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Pers info

De KRONE ZX dubbeldoel opraapwagen is 
gekenmerkt door zijn automatische lossysteem 
en zijn SpeedSharp geïntegreerde slijper. Met 
het automatische lossysteem gebeurt het lossen 
op de silo sneller: een sensor meet de druk in 
de hydraulische leiding van de aandrijving van 
de bodemketting; schakelt de bodemketting 
automatisch om naar "dubbele snelheid" bij het 
lossen, wat vertaald wordt door een maximaal 
vermogen en een hoog koppel op de aandrijvingen 

van de bodemketting tijdens de werkzaamheden. 
De geïntegreerde KRONE SpeedSharp 
slijpinrichting slijpt een complete groep van messen 
gelijktijdig, past zijn schijven aan de slijtage van 
de messen voor een gelijke slijpkwaliteit op alle 
messen, verwijdert enkel de materie die nodig is 
om de levensduur van de messen te verlengen, 
werpt geen vonken op onder de opraapwagen en 
vooral slijpt alle messen volledig in enkele minuten.

De KRONE TX silagewagen biedt een groot 
rijcomfort aan zelfs met zijn DIN volume van 56 m³. 
Deze indrukwekkende capaciteit is het resultaat 
van innovatieve oplossingen: KRONE heeft voor 
een mono-chassis gekozen met een verlaagde 
bodemplaat, een schuine voorste deel van de 
bodemplaat om de vaak lege ruimte tussen de 
koppeling en het onderstel te gebruiken, en een 
wijd uitlopende laadbak met schuine voor- en 
achterwanden. Daardoor wordt het DIN volume 
aanzienlijk vergroot en is het volume van de 
koepel gemaximaliseerd. De schuine voorwand, 
die het traditionele inklapbare voorschot vervangt, 
en de hydraulische dissel, die het mogelijk maakt 

om de voorkant van de aanhangwagen neer te 
laten, helpen het materieel uitgeworpen door de 
hakselaar zo veel mogelijk op te vangen bij het 
begin van een perceel. De extra lading tussen 
de koppeling en het onderstel zorgt bovendien 
voor een betere tractie van de achterwielen van 
de trekker bij het laden. Het lage zwaartepunt van 
de aanhangwagen verbetert de stabiliteit zowel op 
hellingen als op de silo. Het zorgt ook voor een 
betere veiligheid bij het transport. Last but not least 
bij het hakselen: de grote ketting van 1"1/4 die de 
bodemketting aandrijft, lost de (conische) laadbak 
volledig in minder dan een minuut (toerental van 
de ketting: tot 34 m/min).
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