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TS-väljakülviseade

tööalustele kuni 54m

Kuni 28°väljapöördesuutlikkusega 

samajäljesild

Uus, tarkvaraliste juhtimislahendustega 

suur 10.000 l mahuti koos uue, 

hüdrauliliselt liigutatava kattega

Kaasaegseim

online-kaalumistehnika

ProfisPro

Vaba valik erinevate 

tiislite ja 

haakelahenduse vahel

ZG-TS 01 ProfisPro

Erinevad 

käivituslahendused

Hüdro ja Hübriid
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• 7.500 l või 10.000 l mahutavusega, tahapoole tõusva 

joone ja kaasaegse dünaamilise disainiga mahuti

 välistatud on negatiivne haakekonksu koormus

 tagatud on piisav ruum samajäljetiisli toimimiseks

• Traktori tõmbe- ja pidurdusjõudusid 

tasakaalustav topeltraam

 Online kaalumise eelduseks!

• Vastupidav põhjalint tagab väetise

juhtimise väljakülviseadmesse

• Redeliga varustatud frontaalplatvorm

kindlaks ja mugavaks väetisemahuti

laadimiseks

• Külviku mõlemale küljele integreeritud

transpordikastid ja kätepesuvõimalus

ZG-TS 01 ProfisPro

ZG-TS 7501 mit ausgezogene Aufstiegsleiter
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• 4 - punkti kaaluseade

• kaldenurgaandur

• Kaalusignaali kombineeritud kasutus

Online-kalibreerimine

Täitmisprotseduuri 

haldus

Pidurdusjõu 

juhtimine

Raami integreeritud 

kaaluseade

ZG-TS 01 ProfisPro
Online-kaalusüsteem
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Hüdroajam suure hüdrotootlikkusega traktoritele (> 150 l/min)*:

• Külviku kogu õlivajaduse rahuldab traktori hüdrosüsteem

• Vajalik on Load-Sensing- lahendus

Hübriidajam väiksema hüdrotootlikusega traktoritele (150 l/min)*:

• ⅓ maksimaalsest õlivajadusest luuakse kardaanajamiga 

konstantsurve 

Onbord-pumbaga (1000e jõuvõtuvõll 750 U/min käivitusega)

• Ülejäänud ⅔ õlivajadusest peab tagama traktor 

• Vajalik on Load-Sensing - lahendus

Maksimaalse tootlikkuse saavutamiseks on saadaval kaks ajamivarianti:

ZG-TS 01 ProfisPro
Erinevad ajamivariandid

Kardaanajamiga hübriidajam*ZG-TS 01 vajab oma optimaalseks tööks max. 130 l/min
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Sillad ja rattavahed

• Sillajuhtimisega pearaam,            

flantsimõõt 2100 mm 

• Võimalikud rattavahed 1800 kuni 2250 mm

Sillajuhtimine:

• Automaatne samajäljesüsteem

• Alates rattavahest 1800 mm  on tagatud 

traktorijälje kopeerimine

• Rataste automaatne kallakutel sõidu juhtimine

ZG-TS 01 ProfisPro
Sõiduosa
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• EBS (Tüüp 36) juhtimisega kahe voolikuga õhkpidurid

• EBS automaatne pidurdusjõukontroll

• Seadusega ette nähtud uutele EU tüübikinnitusega 

masinatele mille liikumiskiirus ületab 30 km/h

• Sõltuvalt masina kaalust tulenev elektrooniline juhtimine

• Määratakse hetkekaal ja sellega arvestatakse 

pidurdusjõu kasutamisel

• Tagab väga täpse pidurdusjõu valiku

ZG-TS 01 ProfisPro
Pidurid



Tuulekontroll



FlowCheck



▪ Eesmärk: Ummistuste ja tühjaksjooksu ära tundmine ZA-TS hüdroajamiga külvikutel

 Juhi hoiatamine

 Vastureaktsioon: lühiajaline, automaatne siibrite avamine, ummistuse eemaldamiseks
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FlowCheck

Surveandurid jaotussüsteemi 

paremale ja vasakule poolele



Digitaalne mobiilne kontrollstend



Uus CatrosXL



CatrosXL ülevaade
13

Tehniline iseloomustus:

• Ketaste suurus 610 mm

• Ketaste joonvahe 12,5 cm

• Töö- ja transpordilaiused 3 m, 3,5 m ja 4 m 

tänu kallutatavale äärekettale

• Avatud raamilahendus

Top argumendid:

• Veelgi parem põhu ja muu orgaanilise massi

sisse segamine

• Eraldi seadistatavad ääreketas ja ääreplekk

optimaalse tööpildi saavutamiseks

Reaktsioon veelgi suuremate ketaste vajaduse trendile turul



Erinevad kettamõõdud
Seade Ketaste vahe Töösügavus

Catros
(ketas 460 mm)

12,5 cm 3-12 cm

Catros+ 
(ketas 510 mm)

12,5 cm 5-14 cm

CatrosXL

(ketas 610 mm)
12,5 cm 5-16 cm

Certos
(ketas 660 mm)

17,5 cm 7-20 cm
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.

Catros 460 mm Catros+ 510 mm CatrosXL 610 mm Certos 660 mm

Top argumendid:

• Töösügavus 3 kuni 20 cm 

• Saadaval nii siledad kui hambulised 

kettad

• Hambulised kettad kasutatavad ka

suurematel töösügavustel



Sügavkobesti

Ceus
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Kombineeritud sügavkobesti Ceus

Madalam mullaharimine 

Catros+ ketasväljaga

C-Mix piidega sügav mullaharimine. 

Piide vahe 40 cm joonalaiusel

Maksimaalne mullatöötlus



AMAZONE UX 01 Super



Programm
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UX 4201 Super UX 5201 Super UX 6201 Super

• 21 m - 40 m Super-L2-poom

• TG-Armatur, AmaSwitch või AmaSelect-pihustilülitus

• Käsijuhtimisega Armatur, Comfort-Paket või Comfort-Paket plus

• DistanceControl või uus poomijuhtimine ContourControl

• Lisavarustuses sillajuhtimine



Transpordikast
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Suurus 240 l (160 l + 80 l) – standardvarustuses 

• Väljavõetav vahepõhi

• Tolmu ja veekindel

• Lukustatav

• Lisavarustuses ka koos valgustusega



Juhtimiskeskuse ja transpordikasti valgustus 
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Lisavarustuses:

LED-tuled süttivad koos traktori tuledega



Pidurisüsteem
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Standardvarustuses: ALB – automaatne koormusest sõltuv pidurisüsteem

Pidurdusjõudu reguleeritakse 

automaatselt sõltuvalt täituvusest



Pritsimis- ja segamispump
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Pumba valik pritsimine segamine imemine

520 l/min 260 l/min 260 l/min 700 l/min

Pumba paigutus!

Peidetud aga ikkagi lihtsalt juurde pääsetav

Kolbmembraanpump
• tootlik
• Kuivaltjooksu kindel
• Vedelväetise kindel
• Iseimev

Tootlikud ja töökindlad AR-pumbad
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Juhtimine
SmartCenter juhtimiskeskus

Comfort-Paket

Comfort-Paket plus

• Lihtne juhtimine ja maksimaalne mugavus kõikides varustusastmetes

• Käsijuhtimine: uus lisalukustusega 7-suunaline survekraan 

• Comfort-Paket: veelgi lihtsamaks kasutamiseks standardvarustusesTwinTerminal 3.0 

• Comfort-Paket plus: TwinTerminal 7.0 koos täisautomaatsete lülituslahendustega

• Kõik komponendid perfektselt kasutatavad

• Veelgi tootlikum sissesegamise nõu
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Sissesegamise nõu

Täpne doseerimine Nõrgumine



Uus 2100 mm juhtimisega sild pöördenurgaga 28°
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50 mm

• Uus AGRO Turn sild BPW-lt

• 2100 mm flantsimõõt, 

• 28°pöördenurk

28°sild on viidud kergel taha poole (50 mm)
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28°
Ca. 4,5 m 

20°
Ca. 6,9  m 

Pöördenurkade võrdlus



Seite: 27

.

Contour Control
Uus poomijuhtimine

Aktiivne poomijuhtimine ContourControl

• Otsene, hüdrauliline poomi kaldenurga juhtimine 
• Puudub vedruleevendussüsteem 

• Kõik masinapoolsed soovimatud liikumised 
summutatakse aktiivselt järgides samaaegselt 
kontaktpinna kontuuri. 

• Eelised pneumaatilise süsteemi suhtes:
• On olemas piisavalt jõudu kõikide 

poomiliigutuste juhtimiseks
• Süsteem ei sõltu pneumosüsteemi olemasolust
• Töökindlam lahendus

Tagamaks madalaid töökõrguseid ja suuri 

liikumiskiiruseid ka ebatasasel maastikul. 



SwingStop
Aktiivne pendelefekti leevendus
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▪ Üks hüdrosilinder mõlemale sõidusuunale

▪ Juhtimine üle kõrgdünaamiliste
proportsionaalsete surveklappide

▪ Mõõtmised toimuvad kiirendusanduritega 
mis asetsevad poomi mõlemal küljel

Peendelühendus

Sõidusuund



SwingStop
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Poom liigub kiiremini kui prits:

aladoseerimine

Poom liigub aeglasemalt kui prits: 

üledoseerimine

Poomi pendeldus:

• Pidev edasi tagasi liikumine

hmaxhmin hpeab

ÜledoseerimineAladoseerimine 

Ettenähtud kogus

Sümmeetriline pendeldus Asümmeetriline pendeldus

Töö ajal esinevad peaaegu alati sümmeetrilised pendeldused.

Kurvi sisenedes ja sealt väljudes
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Üledoseerimine 

• Taimede kahjustamine

• Negatiivne soovitud tulemus

Aladoseerimine 

• Soovitud preparaadi mõju puudub

• Resistentsusilimingute oht

Soovitud norm

Põllul :
Põhiliselt sümmeetrilised 
pendeldused

Kurvides :
Peamiselt 
asümmeetrilised 
pendeldused

SwingStop

Ekstreemne näide:

•Vana poomilahendus

•Kõrgkonsentratsiooniga töö

•Ebasobivad töötingimused



Mida uut on Krone´s?



40 aastat Krone rulloonpresse
.

40 aastat KRONE rulloonpresse

92.665 masinat aastatel 1977 kuni 2017



Uus rippesniiduk EasyCut R 400

• Töölaius 4,04m

• SmartCut niitelatt

• SafeCut kivikaitsesüsteem



Uus liblikniiduk EasyCut B 950 Collect –

ilma muljurita vaalu kokkujuhtimine

• Tigudega vaalu kokkujuhtimine

• Puudub muljur

• Töölaius 9,45m

• Tootlikus kuni 14ha/tunnis

• Masina väljatöötamisel on Krone

kasutanud pikaajalist kogemust 

iseliikuvatelt niidukitelt Big-M,    

mis on samuti varustatud 

tiguelevaatoritega 



Uus dünaamilise maapinnasurve reguleerimisega
Swadro 1400 Plus

• Peale töölaiuse valimist valitakse automaatselt ka eesmiste ketaste surve maapinnale. (lisavarustuses)

• Eriti kasutajasõbralik turbastel pinnastel



Uus iseliikuv niiduk Big M 450

• 449 hj

• Töölaius 9,95 m

• Tootlikus 17ha/tunnis



Uus kogurkärude seeria MX

• Mahutavus 33 m³, 37 m³ või 40 m³

• Easy Flow kogur töölaiusega 1800 mm

• 880 mm läbimõõdu ja 1580 mm töölaiusega peenestustrummel

• 41 nuga tagavad teoreetilise peenestuspikkuse 37 mm



Tänan tähelepanu eest!

Jaanus Põldmaa


