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Horúcou novinkou v programe 
KRONE je samostatná balička na 
okrúhle balíky EasyWrap 150. 
EasyWrap 150 zvládne ovinúť val-
cové balíky o priemeroch od 1,00 
do 1,50 m. Obzvlášť pre regióny 
s drobným rozčlenením treba mať 
osvedčené riešenia. Predovšet-
kým pre týchto poľnohospodárov 
rozšírilo KRONE svoju ponuku 
o samostatnú baličku EasyWrap.

Modelom EasyWrap 150, ktorého jedno 
rameno sa otáča rýchlosťou 36 ot.min-1, 
ponúklo KRONE na trh aktuálne najrýchlej-
šiu jednoramennou baličku. Táto kompakt-
ná, pritom robustná a užívateľsky prívetivá 
balička je určená pre zavesenie do trojbo-

Nová sólo balička EasyWrap pre silážne balíky s vysokou kvalitou

Extrémne rýchly, nadmieru 
jednoduchý a enormne silný 
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dového čelného, alebo zadného závesu 
traktora. Optimalizované rozloženie hmot-
nosťou prináša bezpečnú jazdu v každom 
teréne a umožňuje tak agregáciu aj s men-
šími traktormi. S baličkou môžete ľahko 
ovinúť balíky s hmotnosťou až 1.600 kg.

Ďalšou výhodou je kompaktná stavba 
stroja a úzky rám stroja, cez ktoré má vodič 
skvelý výhľad na ovinovaný balík.

Dva veľké hnané valce (vždy jeden hlad-
ký a jeden profilovaný) zaisťujú spoľahlivé 
otáčanie balíka aj v ťažkých podmienkach. 
Nastavenie baličky na priemer balíka je 
obyčajným začapovaním dorazu pre nasta-
venie nakladacieho ramena. Tým je zais-
tené, že fólia bude vždy navíjaná na stred 
balíka. Pri balení tak dosiahnete ideálne 
prekrytie a rovnomerné rozloženie fólie.

Ďalšia technická perlička: v porovnaní 
s inými samostatnými baličkami nespolie-
ha EasyWrap iba na čas ovíjania, ale sní-
mač otáčok sleduje polohu a počíta každú 
otáčku ovíjacieho ramena. To zaisťuje spo-
ľahlivý výsledok a istotu správneho ovinu-
tia požadovaným počtom vrstiev a rovno-
merným prekrytím aj pri zámene traktorov 
s rôzne výkonnou hydraulikou.

Balíky sa ovíjajú fóliou širokou 750 mm, 
ktorá môže byť predpnutá o 55, alebo 
70%. Zásobník fólií s integrovaným osvet-
lením a ovládaním držiakov fólie, odrezáva-
nie a otáčanie ramena môžete na želanie 
rozšíriť až o 4 držiaky náhradných roliek.

EasyWrap 150 je štandardne ovládaný 

terminálom DS 500, veľká obrazovka je ide-
álne prehľadná a vďaka intuitívnemu menu 
je aj ovládanie užívateľsky veľmi prívetivé.

Na termináli môžete nastaviť požadova-
ný počet vrstiev ovinutia a priemer balíka. 
Z týchto údajov už systém automaticky 
prepočíta všetko potrebné. Ak sa pretrhne, 
alebo spotrebuje rolka fólie, valce baličky 
sa automaticky zastavia a ovíjacie rameno 
sa otočí do boku na ľavú stranu, kde môže-
te pohodlne vložiť novú rolku fólie.

EasyWrap 150 možno vybaviť aj stava-
čom balíkov, ktorý zároveň funguje aj ako 
snímač pre funkciu Auto-Load. Akonáhle 
sa kladka po dotyku balíka tlačí dopredu, 
začnú sa spodné valce približovať k sebe 
a tým naberú balík. Proces ovíjanie môže 
byť kompletne automatizovaný, preto sa 
vodič môže od naloženia balíka až po jeho 
odloženie úplne koncentrovať na jazdu. 
Pokiaľ okolnosti neumožňujú používať au-
tomatický režim, možno samozrejme celý 
proces ovládať ručne.

Na konci procesu ovíjania je fólia zachyte-
ná do držiaka odrezávania a pri otáčaní balí-
ka súčasne odrezaná. Vďaka čistému rezu sa 

presah fólie prilepí priamo na balík. U Easy-
Wrap neuvidíte žiadne voľné vejúce konce.

K odloženiu ovinutých balíkov sa spod-
né valce rozídu od seba a jemne odložia 
balík na podložku.

Pri prejazde na iné miesto zloží vodič 
jedným tlačidlom stroj bez vystupovania 
z kabíny traktora do prepravnej polohy 
a pohodlne tak môže prejsť na ďalšie pra-
covné miesto. Vďaka osvetleniu na stroji 
nie je s novým KRONE EasyWrap problém 
so schválením pre prevádzku na pozem-
ných komunikáciách.

Záver: S novými samostatnými balička-
mi Easy Wrap umocňuje spoločnosť KRO-
NE svoje Know-how v segmente baličiek 
a ponúka robustný stroj, ktorý boduje vďa-
ka svojej maximálnej pracovnej rýchlosti, 
skvelému komfortu a veľmi jednoduchej 
obsluhe.

EasyWrap 150 iste neostane prvým 
a posledným modelom v ponúkanom rade 
baličiek. Môžete sa tešiť na pokračovanie!
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