
Krone EasyCUt F
frontfüggesztésű tárcsás kaszák

A 
szálastakarmány-betakarítás spe-
cialistájának számító német Krone 
a tárcsás kaszák terén is széles 
kínálattal rendelkezik. Az egysze-
rűbb kivitelű, szársértő nélküli, hátsó 
függesztésű ActiveMow kaszák mel-
lett az EasyCut kaszák szerepelnek 
a palettán. Utóbbiak terén a hátsó 
függesztésű (EasyCut R) változatok 
mellett Magyarországon is egyre 
népszerűbbek a frontra függesztett 
(EasyCut F) változatok.
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A Krone EasyCut F tárcsás frontkaszák 2,8 és 4 méter munkaszélességben, 
acél verőujjas vagy gumihengeres (acélhengeres), szársértős és szársértő 
nélküli kivitelben elérhetők. A legtöbb típusnál választható, hogy tolt vagy 
húzott kialakításút részesít valaki előnyben, és a talajnyomás beállítása is 
történhet mechanikusan vagy hidraulikusan.
A világon egyedülálló a 4 méter munkaszélességű, csukható F400CV FOLD 
kivitel, amely 2019-ben az Agritechnica szakkiállítás kapcsán elnyerte a 
DLG (Német Mezőgazdasági Társaság) ezüstérmét.

 EasyCut F 280 / F 320
Az aktív hajtású rendterelő dobokkal rendelkező, 2,71 m és 3,16 m közötti munkaszélességű frontkaszák a terményt rendre tud-ják rakni, így a traktor kerekei nem haladnak át a takarmányon.

 A szársértővel rendelkező frontkaszák szélesen leterítik a takarmányt vagy rendet képeznek.
A KRONE CV szársértőjével és V alakú acél verőujjaival a termény a kaszatest tel-jes szélességében feltárásra kerül. A nagy, 64 cm-es átmérő és a csavarvonal mentén elrendezett verőujjak folyamatos terményá-ramlást, nagy felvevőképességet és kiváló feltárást biztosítanak.

 A zárt, teljesen körbehegesztett Krone kaszatestnél az olajfürdőben elhelyezkedő, nagy homlokfogaske-rekek ellenállók a legnagyobb igénybevétellel szemben is, különösen nyugodt járásuk meggyőző.
A kaszatest hajtása egy szöghajtóművön keresztül törté-nik, amely közvetlenül a belső terelődob mögött helyezke-dik el. Ez biztosítja az eltömődésmentes munkát fordulás-kor vagy az ék alakban kifutó táblákon.A kaszatest ék alakú profilja széles beállítási tartományá-nak köszönhetően lehetővé teszi az alacsony kaszálást a réteken és a legelőkön és a kissé magasabb kaszálást  a hosszú szálú szántóföldi takarmánynövények esetében.

 A nagyon széles, edzett acélból készült, könnyen cserélhető csúszótalpak védik a kaszatestet, csök-kentik a felfekvési nyomást, és kímélik a gyepnemezt. Magasított csúszótalpakkal 80 mm feletti tarlómagasság is elérhető.

  
 

A CR hengeres 
(gumihengerek vagy  
M acélhengerekkel 
felszerelt)  
szársértők külö-
nösen kíméletesen 
dolgoznak.  
A finom,  
fehérjetartalmú  
levelekkel a takar-
mány magas  
tápértéke megőr-
ződik.

 Mivel a kaszatárcsák a páronként változó for-gásirány esetén hátrafelé és a menetirányhoz képest előre is forognak, a tiszta vágáskép érdeké-ben a kaszapengék működési tartományában pontos átfedésnek kell lennie. Emiatt a szétnyíló mozgást végző kaszatárcsák pengéi közötti átfedés nagyobb. Ez ideális a kisebb hozamú állományokban a zsenge takarmányok csíkmentes kaszálásához.

 
 EasyCut F 320 M / F 360 M / F 320  tolt (Push) felfogatású frontkaszák

A kifeszített védőponyvákkal és a függesztő háromszög nélküli, közvetlen függesztéssel a tolt (Push) felfogatá-sú EasyCut kaszák könnyűek és kompakt kialakításúak. Különösen erős, állítható tehermentesítő rugók biztosítják a kaszák optimális felfekvési nyomását. Mivel az alvszú furatba csatlakozik, a kasza a menetirányra merőlegesen is tud lengést végezni.

 Széles leterítés
Ha minden kaszatárcsa párban forog, akkor az EasyCut kaszák a terményt szélesen elterítik. Ilyenkor a vágószer-kezet teljes szélességében elterített takarmány egyenlete-sebben és gyorsabban szárad.

 Rendképzés
Ha a csapágyházak úgy helyezkednek el, hogy a kasza-tárcsák forgásiránya középre mutat, akkor az EasyCut F 280 és F 320 kaszák egyszeres rendet képeznek, és a lekaszált takarmányon a traktor kerekei nem haladnak át.

 Az akadályokba ütközések ellen a Krone kiemelkedő biztonságot nyújt a Safe-Cut rendszerrel. A DLG által díjazott és az összes EasyCut modellhez rendelkezésre álló kaszatárcsa-védelem egyedülálló biztonságot és kényelmet garantál. A kaszatesten minden kaszatárcsa külön-külön biztosított. Idegen testtel törtévatására eltörik. Ezután a kasza-tárcsa a hajtótengelyen 15 mm-rel felfelé for-dul a menet segítségével.

  
EasyCut F 320 M / F 360 M /  F 320 húzott (Pull) felfogatású  frontkaszák

A vontatott EasyCut F 320/360 M és F 320 frontkaszák függesztő háromszög nélkül, egy-szerűen és gyorsan közvetlenül a traktorra függeszthetők. A függesztőszerkezetbe integ-rált, egyszeres működésű hidraulikacsatlako-zóval működtetett hidraulikus munkahenger messzire kiemeli a kaszát, így forduláskor mindig elegendő has alatti szabad magasság áll rendelkezésre. A kaszaegység súlyponti függesztésű. Ez 18 fokig terjedő, nagy kité-rési utat tesz lehetővé. A felfekvési nyomás a traktorról egyszerűen hidraulikusan beállítha-tó, egy manométer segítségével jól leolvasha-tó és az adott talajviszonyokkal optimálisan összehangolható.


