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F125 XC F155 XC V150 XC 

V180 XC 

V210 XC 

CF155 XC CV 150 XC 

CV 210 XC 

Aastal 2007 tuli Krone turule uue rulloonpressi seeriaga 

Comprima.  Väljend „comprimere“ tuleb ladina keelest ja 

tähendab „kokku suruma“. Esmakordselt võeti kasutusele 

rihm-varb-elevaator. 
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Comprima F 125 (XC) 

 Comprima F 125 
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Comprima F 125 (XC): tööpõhimõte 

Comprima F125 

Rulli läbimõõt: 1,25m 

Rulli laius:        1,20m 
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F 125 (XC) vasak külg  

 Lihtne ehitus minmaalsete kettajamitega  

 Väike hooldusvajadus 

 Lihtne ligipääs kõikidele ajamikettidele 

 Varbelevaatori mehaaniline eelpingutus Novo-Grip 

 Va/Pa täituvusnäidik standardvarustuses  

 Kõikide kettide automaatne pingutus 

 Kettide automaatne määrimine 
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F 125 (XC) parem külg  

 Koguri käivitus (1) 

 Peenestusrootori käivitus (2) 

 Võrgusidumise juhtelemendid (3) 

 Tagaseina mehaaniline lukustus (4) 

  Kõikide kettide automaatne pingutus 

 Kõik ajamid kaitstud ülekoormussiduriga 

1 

2 3 

4 
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   Comprima F (muutumatu kamber): rullitiheduse mõõtmine 

Alpha terminali pallitiheduse näit 

Beta II terminali pallitiheduse näit 

 Pingutusõlaku nurga mõõtmine pöördenurgaanduriga 

 Pressimissurve seadistused ja lugem traktorikabiinis 

 Lihtsa ülesehitusega terminal 
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Varieeruva suurusega kambrid 

•  Vermeer / 1971 

Konstantse suurusega kambrid 

•  Welger / 1974 

Esimene muutumatu kambriga press maailmas millega on 

võimalik teha erineva suurusega rulle: 1,25m kuni 1,5m 

  Rullonpressid: erinevad pressimiskambrid 

„Comprima“ F printsiip“ 
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Konstantse pressimiskambri suurusega pressid 

 „Lihtsa ehituse“ eeliseid ja on suhteliselt soodsa hinnaga.  

    Rulli tihendamine toimub väljas sisse (pehme südamik, kõvem kest).  

-   Puudus: ainult üks kindlaksmääratud rullimõõt, väiksem rullitihedus põhus ja järsk                   

jõuvajaduse tõus rulli täitumisel. 

 

Muudetava pressimiskambriga suurusega  pressid 

 Selle süsteemi eelised: muudetav rullisuurus, rulli pressitakse algusest peale ja tänu     

sellel on tihedus ühtlane kogu rulli ulatuses. Ka kuivema massi pressimisel on 

suuremad surved saavutatavad. 

-   Masin on sealjuures keerukama ehitusega mis omakorda kajastub kahjuks ka 

hinnas.  

Poolvarieeruva pressimiskambri suurusega pressid  

 Tänu sellele ainulaadsele tehnilisele ehitusele on nüüd võimalik ka konstantse 

kambriga pressidega erineva suurusega rulle Ø1,25 - 1,50m pressida. Samas on ka 

pressimissurve  kogu rulli ulatuses ühtlasem.  
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Comprima F 155 (XC) 

 Rullooni mõõt 1,25 m – 1,50 m  
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Comprima F 155 (XC): tööpõhimõte 

1. Pressimiskamber ei ole täidetud, NovoGrip pingutussüsteemiga on 

„pingutusõlak“ eelsurvestatud 

2. Toimub pressimiskambri täitmine, rull hakkab piisavalt vara kaasa 

pöörlema  
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Comprima F 155 (XC): tööpõhimõte 

4.    Tänu rulli varajasele kaasapöörlemisele ja tihendamisele saavutatakse 

muutumatu pressimiskambri kohta hämmastavalt hea rulli tihedus  

5. Rull kasvab pressimiskambris kuni soovitud suuruseni  

6. Et pressimiskambris suureneda saab rull oma suuruse pingutusõlakult  

7.    Pingutusõlak tõmmatakse rulli poolt alla vastu vedrupinget  

8. Pingutusõlaku töökäiku on võimalik pingutusvarrastel olevate aukude ja kahe 

vastava poldiga piiritleda valides sellega soovitud rulli läbimõõdu  
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F155 (XC) vasak külg 

Vedru eelsurvestusega pingutusvardad  

Automaatne ketiõlitus 

Rullitiheduse mõõtmine 

Pingutusõlak 

Rullisuusruse valik 

Varbelevaatori käivitus 



        Streng vertraulich! Weitergabe an dritte nicht gestattet 

Proma 08-2016 
F155 (XC) parem külg 

Võrgukast kahele võrgurullile 

Peaajam 

EasyFlow koguri ajam 

Kõrguse reguleerimise 

võimalusega tiisel 

Rullikpiiter 

Võrgusidumine 
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 Rullisuuruse valimine kahe poldi (vas/par) paigaldamisega.  
 

 Rullisuuruse valimise võimalus 1,25 m kuni 1,50 m 5 cm-sammudena  

F155 (XC) rullisuuruse reguleerimine 
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   Comprima F .rullitiheduse mõõtmine 

Alpha terminaliga rullitiheduse mõõtmine ja esitlemine  

Beta II terminaliga rullitiheduse mõõtmine ja esitlemine  

 Pinguusõlakult pöördenurgaanduriga  

 Pressimissurve reguleerimine ja näidu lugemine traktori 

kabiinis 

 Beta II Terminal 

 Lihtne ülesehitus 
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Poolvarieeruva pressi eelised 

 Vaatamata muutumatu pressi tööpõhimõttele rullimõõdu valiku võimalus 1,25m – 1,50m  

 NovoGrip varbelevaatori märksõnad: 

    - rulli pöörlemine tagatud kõikides tingimustes 

    - suur rullitihedus 

    - kulumiskindel lahendus 

    - vaikse tööga 

 Tunduvalt rohkem kasutusvõimalusi tänu rullisuuruse valimise võimalusele  

    = võrgu kokkuhoid 

    = kile kokkuhoid 

    = vähem rulle põllul 

 Lihtsa ülesehitusega masin 

 Minimaalselt ajamülekandeid 

 Tehniline lahendus suureks tootlikuseks ja maksimaalseks rullitiheduseks 

„Allrounder“ muutumatu kambriga presside seas 

F155 (XC) eelised  
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Comprima V 150 (XC) 

• Varieeruv pressimiskamber 1,0 – 1,5 m 
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• Või 1,0 – 1,8 m 

Comprima V 180 (XC) 
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• Või siis 1,0 – 2,05 m 

Comprima V 210 (XC) 
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Comprima V 210 (XC) 
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Comprima V (Vario): pingutusõlak 

 üks pingutusõlak mõlemale elevaatorile 

 Vähem ümbersuunamisi = väiksem kulumine 
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       Comprima V (Vario): pingutusõlak 

      1 pingutusõlak 

         Comprima V 

 Alati üks vahe eesmise ja tagumise elevaatori vahel  

 Veelgi vähem kadusid 

 Veelgi suurem rullitihedus ka suuremate rulliläbimõõtudel 
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 pressimiselevaatori progresseeruv pinge rullisuuruse kasvades .  

 Tagumise elevaatori pingutus 

 Kolme erineva asendiga pehme südamiku tehniline lahendus 

 Eesmise elevaatori käivitus 

Käivitusketi automaatne pingutus   

Kõik hammasrattad on valmistatud eriti tugeva karastusklassiga 

terasest 

 Automaatne ketiõlitus 

 Õlitatakse kõiki ajamikette 

 Õlikoguse astmevaba reguleerimine 

Comprima V vasak külg 
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Comprima V parem külg 

 Tagumise elevaatori käivitus 

 Ajamiketi automaatne pingutus 

 Kõik hammasrattad on valmistatud eriti tugeva karastusklassiga 

terasest 

 

 Mehaaniline tagaseina lukustus 

 Ei koormata hüdrokomponente 

 Tagasein jääb ka raskeimates tingimustes suletuks 

EasyFlow koguri käivitus 

 Ajamiketi automaatne õlitus  

 Keti automaatne pingutus 
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Comprima V: elevaatori pingutussüsteem 

  Suuremate rullimõõtude puhul suurenev elevaatori pingsus  

    =  Kontaktpinna surve jääb ka suurema pinna puhul konstantseks  

    =  Sama on ka rulli tihedusega suurematel mõõtudel 

         =  Progresseeruv rullitiheduse tõus 
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Comprima V: tööpõhimõte 
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   Comprima V: tööpõhimõte 
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Comprima V: pressimissurve 

    Pressimissurve hüdrauliliselt seadistatav ja mõõdetav  

 Sobitumine kõikidesse tingimustesse 

 Alati hea ülevaade pressimissurvest- ka ilma elektroonikata  

 Pressimissurve ülesehitamine tagaseina avamisega  

 Lisavarustuses pressimissurve seadistamine traktorikabiinist, terminalist 

3: manomeeter pressimissurve jälgimiseks 

2: Soovitud pressimissurve seadistamine 

1: Pressimissurve „mahalaskmine“ (parkasend) 1 

3 

2 
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   Comprima V: rullisuuruse mõõtmised 

Rulli läbimõõdu saamine ja näit Alpha terminalis 

Rulli läbimõõdu saamine ja näit Beta II terminalis 

 Pingutusõlakult pöördenurgaanduriga  

 Pressimissurve seadistus ja näidu lugem kabiinist 

 Beta II Terminal 

1 
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Comprima V: pehme südamiku varustus 

Rulli pehmet sisu on võimalik valida piirajaplaadi ümberasetamisega 

Pos. 1 Pos. 3 

 Lihtne seadistus kõikidele pressitavatele materjalidele 

 võimalik väida kolme erineva positsiooni vahel  

 Ilma keerulise elektroonika/mehaanikata 
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                            Merkmale Comprima 

ülevaade… 
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Comprima: vajalikud hüdroväljavõtted 

F (Fixkamber) V (Variokamber) 

Tagasein 1 KS 

Kogur (või nugade liigutamine XC 

varustuses) 
1 ÜS 

Pressimissurve - Vaba tagasivool 

Magnetklapp kogur/noad 
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Kogur 

EasyFlow kogur 

 Töölaius DIN. 2150mm  

 Koguri pendelkinnitus (70mm) 

 Optimaalne maapinna kopeerimine 

 Väga suur tootlikus – sobib ka suurtele vaaludele 

 Rullikpiiter 

 Töökõrguse tööriistadeta seadistus 

 Suured kopeerrattad 
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Etteandesüsteemid 

 

Etteanderootor 

Peenestusrootor – 17 nuga 

Peenestusrootor – 26 Messer 
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 Piid laiade, peale keevitatud Hardox plaatidega 

 Piide V-kujuline asetus 

 Läbimõõt 530mm 
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X-Cut 17 noaga rootor 

 17 nuga 

 Sundlõige: 2 piid noa kohta 

 Nugade vahe: 64 mm või 128 mm (2x lülitatav) 

 3 piid ümbermõõdule 

 Läbimõõt 530 mm  

 Spiraali kujuliselt väljapoole suunatud piide asetus 
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X-Cut 26 noaga peenestusrootor 

 26 nuga 
 Sundlõikerootor 
 Nugade vahe: 42mm või 84 mm (2x) lülitatav 
 3 piid ümbermõõdule 
 Läbimõõt 530mm 

 Spiraali kujuliselt väljapoole suunatud piide asetus 
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Peenestuskanali põhi 

 Puudub reverseerimisvajadus 
 Lihtne ummistuste kõrvaldamine 
 Puuduvad söödakaod (kogu mass läbib kanali) 
 Lihtne nugade vahetus 

Hüdrauliliselt alla langetatav kanalipõhi 
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Peenestuskanal 

 

 

 

     Kõikidel nugadega masinatel hüdrauliliselt langetatav kanalipõhi 

Tööasend 
Nugadevahetuse või ummistuse 

eemaldamise asend 

 Hüdrauliliselt kabiinist teostatav 

 Selleks vajalik üks ühepoolse survega hüdroväljavõte 

 Mugav ummistuste kõrvaldamine 
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Peenestuskanal 

Lisavarustuses olev hüdrauliline nugade valik 

 Nugade arvu valik otse traktorikabiinist 

 Kanalipõhja langetamisel kallutuvad kambrist välja ka noad  

 Sobiva lõikepikkuse valik  

 

Oluline!!!      - Süsteem vajab ühte kahepoolse survega hüdroväljavõtet 

                      - Vajalik on ka komfortterminali olemasolu!!! 
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Võrguga sidumine 

Parkasend = sidumine ei ole aktiivne 
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Võrguga sidumine 

Sidumise alustamine 
 

 Vabastatakse võrgupidur 

 Võrk juhitakse sissesöötevaltsidele 
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Võrguga sidumine 

Toimub sidumine 
 Võrgupidur on aktiivne (võrk on eelpingutatud) 

 Nuga ei ole aktiivne 
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Võrguga sidumine 

Sidumine lõpetatud 
 Võrk lõigatakse eelpingutatud asendis läbi 

 Nuga aktiivne 
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LANDTECHNIK 

 Võrgu asemel kile 

 Utiliseerida tuleb ainult ühte materjali 

 Kiletamisel kulub kilet vähem 

 Hetketrend… 

Lisavarustus 

Kilega sidumine 
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 Erinevatele soovidele erinevad lahendused 

 Kogu pressi juhtimine traktori kabiinist 

 CCI Terminal puutetundlik 

 

 

  Delta Terminal: CF ja CV 

           lisana tellitav: F & V 
         Beta II Terminal  

      (ainult „F und V“) 

         CCI IsoBus Terminal 200  

               (F, V, CF, CV) 
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Kaamera 

Comprima 

Lisavarustus 

 Alates aastast 2009/2010 on võimalik kõikidele Comprima pressidele tellida 
kuni 2 värvilise pildiga kaamerat 

5“ -Farbmonitor Farbkamera 
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Tandemsild 
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Presskiletaja Comprima CF 155 XC 

 Poolvarieeruva pressimiskambriga presskiletaja  

 Rulli mõõdud 1,25 – 1,50 m 

 Maksimaalne kasutus, vahet ei ole kas silo, hein või põhk 
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         Presskiletaja Comprima CF 155 XC 

CF 155XC tööpõhimõte 
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     Presskiletaja Comprima CV 150 XC 

 Rulli mõõdud 1,0m - 1,5m  
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     Presskiletaja Comprima CV 150 XC 

CV 150XC tööpõhimõte 
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Kilevarud CF/CV 

 Ruumi kuni 10-le kilerullile 

 Kilerulli hoidikuid on võimalik mugavalt küljele kallutada 
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         Comprima C (Combi): pardahüdraulika 

Sõltumatu traktorist! 

 Garanteerib vajaliku õlikoguse ja õlisurve kõikidele hüdraulikakomponentidele  

 Alati puhas õli 

 Hüdrosüsteem töötab Load Sensing põhimõttel (hoiab kokku võimsust ja säästab 

hüdrosüsteemi) 

 Lihtsam ja kiirem traktoriga haakimine 

 Suuremõõtmeline hüdropaak tagab piisava jahutuse ja tagavara  

 Mehaanilist ja hüdraulilist osa on võimalik mehaaniliselt eraldada 
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Comprima C (Combi): kiletajalaud 

Kettelevaator käivitusega 

 Kindel rulli keeramine 

 Rull lükatakse lauale 

 Rullikeeraja lisavarustuses 

 

 Rulli mahapaneku matt 

 Kasutatakse 500/750 kilet 

 Eelpingsus 50% või 70% 
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Comprima C (Combi): Kiletaja 

Kiletaja CF155 XC / CV150 XC 

 Kahe õlaga kiletaja 

 Kile eelpingsus 55% või 70%  

 Kile katkemise alarm 

 Võimalik kasutada 500mm või 750mm mõõtudega kilerulle 

 Kilekihtide arv seadistatav terminalist 

 Kiletamisprotseduuri graafiline näit terminali ekraanil 
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                Rulli üleandmine CF 155XC 

 Rulli üleandmine kiletajale kallutatava letiga (nur bei CF) 
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 Rulli üleandmine kiletajale varbelevaatoriga (CV 150XC) 

                Rulli üleandmine CV 150XC 
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Terminalid CF 155XC / CV 150XC 

 Standardvarustuses KRONE Delta terminal 

 Standardvarustus IsoBus ready  

 Kõik masinafunktsioonid on näidatud visuaalselt ekraanil  

 Kõikide läbiviidavate funktsioonide pidev kontroll ekraanil 

 Loogiline ja arusaadav menüü ülesehitus 

 Kõik enamvajaminevad seadistused terminalist juhitavad 

 Ekraan suurusega 5,3“  

 Kuni 20 kliendi/põllu lugeja ja 2 kustutatavat hooajalugejat 

 Kogu masina diagnoosisüsteem   
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     Comprima CV 210 XC 

Pressimine ja kiletamine 1,0m – 1,75m  

 Pressimine kuni 2,05m 
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 Rulli üleandeandur (1) 

 Rull veereb üleandelauale (2) 

 Üleande kindlustab lisaõlak (3) 

 Rulli üleandmine täisautomaatne 

 Võimalik pressida rulle suurusega kuni 2,05m 

 see säästab aega – ennem pressimiskamber kinni, alles siis õlak alla (4) 

 Külgmised juhtplekid tagavad kindla üleande (5) 

 

1 

2 
3 

5 

4 

     Comprima CV 210 XC rullid kuni Ø 2,05m 
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Kaasamõtlev kiletaja 

  Kiletada on võimalik rulle mõõtudega 1,0m kuni 1,75m 

 Transpordil viiakse kiletaja parkasendisse (Pilt 1) 

 Kiletaja sobitab oma kõrguse automaatselt terminalis 

sisestatud rullimõõdule (Pilt 2) 

 Krone kui presskiletajate väljamõtleja omab juba 15 

aastast  

 

Comprima C (Combi): kiletaja CV 210XC 

2 

1 
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 Suur tänu kuulamast! 

 

    Jaanus Põldmaa 


