Den nye Big X-serie kommer rundt på Danmarksturne fra i næste uge og året ud. Finsnitteren byder på mange nye
detaljer fra den tyske græs-producent.
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Den helt nye Krone Big X 480 er netop landet i Danmark, og er klar til at indtage de danske marker igennem sæson 2015. Arkivfotos: Morten Damsgaard.

Del artiklen:
Den danske importør af Krone tager sammen med de danske Krone-forhandlere på en Danmarksturne, hvor den nye Krone Big
X-serie bliver vist frem for de danske maskinstationer og interesserede landmænd.
- Den nye Big X-serie består af to modeller med henholdsvis 480 og 580 hestekræfter, og serien passer derfor rigtig godt til det
danske marked, og det glæder vi os til at vise interesserede i løbet af sæsonen i år, fortæller Claus Fey, Brøns Maskinimport, som
er den danske importør af Krones produktprogram.
Den model som allerede er kommet til Danmark, og klar til demo-turen rundt i landet, er en Krone Big X 480 med pickup.
- Vi har delt det således op, at finsnitteren befinder sig i Sønderjylland i området fra grænsen og op til Kolding i første slæt græs,
mens den i andet slæt græs vil befinde sig op til Viborg området, og i tredje slæt vil være i Nordjylland, mens Nordvestjylland får
besøg af finsnitteren i det sidste slæt græs.

Flere dage hos samme kunde
For at få mest ud af demo-turen både for forhandlere og kunder, så vil finsnitteren være hos de enkelte maskinstationer i cirka tre
dage.
- Det betyder, at der er én dag til indkørsel og hvor chaufførerne kan vænne sig til maskinen. Når maskinen er på besøg i flere
dage, så kommer chaufførerne også til at være med til vedligehold af maskinen, som vi ved, der betyder rigtig meget i det daglige,
og som man ikke får en ide om, hvis blot man kører med maskinen et par timer, mens der sidder en instruktør på passagersædet,
understreger Claus Fey.
Interesserede kan kontakte den lokale Krone-forhandler eller Brøns Maskinimport for nærmere detaljer om adresser og datoer,
hvor maskinen kan opleves.

Smal indføring

Maskinbladet var i sommeren 2013 i Italien og se den nye serie kører i majs. Da fortalte Krone, at omdrejningspunktet for
udviklingen af den nye finsnitter var et perfekt afgrødeflow.
Derfor er der udviklet en mindre snittecylinder til de nye Krone finsnittere på 650 millimeter i bredden i stedet for den 800 millimeter
brede indføring, som de øvrige Krone finsnittere kører med.
Efter mange forsøg og undersøgelser fandt Krone frem til, at det optimale forhold mellem snittecylinder og motorkraft ligger på cirka
en hestekræft pr. millimeter snittecylinder med 25 procent afvigelse til hver side.
Foruden den nye 650 millimeter brede snittecylinder, så er det muligt at ændre højden på forakslen, så afgrøde-flowet bliver mere
lige til snittecylinderen.
Afhængigt af hvilke forhjul, som monteres på finsnitteren, så kan højden indstilles ved hjælp af det excentrisk beslag, som
forhjulene monteres på. Dermed kan finsnitteren tilpasses afgrøde-flowet fra pickup og majsbord.
Læs mere om den nye finsnitter-serie fra Krone, ved at klikke HER
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Hent vores app til din tablet eller smartphone i App Store, Google Play eller Windows Phone Market, under navnet "Maskinbladet".
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