Krones nye Swadro-rive på to rotorer har fået et Plus tilføjet til modelbetegnelsen, og det har medført flere opdateringer. Fotos: Morten Damsgaard.

Swadro to rotors river har fået opdateringer, og topmodellen TC880 Plus er perfekt i græs samt halm.
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Maskinbladet, Tyskland
Til rivning af halm eller græs er Krones nye opdaterede Swadro TC880 Plus en ideel maskine. Riven har fået en række forbedringer sammenlignet med Swadro 900, som
den nye model afløser.
- Fra kabinen er der elektrisk justering af rotorhøjden individuelt på hver rotor, og hver rotorer har fået affjedring og kan løftes og sænkes individuelt, fortæller Titus Bocklage,
Swadro-specialist hos Krone.
Riven går fra 7,6 meter til maksimalt 8,8 meter arbejdsbredde, og arbejdsbredden justeres også fra kabinen. Hver rotor har en diameter på 3,6 meter med 13 rivearme og
med en ny gearkasse, hvor PTO-akslerne begge mødes midt på riven ved trepunktsliften.
- På den måde er T-gearkassen sparet væk på riven, hvilket dels gør vedligehold, men også prisen bedre.
Selve gearkassen på rotoren er vedligeholdesfri, og hver rivearm kører i Krones Duramax spor, som ikke behøver fedt. Det er i øvrigt de samme rivearme, som bruges på
alle river fra den enkelt-rotors helt op til den 19 meter brede Swadro 2000 med seks rotorer.

Lav på vejen
Riven kan i transportstilling blive under fire meter, uden chaufføren skal ud af kabinen, men der er også mulighed for at gøre riven endnu lavere.
- I stedet for at afmontere rivearme på rotoren, så kan tre rivearme med en split klappes sammen, så riven bliver endnu lavere i transportstilling, påpeger Titus Bocklage.
På vejen låses riven hydraulisk automatisk, og der er tandstyring af baghjulene, så riven følger traktorens spor.
Krone Swadro TC 880 kræver
55 hestekræfter, og TC-serien dækker også over lillebroren med maksimalbredde på 7,6 meter med navnet Swadro TC 760. Her er rotordiameteren 3,3 meter frem for 3,6
meter.

el på dit fortrukne medie

