele o dużej gę-

stości. „Chwytny” system pracuje bez zatrzymywania bel 

– również w przypadku krótkiego i suchego materiału. Do tego 

dochodzą mniejsze straty wskutek kruszenia materiału oraz mniejsze zapotrzebowanie mocy.

Napęd centralny

Dwa przenośniki łańcuchowo-prętowe

Sprawdzone na 
całym świecie
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Prasy zwijające znajdują różnorodne zastosowanie na 
całym świecie i dlatego muszą dobrze działać w naj-
różniejszych warunkach eksploatacyjnych, przy formo-
waniu bel ze słomy, siana albo zielonki zbieranej na sia-
nokiszonkę. Problemy są znane: przy utrzymującej się 
suszy słoma i siano są często kruche, wilgotność zielon-
ki podwiędniętej waha się, aż do wilgotności odpowia-
dającej ciężkiej, mokrej kiszonce. Przy dużej zawartości 

cukru dochodzi dodatkowo efekt sklejania. Przenośnik 
łańcuchowo-prętowy firmy KRONE pracuje niezawod-
nie we wszystkich tych warunkach i w ten sposób speł-
nia wymagania praktyki. Zastosowanie przenośnika łań-
cuchowo-prętowego to właściwy wybór. Przenośnik ten 
obchodzi się ostrożnie ze zbieranym materiałem i daje 
efekt „zazębienia”, co zapewnia niezawodny napęd bel 
przy najwyższej gęstości prasowania.

Przenośnik łańcuchowo-prętowy KRONE
„Chwytny” system do formowania bel ze słomy, siana i zielonki zbieranej na kiszonkę
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Różnorodne zastosowanie
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Różnej wielkości bele dzięki zmiennej 
 komorze prasowania
 Bele o średnicy do 1,80m

Różnorodne możliwości zastosowania i wysokie wy-
korzystanie przyczyniają się do ekonomiczności prasy 
zwijającej. Prasy Fortima V 1500 i V 1800, o zmiennej ko-
morze prasowania, spełniają wszystkie wymagania. Przy 

zastosowaniu tej samej maszyny można prasować bele o 
średnicy od 1,00 do 1,50 m lub od 1,00 do 1,80 m. Mniej-
sze bele wykonuje się zazwyczaj z trawy przeznaczonej 
do zakiszania, a większe bele – z siana i słomy.

Stosuje się je raczej przy zbiorze słomy albo siana. W 
porównaniu z mniejszymi belami, większa średnica bel 
powoduje zwiększenie wydajności, mniejsze zużycie 

środków do wiązania oraz mniejsze koszty przeładunku 
i zbierania.

Są one zasadniczo stosowane do przygotowania ki-
szonki. Mniejsze bele można szybciej skarmić, łatwiej 
rozdzielić i transportować. Bele o średnicach od 1,00 

do 1,30 m nadają się doskonale dla wielu stosowanych 
owijarek folią.

Małe bele:

Duże bele
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Tak pracuje prasa Fortima ze zmienną komorą pra-
sowania. Oba segmenty przenośnika łańcuchowo-
prętowego formują kolejne warstwy dostarczonego 
przez podbieracz materiału w twarde bele okrągłe 
o stabilnym kształcie. Bardzo dobre właściwości 
transportowe prętów zapewniają napęd beli w każ-
dej fazie. Regulowane ciśnienie prasowania jest 
określone hydraulicznie przez przednie i tylne ramio-
na napinające. Po osiągnięciu nastawionej średnicy 

bele zostają owinięte siatką 
albo sznurkiem. Następnie 
otwiera się tylna klapa i 
bela opuszcza komorę pra-
sowania.

Zdumiewająco prosta, po prostu zdumiewająca
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Fortima – przemyślana w każdym 
 szczególe
Kupując prasę Fortima nabywa się również wieloletnie doświadczenie i kompetencje 

w dziedzinie pras, gdyż KRONE zna dokładnie praktyczne wymagania. Prasy zwija-

jące KRONE pracują na całym świecie i sprawdziły się doskonale w najróżniejszych 

warunkach eksploatacyjnych. Oprócz wysokiej gęstości prasowania, maszyny 

KRONE są szczególnie solidne, mają przejrzystą konstrukcję, zapewniają 

perfekcyjne wyposażenie i odznaczają się wysoką niezawodnością.

1. Perfekcyjna: 
Przy ocenie prasy zwijającej istot-
nym kryterium jest nie tylko jej dzia-
łanie, ale również konstrukcja. Fortima 
jest skonstruowana przejrzyście, co 
decyduje o minimalnych kosztach kon-
serwacji i serwisu.

2. Prosta i dobra:
Fortima jest zbudowana z wielu sprawdzo-
nych części, które sprawdziły się przez dzie-
siątki lat zastosowania w prasach. Wy-
rzutnik bel jest dostępny jako opcja.

3. Perfekcyjne rozwiązanie:
Prasy zwijające Fortima są napędzane niewiel-
ką liczbą łańcuchów. Obniża to zapotrzebowanie mocy i 
zwiększa niezawodność maszyn.

4. Pewny start bel:
Fortima posiada nie tylko bęben startowy, wyposażony w li-
stwy, ale dodatkowo również spiralny bęben ze zgarniacza-
mi. Zapewnia to szybki start beli i optymalizuje proces pra-
sowania.
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Bezstopniowa regulacja gęstości prasowania:
Przedni przenośnik łańcuchowy jest napinany za pomo-
cą umieszczonych z dwóch stron siłowników hydrau-
licznych. Wraz ze zwiększającym się napięciem ulega 
zwiększeniu gęstość prasowania.

Twarde bele o stabilnym kształcie:
Dwa siłowniki hydrauliczne, umieszczone z lewej i z pra-
wej strony na tylnej klapie, zapewniają osiągnięcie peł-
nego ciśnienia prasowania w tylnej części komory.
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QuattroSpeed
Rewolucja w wiązaniu sznurkiem – 
wyłącznie w firmie KRONE

Komfortowo: 
Rozpoczęcie wiązania sznurkiem następuje przez włą-
czenie silnika elektrycznego. Silnik napina pasek na-
pędowy, który uruchamia gumową rolkę do wciągania 
sznurka.

Dużo miejsca:
W dużym zasobniku sznurka można włożyć 11 rolek 
sznurka. Rolki są zabezpieczone z boku i zapewniają 
płynne odwijanie sznurka.

  Wiązanie czterema sznurkami

   Bardzo krótkie czasy wiązania: szybciej niż przy wiązaniu dwoma 
sznurkami

  Większa liczba bel w ciągu godziny

  Oszczędność oleju napędowego – mniejsze koszty robocizny
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QuattroSpeed firmy KRONE zapewnia po raz 

pierwszy taki sposób wiązania sznurkiem, 

który pozwala na znaczne skrócenie czasu 

wiązania w porównaniu z dotychczasowym 

systemem wiązania dwoma sznurkami. Quat-

troSpeed firmy KRONE pracuje niezawodnie, 

dzięki prostej konstrukcji, zapewnia dobre 

nakładanie się sznurków na powierzchni beli i umoż-

liwia wielokrotne owinięcie na końcach beli. QuattroSpeed zapewnia uzyska-

nie bel o stabilnym kształcie, najwyższą wydajność prasowania, przy minimalnych kosztach.

Wielokrotnie owinięte czterema sznurkami ( 1  - 4  ). Wiązanie 
rozpoczyna się i kończy w środkowej części beli. W zależno-
ści od ustawienia, na końcu beli można stosować mniejszą 

albo większą liczbę owinięć sznurkiem. Na końcach beli nie 
ma luźnych końców sznurka. QuattroSpeed zapewnia sta-
bilność kształtu bel – również po wielokrotnym przeładunku.

Jednoczesne wiązanie czterema sznurkami – 
poczwórnie dobre

Liczbę owinięć sznurkiem określa koło stopniowe. Dwoje sań 
prowadzących zapewnia równomierne, poprzeczne rozłoże-
nie czterech sznurków na całej szerokości komory. Po włą-

czeniu operacji owijania następuje wprowadzenie sznurków 
przez bęben gumowy i dociskowy do komory prasowania i 
następnie pochwycenie sznurka przez obracającą się belę

Idealne prowadzenie sznurka:

Bele o doskonałym kształcie:
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Pełny nadzór:
Owijanie siatką jest sterowane tarczą zębatą z czujni-
kiem, a informacje o przebiegu operacji są przekazy-
wane do komputera pokładowego. Po osiągnięciu na-
stawionej liczby owinięć, siatka zostaje automatycznie 
odcięta.

Bele o stabilnym kształcie:
Dzięki regulowanemu hamulcowi siatki zapewnia się 
odpowiednie naprężenie siatki przy owijaniu beli i za-
chowanie kształtu bel również po transporcie.

Wiązanie siatką
Perfekcyjne owinięcie – najlepszy kształt

  Krótkie czasy owijania – większa liczba bel w ciągu godziny

  Szybkie i łatwe rozdzielanie bel w oborze

   Niezawodne podawanie siatki – krótkie odcinki
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Komfortowa praca:
Owijanie siatką rozpoczyna się au-
tomatycznie po zakończeniu pro-
cesu prasowania albo może zostać 
włączone ręcznie, przez włączenie 
silnika elektrycznego.

Na długie dni pracy:
W dużym i wodoszczelnym zasob-
niku można umieścić trzy rolki siat-
ki. Uchwyt zapewnia właściwe osa-
dzenie rolek siatki, posiadających 
długość do 3.600 m. 

Łatwy załadunek:
Podczas wkładania siatki stoi się 
wygodnie przed maszyną. Rolki 
siatki wsuwa się na odchylone osie. 
Następnie doprowadza się siatkę do 
urządzenia owijającego.

Urządzenie do owijania siatką ma przekonu-

jącą konstrukcję i działanie. Zaletą wiązania 

siatką w porównaniu z wiązaniem sznurkiem 

jest krótszy czas wiązania i tym samym 

możliwość sprasowania większej liczby bel 

w ciągu godziny. Zyskuje się czas do wyko-

nywania innych czynności i zużywa się mniej 

paliwa na wykonanie jednej beli. Do wiąza-

nia siatką stosuje się rolki excellent firmy 

KRONE o długości siatki do 3.600 m.

Mniej paliwa na wykonanie jednej beli
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   Komfortowa praca z wyświetlaczem przystosowanym do 
wyświetlania grafiki 

  Przejrzysta konstrukcja

  Poręczna wielkość

Obsługa
Komfort ułatwiający pracę operatora

Regulowana gęstość prasowania:
Ponieważ przenośniki łańcuchowo-prętowe są napi-
nane hydraulicznie, więc żądaną gęstość prasowania 
można szybko, łatwo i dokładnie nastawić za pomocą 
zaworu regulacji ciśnienia. Chwilowe ciśnienie prasowa-
nia wskazywane jest na manometrze.

Centrala sterownicza:
Centrum obsługi: komputer pokładowy rejestruje 
wszystkie impulsy z czujników i przekazuje je do przy-
rządu obsługowego. Podobnie włącza automatyczne 
wiązanie przez przekazanie impulsów sterowniczych.
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Terminal obsługi CCI 100:
Terminal CCI zawiera wszystkie 
funkcje terminalu Beta i może być 
stosowany również w maszynach 
innych producentów, przystoso-
wanych do współpracy z ISOBUS. 
Dotykowy wyświetlacz kolorowy, 
wysokiej jakości elementy obsługi, 
przycisk stop i możliwość pracy z 
joystickiem (AUX) i kamerą zapew-
niają najwyższy komfort obsługi.

Gwarantowany wyrzut bel:
Wyrzutnik bel, stanowiący opcje, 
jest połączony cięgłem z klapą tyl-
ną. Wyrzutnik zostaje uruchomiony 
przez podniesienie klapy tylnej. Bela 
wytacza się z obszaru obrotu klapy 
tylnej. Konieczność przywracania 
poprzedniego położenia po zakoń-
czeniu wiązania jest zbędna.

Długie dni pracy, często do późnej 

nocy – to wymaga odpowiedniego 

komfortu obsługi. Dzięki przejrzystej 

strukturze terminalu obsługi układu 

elektronicznego „Komfort” operator 

ma możliwość uzyskiwania informacji 

za pośrednictwem wyświetlacza i na-

tychmiastowej ingerencji w razie po-

trzeby. Wyrzutnik bel, stanowiący opcję, 

ułatwia pracę i zwiększa wydajność.

Terminal obsługi Beta:
Terminal obsługi Beta, z graficznym 
prowadzeniem po menu, zawiera 
wskazania średnicy bel, umożliwia 
automatyczne albo ręczne włącza-
nie procesu wiązania siatką albo 
sznurkiem, regulację i kontrolę licz-
by owinięć, podaje wskazania liczby 
sprasowanych bel oraz umożliwia 
wywoływanie funkcji zaworów i sen-
sorów.

Logiczna obsługa podczas długich dni pracy
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Korzyść dla trwałości:
Centralne smarowanie łańcucha, z dużym zasobnikiem 
i pompą mimośrodową. Zmniejsza to nakład na konser-
wację i zwiększa ekonomiczność pras Fortima.

Automatyczne smarowanie łańcuchów:
Pompa mimośrodowa tłoczy olej do łańcuchów napę-
dowych. Wielkość dawki można wyregulować na mimo-
środzie.

Fortima
Więcej prasowania, mniej konserwowania

  Bardzo dobra dostępność ułatwia konserwację

  Automatyczne smarowanie łańcuchów napędowych

  Automatyczne napinanie łańcuchów
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Czysty olej:
W celu zapobieżenia ewentualnym przesto-
jom, spowodowanym zanieczyszczonym ole-
jem, przed układem hydraulicznym zamon-
towano filtr oleju z wizualnymi wskazaniami 
zanieczyszczenia. Zapewnia to optymalną 
niezawodność eksploatacyjną. 

Tu wszystko dobrze się kręci:
Automatyczne, sprężynowe napinacze łań-
cuchów zmniejszają nakład na konserwację 
i zwiększają trwałość łańcuchów, gdyż trwa-
łość jest istotną zasadą realizowaną w firmie 
KRONE.

To jest komfort:
Wszystkie „ukryte” punkty smarowania są 
zgrupowane w przejrzystych, łatwo dostęp-
nych listwach smarowniczych. Oszczędza to 
czas przy konserwacji i zwiększa komfort.

Prasy Fortima są zaprojektowane nie tylko dla osiągania 

wysokich wydajności i gęstości prasowania, prze-

konują również swoją przejrzystą konstrukcją 

i wzorową dostępnością części. Fortima 

oferuje serwis i konserwację bez ukrytych 

niespodzianek. Listwy grupujące 

smarowniczki oraz automatyczne 

smarowanie łańcuchów  zmniejszają 

nakład na konserwację do minimum. 

 Właściwie pomyślano o wszystkim.

Niskie koszty szybkiej konserwacji
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  Amortyzacja nierówności terenu

  Wysoki komfort jazdy

  Spokojna charakterystyka wybiegu

Różne warianty podwozi
Na nich można jechać!

Jarzmo, zaczep wychylny, hak zaczepu hitch albo 
sprzęg z zaczepem kulowym. Wysokość położenia dy-
szla można łatwo i bezstopniowo regulować za pomocą 
perforowanych segmentów.

Wysoka uniwersalność:
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4

1

2

3

1. Wybór opon
Standardowa oś pras Fortima może być wyposażona w 
ogumienie od 11.5/80-15.3/10 PR do 500/50-17/10 PR. 
Szerokie opony chronią glebę i prawie nie pozostawiają 
kolein.

2. Spokojny ruch i szybka jazda:
Oś typu tandem, będąca opcją, zapewnia nie tylko 
ochronę gleby ale również spokojną i bezpieczną jaz-
dę. Oś typu tandem może być wyposażona w opony od 
11.5/80-15.3/10 PR do 19.0/45-17/10 PR.

3. Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo:
Hamulec pneumatyczny stanowi w prasach Fortima V 
1500 opcję. W wariancie eksportowym prasy Fortima 
mogą zostać wyposażone w hamulec hydrauliczny. 

4. Stabilna podpora:
Wysokość podpory można regulować za pomocą gwin-
towanego wrzeciona. Część dolna pozwala się wsu-
wać teleskopowo, pozostawiając wolną przestrzeń przy 
zbiorze wałów pokosu o dużej objętości.

Do specjalnych warunków eksploata-

cyj-nych trzeba dobrać odpowied-

nie wyposażenie. Z tego powodu 

KRONE oferuje różne warianty 

podwozi do pras Fortima. Może to 

być oś standardowa albo typu tandem, hamowana albo niehamowana, układ hamul-

cowy pneumatyczny albo hydrauliczny w wariancie eksportowym – można wybrać.

Uniwersalne zastosowanie
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 DANE TECHNICZNE
Fortima

Fortima V 1500 Fortima V 1500 MC Fortima V 1800 Fortima V 1800 MC

Szerokość bel ok.mm 1.200 1.200 1.200 1.200

Średnica bel ok.mm 1.000 - 1.500 1.000 - 1.500 1.000 - 1.800 1.000 - 1.800

Długość ok.mm 4.570 4.570 4.960 4.960

Długość z wyrzutnikiem bel ok.mm 4.955 4.955 5.270 5.270

Wysokość ok.mm 2.700 2.700 2.850 2.850

Szerokość z osią pojedynczą przy ogumieniu 

11.5/80 -15.3/10 PR 

15.0/55 -17/10 PR 

19.0/45 -17/10 PR 

500/50 -17/10 PR

 

ok.mm 

ok.mm 

ok.mm 

ok.mm

 

2.570

2.570 

2.670 

2.700

 

– 

2.570 

2.670  

2.700 

 

2.570 

2.570 

2.670 

2.700

 

–  

2.570 

2.670 

2.700

Szerokość z osią typu tandem przy ogumieniu 

11.5/80 -15.3/10 PR 

15.0/55 -17/10 PR 

19.0/45 -17/10 PR

 

ok.mm 

ok.mm 

ok.mm

 

2.735

2.840 

2.950

 

– 

2.840 

2.950

 

2.735

2.840 

2.950

 

– 

2.840 

2.950

Podbieracz niesterowany

Szerokość podbierania (DIN 11220) 

 

ok.mm
 

2.050

 

2.050

 

2.050

 

2.050

Liczba rzędów palców 5 5 5 5

Bęben podający standard – standard –

Bęben rozdrabniający – standard – standard

Maksymalna liczba noży – 17 – 17

Minimalny rozstaw noży ok.mm – 64 – 64

Ogumienie osi pojedynczej 

 

 

11.5/80-15.3/10 PR 

15.0/55-17/10 PR 

19.0/45-17/10 PR 

500/50-17/10 PR

–

15.0/55-17/10 PR 

19.0/45-17/10 PR 

500/50-17/10 PR

11.5/80-15.3/10 PR 

15.0/55-17/10 PR 

19.0/45-17/10 PR 

500/50-17/10 PR

–

15.0/55-17/10 PR 

19.0/45-17/10 PR 

500/50-17/10 PR

Ogumienie osi typu tandem 

 
11.5/80-15.3/10 PR 

15.0/55-17/10 PR 

19.0/45-17/10 PR

–

15.0/55-17/10 PR 

19.0/45-17/10 PR

11.5/80-15.3/10 PR 

15.0/55-17/10 PR 

19.0/45-17/10 PR

–

15.0/55-17/10 PR 

19.0/45-17/10 PR

Zapotrzebowanie mocy pow.ok. 

kW/KM
36 / 50 36 / 50 40 / 55 40 / 55

Zasilanie prądem 12 V 12 V 12 V 12 V

Prędkość obrotowa napędu obr/min 540 540 540 540

Przyłącza hydrauliczne 2 x EW 

odpływ swobodny

2 x EW 

odpływ swobodny

2 x EW 

odpływ swobodny

2 x EW 

odpływ swobodny

Wszystkie rysunki, wymiary i masy niekoniecznie odpowiadają wersji standardowej i nie są wiążące.



Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10 
D-48480 Spelle

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

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

Fo
rti

m
a-

02
.1

2-
PL

Państwa sprzedawca produktów KRONE

Aktualności
Tutaj znajdują się najaktualniejsze komunikaty na temat firmy 
 KRONE. Od prezentacji wyrobów do przeglądu targów. Tutaj bije 
puls naszych czasów.
 
Produkty
Tu można uzyskać szczegółowe informacje o naszym całym progra-
mie produkcyjnym. Na tej stronie można znaleźć wszelkie potrzebne 
informacje, od nagrań wideo do instrukcji obsługi.
 
Sprzedaż
Niezależnie od tego, czy szuka się importera produktów KRONE 
w Japonii, czy sprzedawcy w swojej okolicy. Tutaj można znaleźć 
swojego partnera z firmy KRONE, który chętnie udzieli pomocy we 
wszystkich potrzebach.
 
Praca
Są Państwo zainteresowani zatrudnieniem w firmie KRONE? Zarów-
no w fabryce maszyn rolniczych jak i pojazdów użytkowych  KRONE 
często poszukujemy zdolnych i umotywowanych pracowników 
 Zawsze warto zajrzeć.

Mediathek
„Baza danych” firmy KRONE, tysiące dokumentów, fotografii i ry-
sunków, sprawozdań z badań i wiele innych znajduje się w Media-
thek KRONE. Tu można również znaleźć bardzo szczegółowe infor-
macje o produktach KRONE.

Terminy
Gdy chce się obejrzeć produkty KRONE na żywo, tu można znaleźć 
wszystkie terminy, w których firma KRONE prezentuje swoje pro-
dukty na targach albo w pracy, gdyż nic nie przekonuje bardziej niż 
własne wrażenia z praktyki.

Serwis
Tu można znaleźć wszystko, od osoby wyznaczonej do udziela-
nia informacji w zakładzie aż do sposobu finansowania maszyny 
 KRONE, którą zamierza się kupić. Znajduje się tam również prze-
gląd naszych różnorodnych modułów szkoleniowych dla techników 
i użytkowników.

Pobieranie
Potrzebny jest kalendarz KRONE na desktop albo fajny rysunek do 
prezentacji? Na stronie do pobierania znajduje się wiele użytecz-
nych rzeczy, które można wykorzystać do różnych projektów.
 
Maszyny używane
KRONE oferuje często w korzystnej cenie maszyny z prezentacji lub 
wystaw. Tu można znaleźć poszukiwaną maszynę KRONE i uzgod-
nić ze sprzedawcą KRONE szczegóły ewentualnego zakupu.
 
Części zamienne
24/7… tu można znaleźć przez siedem dni w tygodniu i przez 24 go-
dziny na dobę potrzebną część zamienną KRONE, online i bez cze-
kania. Portal KRONE Agroparts oferuje wszystkie części zamienne z 
numerami artykułów i dokładnym opisem. Można je natychmiast za-
mówić u swojego sprzedawcy wyrobów KRONE, wysyłając e-maila.

Sklep
Gdy chce się kupić prezent albo jest się zbieraczem rolniczych mo-
deli, wówczas warto w każdym wypadku rozejrzeć się w naszym 
wirtualnym sklepie KRONE. Również tutaj można wygodnie doko-
nać zamówienia online, o każdej porze dnia.

Warto odkryć cały świat KRONE na 
www.krone.de. Na wielu  podstronach 
prezentujemy wskaźniki liczbowe, fakty i nowości, a poza tym  oferujemy 
 szereg usług serwisowych. Proszę wejść i zobaczyć jak bogata jest 
 prezentacja firmy KRONE w sieci.

Online


