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� � � Prasoowijarki

� � � Combi Pack 1250 MC, 1500 V MC



• Pierwsza na rynku prasa w pełni 
zintegrowana z owijarką!

• Oryginalny wyrób lidera rynku!

• Automatycznie dobra! Wszystkie procesy ro-
bocze przebiegają całkowicie automatycznie!

• Podbieracz o szerokości roboczej 1,95 m ma
wysoką wydajność i zapewnia bardzo dokładne
podbieranie!

• Rotacyjny zespół rozdrabniający MultiCut, z 
możliwością załączania maks. 17 noży, zapewnia
uzyskanie bardzo wysokiej gęstości sprasowania!

• Zintegrowana owijarka bel KRONE w rotacyj-
nym, podwójnym ramieniu owijającym!

• Wstępny napinacz folii o szerokości 500 mm
albo 750 mm; regulowane napięcie wstępne od
50 do 70 %

• Seryjnie: oś typu tandem z dużymi oponami!

Silne argumenty!

Sprytnie kombinować, zmniejszać koszty!
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Rosnący zysk

Rzut oka na rachunek kosz-
tów i korzyści przy różnych
metoda zakiszania bel okrą-
głych potwierdza jednoz-
nacznie: zastosowanie prasy
zintegrowanej z owijarką jest
korzystniejsze niż metoda
tradycyjna (prasa i owijarka
jako oddzielne maszyny).

Combi Pack albo z dwóch
zrób jedną: rachunek, który
zawsze jest korzystny

To pozwala zmniejszyć
zużycie paliwa: ponieważ
dwie operacje załatwia się
jedną maszyną, więc można
to oczywiście wyraźnie zau-
ważyć po zużyciu paliwa!

Wielkość dodatkowego zysku osiąganego dzięki zastosowaniu
Combi Pack firmy Krone w porównaniu z technologią rozdzielną. 
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Liczba bel / rok

Liczba bel / rok
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Obniżka kosztów oleju napędowego w euro przy zastosowaniu
Combi Pack: 



Combi Pack 1250 MultiCut

Dokładna praca wstępna: podnośnik bel zapewnia prawidłowe 
odłożenie beli w środku stołu do owijania, także przy pracy na 
zboczach.

Oryginał od lidera rynku: Combi Pack 1250 to oferowana
przez KRONE całkowicie topowa maszyna wśród pras do
formowania bel okrągłych zintegrowanych z owijarką.
Combi Pack 1250 MultiCut posiada stałą komorę praso-
wania bel o średnicy 1,25 m. Operacje robocze – praso-
wanie i owijanie – przebiegają równomiernie i automatycz-
nie. Potrzebny jest tylko 1 traktorzysta i 1 ciągnik.
Oznacza to zmniejszenie nakładów czasu i kosztów, co
przedtem było niemożliwe. Oczywiście KRONE stawia
również w przypadku typoszeregu Combi Pack na
sprawdzoną w tysiącach egzemplarzy koncepcję obiega-
jącego dookoła przenośnika łańcuchowo – listwowego.

Stół do owijania z przenośnikiem łańcuchowo – listwowym gwarantuje
niezawodne i równomierne obracanie bel we wszystkich warunkach.



Variabel für alle 

Einsätze

Przy pełnej komorze prasowania lub
po osiągnięciu założonego nacisku
formowania traktorzysta otrzymuje
sygnał do zatrzymania się, siatka zostaje wyrzucona i
bela jest owijana przez siatkę. Następnie otwiera się
tylna klapa prasy. Podnośnik bel kładzie belę na stole
do owijania. Podczas gdy z przodu nadal odbywa się
prasowanie, z tyłu rozpoczyna się proces owijania. Po
wykonaniu nastawionej liczby owinięć operacja ta
samoczynnie wyłącza się. Gdy operator ponownie zatr-
zyma maszynę, po ukończeniu następnej beli, stół owi-
jarki przechyla się do tyłu i odkłada bele na gruncie, za
pomocą gumowego fartucha.

Folia pozostaje szczelna: dzięki gumowej macie bele są odkładane
ostrożnie i bez uszkodzeń. Podczas transportu albo przy prasowaniu
siana lub słomy można podnieść matę gumową w górę i zaczepić.

Dwie w jednej



Combi Pack 1500 MultiCut

Combi Pack 1500 V firmy KRONE jest pierwszą na

świecie prasą ze zmienną komorą prasowania,

posiadającą owijarkę. Sprawdzony moduł prasy

pochodzi z typoszeregu Krone Vario Pack 1500

MultiCut. Możliwe jest wytwarzanie bel o średnicy

od 1,0 do 1,5 m. Podobnie jak Combi Pack 1250,

również Combi Pack 1500 potwierdza swoją funkc-

ją akumulacji bel dodatkową elastyczność eksploa-

tacyjną przy zborze słomy. Również tu obowiązuje

zasada: zaoszczędzony czas – obniżone koszty.

Listwy przenośnika przesuwają belę na stół owijarki. Perfekcyjny i
precyzyjny system przekazywania, zapewniający najwyższą niezawod-
ność funkcjonalną także w trudnych warunkach, np. na zboczach.

Dla Combi Pack 1500 V firma Krone opracowała nowy układ przeka-
zywania. Po otwarciu komory prasowania bela zostaje złożona na
stale przekazującym, wyposażonym w przenośnik (zasada podobna
do przenośnika podłogowego).

Dostosowane

do siebie!



Przy pełnej komorze prasowania lub po osi-
ągnięciu założonego nacisku formowania
traktorzysta otrzymuje sygnał do zatrzymania
się, siatka zostaje wyrzucona i bela jest owija-
na przez siatkę. Następnie otwiera się tylna klapa prasy.
Podnośnik bel kładzie belę na stole do owijania. Podc-
zas gdy z przodu nadal odbywa się prasowanie, z tyłu
rozpoczyna się proces owijania. Po wykonaniu nasta-
wionej liczby owinięć operacja ta samoczynnie wyłącza
się. Gdy operator ponownie zatrzyma maszynę, po
wykonaniu następnej beli, stół owijarki przechyla się do
tyłu, odkłada belę podobnie jak Combi Pack 1250 na
gruncie, za pomocą gumowego fartucha.

Nie do pobicia: stół do owijania z przenośnikiem łańcuchowo – listwo-
wym pracuje dobrze w każdym położeniu.

Wszystko 

automatycznie



Podwójna szybkość z podwójną owijarką!

Podwójnie, to znaczy szybciej! Nowe, obracające się ramię owijarki
zapewnia jeszcze krótszy czas owijania i jeszcze większą moc. Poza
tym zmniejszają się czasy przestoju, potrzebne do zaopatrzenia w
folię.

Duża moc: hydrauliczne napędy przenośnika łańcuchowo – listwowe-
go stołu owijarki oraz podwójnego ramienia owijającego są do siebie
w pełni dostosowane. Rezultat: bardzo dobre owinięcie folią na zakł-
adkę.

Nowe, obracające się podwójne ramię owijające

jest w pełni dostosowane do dużej przepustowości

prasy. Gdyż im szybciej następuje owijanie, tym

wcześniej stół owijarki zostanie zwolniony dla

następnej beli.

Łatwiej być nie może: liczbę warstw (2, 4, 6 albo 8) wybiera się na
monitorze. Na przedstawionej przekładni nastawia się szerokość
zastosowanej folii: 500 albo 750 mm.

Perfekcyjna w

każdym detalu



Nowość – zmieniacz bel jako wyposażenie specjalne: po owinięciu
bela zostaje automatycznie ustawiona na powierzchni czołowej, 
z prawej albo z lewej strony.

Zasobnik folii: 2 duże szafy z lewej i z prawej strony mieszczą łącznie
6 rolek folii (500 mm albo 750 mm).

Naprężenie wstępne można łatwo regulować od 50 % do 70 % po
prostu przez przesuwanie podwójnego kółka walcowego.

Bele ustawione na powierzchni czołowej nie mogą się kulać. 
Po stronie czołowej znajduje się więcej warstw folii, co zabezpiecza
przed uszkodzeniami przez ptaki. Poza tym do zbioru bel nie 
potrzeba obracających się szczęk hydraulicznych.



Komfort dla traktorzysty

Własne zasilanie olejem z hydrauliki pokładowej: tutaj przekładnia
główna z pompą hydrauliczną. Przy zastosowaniu hydrauliki pokłado-
wej potrzebna jest mniejsza liczba przyłączy hydraulicznych w ciągni-
ku.

Komfortowa obsługa jedną ręką, również to 

charakteryzuje CombiPack firmy Krone. Nie ma tutaj

2 pulpitów obsługi, lecz tylko jeden wspólny dla

prasy i owijarki. Wszystkie procesy formowania i

owijania bel są automatycznie dopasowane do 

siebie i sterowane. Traktorzysta może się w pełni

skoncentrować na prowadzeniu – to jest komfort

jazdy.

Hydraulika pokładowa z oddzielnym zbiornikiem oleju zapewnia nieza-
leżne od ciągnika zasilanie olejem i wciąż stałe zasilanie odbiorników
hydraulicznych.



Na wszelki wypadek: za pomocą przycisku awaryjnego można
natychmiast zatrzymać wszystkie czynności owijania.

Przed nimi nic się nie ukryje: czujniki informują, nadzorują i sterują
poszczególnymi operacjami.

To jest komfort dla traktorzysty! Nie bez przyczyny mówi się o komforto-
wej obsłudze Krone. Przejrzyście, funkcjonalnie i prosto. Traktorzysta jest
informowany zarówno akustycznie jak i wzrokowo o wszystkich operac-
jach. Oczywiście może on w każdej chwili ingerować w wykonywane 
operacje przez naciśnięcie przycisku na skrzynce obsługi.

Przejrzyście i o wysokiej jakości: kompletny blok zaworów 
elektromagnetycznych od jednego producenta zapewnia najwyższą
niezawodność.

Wszystko w

polu widzenia



Krone MultiCut – rotacyjny rozdrabniacz! MultiCut

należy do seryjnego wyposażenia Combi Pack firmy

Krone. Maksymalnie 17 noży i teoretyczna długość

cięcia 64 mm (rozstaw noży) zapewniają najlepszą

jakość rozdrabniania. Dzięki temu bele można łatwo

rozdzielić w oborze i skarmić. Ponieważ rotacyjny

zespół rozdrabniający Multi Cut tnie dokładniej i 

krócej, więc można uzyskać większą gęstość bel.

Sprzyja to zwiększeniu jakości paszy. Obniża koszty

formowania i transportu, zmniejsza zapotrzebowanie

powierzchni magazynowej i oszczędza czas na inne

prace.

Konstrukcja precyzyjna jak ostrze noża

Prasy Krone posiadają nie tylko walec rozruchowy wyposażony w 
listwy ale dodatkowo walec spiralny ze zgarniakiem. Zapewnia to
szybkie wprawienie beli w ruch obrotowy i optymalizuje proces 
formowania.

Więcej niż rozdrabnianie: podwójne palce umieszczone z przesunię-
ciem na wirniku przeprowadzają płynnie materiał przez rząd noży.
Uznanie budzi wydajność podbierania. Niewielka odległość pomi-
ędzy podbieraczem i wirnikiem rozdrabniającym gwarantuje bezpro-
blemowe przekazywanie bardzo krótkiej zielonki.

To ma tylko Krone: centralne
załączanie 0, 7, 15 albo 17
noży w zespole rozdrabniają-
cym.

Hydrauliczne załączanie 0 noży
i automatyczne zabezpieczenie
przed ciałami obcymi należy w
Krone do wyposażenia seryjne-
go.

Wszystko 

przejrzyście...



Dokładne podbieranie paszy: podbieracz o szerokości roboczej 
1,95 m wg DIN 11220 i 5 rzędów palców sprawdziły się doskonale.
Dociskacz rolkowy zapewnia ciągły przepływ materiału i najwyższą
wydajność podbierania.

W zasobniku sznurka można przechowywać zarówno rolki siatki jak i
sznurka. Załadunku zasobnika dokonuje się wygodnie, stojąc na ziemi.
Nie potrzeba wspinać się po wąskich stopniach albo drabinach. 

Automatyczne smarowanie łańcu-
chów z dużym zasobnikiem oleju i
regulowana pompa mimośrodowa.
To oszczędza czas i zwiększa trwał-
ość łańcuchów napędowych.

Po zakończeniu procesu formowania beli
następuje automatyczne albo ręczne włąc-
zenie (za pomocą elektrycznego silnika
nastawczego) procesu owijania siatką albo
sznurkiem. Liczba warstw siatki jest nasta-
wiana ze stanowiska traktorzysty.

Dużo miejsca: w zasobniku sznurka znajduje miejsce maks. 10 rolek
sznurka albo 4 rolki sznurka i 2 rolki siatki albo 3 rolki siatki (2000 albo
3000 m). To wystarczy na długi dzień pracy.

Technika od

lidera rynku

Wygodny i 

łatwy w 
obsłudze



Dane techniczne

Rysunki, wymiary i masy nie muszą odpowiadać wykonaniu seryjnemu i nie są wiążące.

Typ Combi Pack 1250 Combi Pack 1500 V

Długość ok. mm 6.400 7.310

Szerokość ok. mm 2.830 2.990

Wysokość ok. mm 2.620 2.930

Rozstaw kół ok. mm 2.430 2.495

Rozmiar opon 15.0/55 – 17/10 PR 500/50 – 17/10 PR

Podbieracz (DIN 11220) ok. mm 1.950 1.950

Wymiary bel ok. mm 1.250 x 1.200 1.500 x 1.200
(średnica x szerokość)

Zapotrzebowanie mocy ok. kW/KM 43/60 51/70

Zasilanie prądem 12 V 12 V

Combi Pack przy zbiorze słomy: tu następuje „przeładunek”. Bele są układane parami. To oszczędza czas w następnej operacji zbioru.



Seryjnie – oś typu tandem firmy Krone.
Zapewnia to optymalnie spokojną pracę i
ochronę gleby.

Chroni ruń: duże opony niskociśnieniowe 500/45 – 22.5/8 PR
zmniejszają nacisk na glebę.

Z hamulcem pneumatycznym: dzięki temu można
bezpiecznie poruszać się na polu i na drodze. Por-
talowa oś typu tandem z pneumatycznym układem
hamulcowym zapewnia wysokie bezpieczeństwo
podczas pracy i przy transporcie z prędkością do
40 km/h.

Zawsze spokojna praca. Dzięki osi typu tandem maszyna Combi Pack
bryluje również na nierównym terenie.



Ernte gut, alles gut!

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 1163, D-48478 Spelle

Telefon: +49(0)5977 / 935-0
Telefax: +49(0)5977 / 935-339
info.ldm@krone.de
www.krone.de

Ihr Vertriebspartner

� � � Program produkcji maszyn do zbioru pasz firmy KRONE

Kosiarki rotacyjne talerzowe

Przetrząsacze karuzelowe

Zgrabiarki karuzelowe

Przyczepy zbierające / wozy dozujące

Przyczepy zbierające dwufunkcyjne

Prasy zwijające

Prasoowijarki

Prasy do formowania bel prostopadłościennych

Samojezdne kosiarki polowe

Sieczkarnie polowe

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych.
Na rysunkach przedstawiono częściowo wyposażenie specjalne.
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Ernte gut, alles gut!




