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Hneď na úvod zaujal svahový no-
sič náradia agregovaný s čelným 
a zadným žacím strojom KRONE. 
Celkovo je možné vybrať žacie 
stroje EasyCut s pracovnými zá-
bermi od 2,8 do 10 m. Po rých-
lom skosení parcely s lucernou 
nasledovali dva obracače krmovín 
KRONE KW, 6- a 8-rotorový. Rov-
nako dva predstavili aj zhrabovače 
KRONE Swadro (2- a 4-rotorový), 
z celkového počtu až 22 rôznych 
typov, s možnosťou 1 až 6 rotorov 
a pracovným záberom od 3,5 do 
19,5 m.

Krone je najväčším svetovým vý-
robcom lisov. V Dubníku bolo mož-
né vidieť zástupcu najmenšieho 
modelového radu Bellima F 130, 
Fortima V 1500 MC a prehliadku 
lisov na okrúhle balíky uzatváral 
model Comprima CF 155 XC Xtre-
me, so semivariabilnou lisovacou 

komorou. Spomedzi lisov na veľ-
ké hranaté balíky predstavili BiG 
Pack 1290 HDP XC. Zlatým klincom 
poľných ukážok bol súbežný zber 
senáže v podaní dvoch rezačiek 
KRONE BiG X 630 a BiG X 780.
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ROBIA NAŠE
KŔMENIE LEPŠIE!
KRONE lisy na hranaté balíky

Jedinečná koncepcia lisov  
KRONE BiG Pack

garantuje nielen efektívnu a šetrnú 
dopravu zberaného materiálu do lisu, ale 
tiež perfektný rez pri zbere slamy, sena a 
senáže.
Celý príbeh nájdete na stránke
www.lepsi-krmivo.cz

Technika KRONE na AGROTRADE Farmshow

Množstvo súprav strojov, bohatý kultúrny program, dobré 

jedlo pripravené z vlastných kvalitných surovín značky 

Farmfoods, aj to všetko čakalo na poľnohospodárov 

v posledný aprílový deň v Dubníku, neďaleko Nových 

Zámkov. V tomto krátkom článku zameriame viac 

pozornosť na techniku KRONE, ktorú tu predstavili 

v praktických ukážkach.

KRONE už dlhodobo potvrdzuje top 
pozíciu na svetovom trhu samo-
hybných rezačiek. Na snímke stroje 
s typovým označením BiG X 630 
a BiG X 780.

Traktory JCB Fastrac 4220 v agregá-
cii so žacími kombináciami KRONE 
EasyCut F 280 M + R 320 CR a Easy-
Cut F 320 G3 + EasyCut 950 B Collect.

V Dubníku nechýbalo ani niekoľko 
lisov zo širokej ponuky KRONE, od 
najmenšieho na okrúhle balíky Bel-
lima F 130 až po veľký lis na hrana-
té balíky BiG Pack 1290 HDP XC.


