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A VariPack a száraz termények bálázá-
sához speciálisan fejlesztett hevederes 
körbálázó. Egyszerű technikai megol-
dások jellemzik, ugyanakkor kimagas-
ló teljesítőképességű, és nagy bálatö-
mörséget biztosít. A VariPack a KRONE 
első hevederes körbálázója, amely-
nél 4 darab 275 mm széles és 110 m/
perc sebességű heveder által alkotott 
bálakamra formálja eddig nem látott 
gyorsasággal a korábbiaknál tömörebb 
bálákat.

A Krone

VariPack V165
(bálaátmérő: 0,80–1,65 m), valamint a

VariPack V190
(bálaátmérő: 0,80–1,90 m) modellek 
szeletelő nélküli, illetve
17 késes szeletelős (XC) 
változatban is elérhetőek.

A VariPack legfontosabb eleme a négy, 
végtelenítve körbefutó heveder. Ezek 
a rugalmasság és tartósság érdekében 
gumiból készültek, két beágyazott szö-
vetréteg garantálja a maximális élettar-
tamot. A speciális felületű, jó tapadást 
biztosító anyag intenzív kapcsolatot 
tesz lehetővé a terménnyel, ami meg-
akadályozza a hevederek elcsúszását.

A KRONE az első gyártó, amelynek sike-
rült a bálázó összes hajtását mindössze 
három lánccal megoldania. A nyugodt 
járás és a hosszú élettartam érdekében 
a hajtólánc folyamatosan automatikus 
kenést kap olajjal.

A nyitás és a zárás 5 mp-nél rövidebb. 
A hátsó falat mozgató munkahenger 
záródáscsillapítással rendelkezik.

youtube.com/c/KRONEVideo



A vezérlőpálya nélküli, 2,15 m széles 
EasyFlow rendfelszedő kevés mozgó 
alkatrésszel ellátott, ezáltal a csekély 
kopás és hosszú élettartam garantált. 
A terményt nehéz körülmények között 
és nagy munkavégzési sebesség mel-
lett is tökéletesen, tisztán, egyenletesen 
felszedi.

A robusztus kettős ujjakat a 6 mm-es 
átmérő és a csavarulatok széles sugara 
teszi ellenállóvá. Az ujjak csupán 55 
mm-es távolságra helyezkednek el.

Integral rotor: az oldalsó adagolóhen-
gerek a szeletelőrotorba és a továbbí-
tórotorba egyaránt integrálva vannak, 
emiatt csak egy hajtótengelyre van 
szükség. A spirális kialakítású ujjak és 
a terelőcsiga kombinációja lehetővé 
teszi a termény ideális eloszlását a teljes 
rotorszélességben.

Ha kell egy kis PLUS

A VariPack bálázóktól a VariPack PLUS változatok nemcsak dizájnban, abroncsokban, fedélzeti hidraulika-rend-
szerben stb. térnek el, de több olyan megoldást is tartalmaznak, amelyek az alapverziónál nem elérhetők, viszont  
a gép teljesítményét, élettartamát vagy éppen a kezelő kényelmét növelik:

�erősített hajtáslánc (Tsubaki erősített láncok, kiegészítő hevederhajtás, 1000-es TLT, erősebb  
csapágyazás), így nagyobb préstömörség érhető el, és nedvesebb anyagban is használható;

 kiegészítő (1 aktív és 1 passzív) tisztítóhenger a hevederhez;
�továbbfejlesztett rendfelszedő (több és „W” elrendezésű rugós fog, nagyobb átmérőjű  

görgős rendleszorító, önbeálló támkerék);
 26 késes szeletelő (17 helyett), hidraulikus késcsoportkapcsolás;
 automata központi zsírzás;
 alapfelszereltségként hálócsúszda;
 plusz opcionális tételek (mint pl. nedvességmérő).

A rendfelszedő munkáját a görgős 
rendleszorító segíti. Letapogatja a 
rend magasságát, és előkészíti a tiszta 
felszedésre.

A VariPack 165 XC és 190 XC körbálázó 
17 késes szeletelőszerkezettel rendel-
kezik. A 0/8/9/17 kést aktiváló csoport-
kapcsolás 128 vagy 64 mm-es vágás-
hosszt eredményez.

Idegen tárgyakkal érintkezve bár-
melyik kés külön-külön lefelé tud 
kitérni, majd automatikusan visz-
szaáll a kiindulási helyzetébe.  
A többi kés ezalatt munkahelyzet-
ben marad.

Az EasyFlow rendfelszedőt két tapin-
tókerék vezeti. A rendfelszedő kívánt 
munkavégzési magassága szerszám 
nélkül, egy furatlemez segítségével 
egyszerűen és gyorsan beállítható.

Kezelőterminálok:
DS 500: 5,7 colos színes kijelzővel, 12 
funkciógombbal, valamint a hátoldalon 
lévő, görgethető kerékkel.
CCI 800: 8 colos ISOBUS-kezelőterminál, 
12 funkciógombbal ellátott érintőké-
pernyővel.
CCI 1200: 12,1 colos, érintőfunkciókkal 
ellátott, színes kijelző. Egymás mellett 
megjeleníthető a munkagép vezérlése 
és a kamerakép. ISOBUS-kompatibilis.
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