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    HighSpeed: duidelijk hogere capaciteit bij een 
hogere baaldichtheid door verhoging van de 
 slagfrequentie van de perswagen bij veel types 
en 20 % groter variabel vulsysteem (VFS)

    HighSpeed: optioneel volledig geïntegreerd 
 balenweegsysteem en vochtgehaltemeting

    HighSpeed: betere toegankelijkheid door nieuwe 
 frontplaten en touwkasten, die zonder gereedschap 
 opengeklapt  kunnen worden.

    HighSpeed: standaard LED verlichting voor optimale 
 verlichting van de machine 

    HighSpeed: zeer hoog comfort door nieuwe terminal 
met kleurenscherm en touch-screen

BiG Pack
Grootpakpersen
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Met de KRONE BiG Pack ligt u steeds 
een stap voor. Ongeacht of het gaat 
om de tot 25 % zware, spijkerharde 
balen uit de BiG Pack HDP, of de tot 
negen kleine balen van het MultiBale 
systeem, die handig in één grote baal 
zijn samengebonden – KRONE biedt 
u telkens weer innovaties die u elders 
niet vindt.
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BiG Pack
Grootpakpersen

  Hoogte perskanaal tot 130 cm

  Ongestuurde pick-up EasyFlow met actief aangedreven invoerwals

  VFS – het variabele vulsysteem

   De X-Cut snijinrichting, met uitschuifbare messenlades

  MultiBale: tot 9 afzonderlijke balen in één grote baal

  HDP – hoge druk persen 
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KRONE – BiG Pack: het succesprogramma
Met een KRONE grootpakpers koopt u ervaring en vakmanschap in de persenbouw. 

KRONE kent de verschillende praktijkeisen en biedt een compleet persenprogramma 

met alle kanaalafmetingen. Internationaal erkende innovaties, zoals het variabele 

 vulsysteem, de unieke MultiBale uitrusting  

en de ongestuurde EasyFlow pick-up,  

liggen aan de grondslag van het succes  

van de KRONE BiG Pack,  

want KRONE bouwt wat  

de klanten verwachten.
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Het BiG Pack programma

BiG Pack 890

BiG Pack 890 X-Cut
80 x 90 cm

BiG Pack 1270

BiG Pack 1270 X-Cut
120 x 70 cm

BiG Pack 1270 MultiBale

BiG Pack 1270 X-Cut MultiBale

Tot 9 kleine balen in één grote baal 

met een lengte van 270 cm

BiG Pack 1290

BiG Pack 1290 X-Cut
120 x 90 cm

BiG Pack 1290 HDP

BiG Pack 1290 HDP X-Cut
120 x 90 cm

BiG Pack 4 x 4

BiG Pack 4 x 4 X-Cut
120 x 130 cm
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BiG Pack 890 (X-Cut): 
De kleinste BiG Pack. Met vier dubbele knopers en 
 kanaalafmetingen van 0,90 m hoog en 0,80 m breed, 
heeft deze machine zich niet alleen in stro, maar ook in 
zware silage meer dan bewezen. 

BiG Pack 1270 (X-Cut):
Deze machine wordt vanwege zijn kanaalafmetingen 
van 0,70 m hoog en 1,20 m breed veelzijdig ingezet. Zes 
enkele of dubbele knopers staan voor stabiel gevormde 
balen in stro, hooi en silage.

BiG Pack 1270 (X-Cut) MultiBale: 
Met deze variant kunt u tot 9 kleine balen in één grote 
baal verpakken. Uw voordeel: de grote balen kunnen 
snel van het land worden gehaald en de kleine balen 
laten zich gemakkelijk hanteren en uitstooien.

Het BiG Pack HighSpeed programma 
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BiG Pack 1290 (X-Cut):
De vaste balen met een hoogte van 0,90 m en een 
breedte van 1,20 m maken landbouwers over de hele 
wereld enthousiast. Deze machine werkt vanwege de 
grote baalafmetingen hoofdzakelijk in stro en hooi, 
maar in veel landen ook succesvol in silage.

BiG Pack 1290 (X-Cut) HDP: 
Balen als briketten: want met het High Density pers-
systeem HDP en het verlengde perskanaal krijgt u tot 
25 % hogere baalgewichten in vergelijking met conven-
tionele systemen. Daardoor wordt strotransport snel 
rendabel.

BiG Pack 4 x 4 (X-Cut):
Met 1,30 m kanaalhoogte krijgt u minder balen per 
 hectare en bespaart u tijd en personeelskosten, doordat 
er minder balen in het perceel liggen. Deze pers wordt 
hoofdzakelijk in stro en hooi gebruikt en kan worden 
 uitgerust met het X-Cut snijsysteem.
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Active Pick-up
Ongestuurde pick-up EasyFlow met actief 
 aangedreven invoerwals

Voorzichtig met de graszode:
De met luchtbanden uitgeruste zwenk-
wielen kunnen zonder gereedschap in 
hoogte worden versteld. De nalopende 
zwenkwielen zijn pendelend opgehan-
gen, volgen elke bocht en glijden niet. 
Door de goede naloopeigenschappen 
worden de zwenkwielhouders in boch-
ten minder belast.

Er blijft niets liggen:
Met 1.950 mm of 2.350 mm werkbreedte (DIN 11220), vijf tandenrijen 
en 55 mm tandenafstand, werkt de ongestuurde EasyFlow pick-up ab-
soluut schoon. De actief aangedreven invoerwals zorgt voor maximale 
capaciteit met name bij het persen van droge gewassen, zoals stro of 
hooi. De grote diameter van de gewasrol in combinatie met de aange-
dreven invoerwals boven de pick-up zorgen voor een optimale gewas-
stroom richting de voorperskamer of snijrotor.

  | BiG Pack HighSpeed   03/14

  Volledige opame – meer capaciteit door hoger toerental

   Actief aangedreven invoerwals voor maximale capaciteit

  Rustiger loop door ontbreken van curvebaan

  Minder slijtage door 68% minder bewegende delen 

  Onderhoudsvrij en duurzaam
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De voordelen liggen voor 
de hand:  
De nieuwe EasyFlow pick-up heeft 
door zijn eenvoudige opbouw duidelijk 
minder bewegende delen en overtuigt door 
zijn rustige loop. De daardoor geringere slijtage 
komt tot uiting in lagere onderhouds- en service-
kosten. De EasyFlow werkt in vergelijking met gebruike-
lijke  systemen met een ongeveer 30 % hoger toerental.

EasyFlow: de ongestuurde pick-up 
in een grootpakpers
Met de EasyFlow pick-up biedt KRONE een ongestuurde pick-up aan, zonder

gecompliceerde curvebaanbesturing. De clou van deze pick-up is de bijzondere

vormgeving van de verzinkte afstrijkers. Want deze zorgen voor een constante

gewasstroom bij het wegduiken van de tanden. EasyFlow kan met een 30 % 

hoger toerental werken, u kunt sneller 

rijden en de  capaciteit is hoger.

Dieptebegrenzing standaard:
Met name bij hoge stoppels kan de 
pick-up via de dieptebegrenzer wor-
den ingesteld – de tastwielen worden 
ontlast en zorgen er alleen voor dat de 
pick-up omhoog gaat bij hoge bodem-
oneffenheden.

Hier draait het om:
Constante gewasstroom met de ge-
wasgeleiderol. Geen opschuiven van 
het gewas bij ongelijkmatig dikke zwa-
den. Altijd de volledige capaciteit bij de 
hoogst mogelijke opnamecapaciteit.

Comfortabel:
De aandrijving via de koppelingsas met 
geïntegreerde beveiligingskoppeling. 
Bij overbelasting van de pick-up treedt 
de beveiliging in werking. In dat  geval 
hoeven geen breekbouten worden 
 vervangen.
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KRONE X-Cut
De snijinrichting met uitschuifbare messenlades

   16 messen bij een 80 cm kanaalbreedte, 26 messen bij 1,20 m 
 kanaalbreedte  

  Rotortanden met brede slijtvaste Hardox meenemers

   Hydraulisch naar beneden uitklapbare snijbak met uitschuifbare 
 messenlades 

   Messengroepschakeling 

   MaxFlow inside: geoptimaliseerde gewasstroom voor hoge capaciteit

Sterke rotor, sterk snijwerk: 
De grote diameter van 550 mm over-
tuigd. De meenemers, die in drie rijen 
op de snijrotor zijn geplaatst, trekken 
het gewas krachtenbesparend, door de 
V-vormige plaatsing, door de messen.

Met het volledige vermogen:
De snijrotor wordt rechtstreeks via de 
hoofdaandrijving aangedreven. De 
geïntegreerde nokkenkoppeling be-
schermt de snijrotor tegen overbe-
lasting. Daardoor kunt u altijd veilig 
 werken.

Brede Hardox meenemers op de 
 rotortanden:
Zij zorgen voor meer capaciteit, een 
exacte snede door het schaarprincipe 
en een hogere slijtvastheid. Met de  
20 mm brede Hardox meenemers 
oogst u kwaliteitsruwvoeder. Er wordt 
niet gekneusd of vermoesd.
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De fi jnste snijkwaliteit
Met 16 of 26 messen bereikt u theoretische snijlengtes van 44 mm. 

Als er zonder of met slechts de helft van de messen moet worden ge-

werkt, maakt de messengroepenschakeling een snelle omschakeling 

gemakkelijk, zonder dat u gereedschap nodig hebt. 

Brede Hardox meenemers op de V-vormig 

geplaatste tanden zorgen voor een uitste-

kende snijkwaliteit, hoge capaciteit en een 

lange levensduur. De aan de gewasstroom 

aangepaste messenbodem maakt de 

BiG Pack nog slagvaardiger. 

Het “schuifl adenprincipe”:  
De X-Cut-snijinrichting is voorzien van twee messenla-
des met ieder 8 of 13 messen. Voor het in- en uitbouwen 
van de messen kunnen de messenlades hydraulisch 
omlaag worden gebracht. De in twee helften gedeelde 
schuifl ades met de messen kunnen vervolgens gemak-
kelijk naar de zijkant worden uitgeschoven. 

Dat geeft zekerheid: 
De individuele mesbeveiliging door middel van veren, 
zorgt bij het oprapen van vreemde voorwerpen voor een 
storingvrije werking. De messen klappen door het ob-
stakel weg en zwenken daarna uiteraard weer automa-
tisch terug in de werkstand.

Snel en eenvoudig:  
De centrale messengroepenschakeling voor het instel-
len van verschillende snijlengtes: met alle messen hebt 
u een theoretische snijlengte van 44 mm en met de helft 
van de messen 88 mm. In de 0-stand wordt het gewas 
niet gesneden.

BiG Pack HighSpeed   03/14 | 
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PreChop
De geïntegreerde voorbouwhakselaar 

  Zeer hoge capaciteit ook met voorbouwhakselaar

  Kort gehakseld product, geringe theoretische haksellengte van 21 mm

  Haksellengte instelbaar met inschakelbare tegenmessen

   Gehakseld stro neemt meer vocht op; de halmen worden open  
gesneden 

  Messen zijn tweezijdig te gebruiken voor een langere levensduur

  Met inschakelbare tandwielkast en hydr. instelling van de hoogte

Spreekt voor zichzelf:
Fijn gehakseld en stofvrij materiaal geschikt voor veel 
verschillende toepassingen. Gehakseld stro is bijzonder 
geschikt als strooisel voor kippenstallen, in ligboxen, in 
zeugen- en mestvarkenstallen, als ruwvoer ter verbete-
ring van een structuurarm rantsoen, als bodembedek-
king voor de aardbeienteelt en als basis voor champig-
nonmest. Het gehakselde stro neemt meer vocht op, 
is gemakkelijker te verdelen, de mestafvoer raakt niet 
verstopt en de mest wordt sneller gecomposteerd en 
afgebroken. Met de KRONE voorhakselaar PreChop 
hebt u een product met meerwaarde voor uw klanten.

  | BiG Pack HighSpeed   03/14
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Modulaire aanbouw:
Wilt u uw BiG Pack XC grootpakpers uitrusten met een 
PreChop? Geen probleem. Dankzij de modulaire aanbouw 
is dit altijd mogelijk. De disselverlenging zorgt voor vol-
doende ruimte tussen de hakselaar en de trekkerbanden. 
Met een inschakelbare tandwielkast kan de PreChop op 
elk moment worden in- of uitgeschakeld. Als u zonder 
PreChop wilt persen kunt u met een hefhoogte van 52 cm 
gemakkelijk over de zwaden rijden.

Voorbeeldig hakselen:
De messenrotor heeft een grote diameter van 520 mm en 
is uitgerust met 88 spiraalvormig geplaatste klepelmes-
sen. Bij meer dan 3000 t/min wordt het gewas door een 
tegenmes gedrukt, dat bestaat uit twee rijen met elk 47 
vaststaande messen. Voordat het rechtstreeks op de pick-
up van de BiG Pack wordt geworpen. Het onderste tegen-
mes kan in vijf en het bovenste in drie stappen worden 
versteld. Voor een langere levensduur kunnen alle messen 
aan  beide kanten worden gebruikt.

Eenvoudige demontage:
Als u uw PreChop langere tijd niet nodig hebt, dan kan 
de voorbouwhakselaar eenvoudig worden gedemonteerd. 
Na het verwijderen van de borgpennen en de  koppelingsas 
wordt de hakselaar via transportrollen  zijdelings 
 weggereden.

De geïntegreerde voorbouwhakselaar 
De geïntegreerde voorbouwhakselaar voor KRONE 

grootpakpersen uit de series BiG Pack 1270 XC, 

1290 XC en 1290 HDP XC. Met 

88  klepelmessen en 2 rijen 

 tegenmessen is een theoretische 

haksellengte 21 mm. PreChop 

hakselt niet alleen, maar slaat ook de 

 strohalmen duidelijk open, voor een betere vochtopname. 

Ook bij zeer kort stro blijven de balen strak en vast. 

BiG Pack HighSpeed   03/14 | 
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VFS
Het variabele vulsysteem

  Hoge doorvoersnelheid, in 5 fasen

   Voorverdichting in het invoerkanaal, daardoor volledige vulling  
van het perskanaal

  Vormvaste balen, ook bij kleine zwaden

  Gelijkmatig verdichte balen voor hogere baalgewichten

  Automatisch werkende overbelastingskoppeling voor hogere capaciteit

BiG Pack HighSpeed – de pers met twee snelheden:
Met de KRONE BiG Pack HighSpeed bent u voor alle 
gebruikssituaties uitgerust. Wanneer u voor grote zwa-
den het volle vermogen nodig hebt, rijdt u uw BiG Pack 
met 1.000 toeren op de aftakas en maakt de perswa-
gen 45 slagen per minuut. Onder lichtere gebruiksom-
standigheden kunt u het aftakastoerental terug brengen 
naar 800 toeren en maakt de perswagen 36 slagen per 
minuut, om brandstofbesparend spijkerharde balen te 
persen.
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Met het variabele vulsysteem biedt 
KRONE alweer een oplossing die de 
gebruiker enthousiast maakt. Een sterk 
voorbeeld van de innovatiekracht, die 
zo kenmerkend is voor KRONE. Want 
het VFS voorkamersysteem combineert 
de voordelen van continue invoersys-
temen met de voordelen van hoeveel-
heidsafhankelijke systemen. KRONE 
slaat daarmee volledig nieuwe wegen in 
bij de bouw van grootpakpersen. Dank-
zij het VFS voorkamersysteem hebt u 
altijd een maximale capaciteit en bent 
u onafhankelijker van de zwadvorm en 
zwadgrootte.  

Afb. 1: 
Het VFS systeem werkt met 4 gestuurde 
toevoerbalken, een variabele inbrenger 
en een tegenhouderkam. De toevoer-
balken worden door een gemeenschap-
pelijke curvebaan aangestuurd. De 
 variabele inbrenger wordt aangestuurd 
door een tweede verstelbare curvebaan.

Afb. 2:
Zolang de curvebaan van de variabele 
inbrenger niet is versteld, transporteren 
de toevoerbalken en de inbrenger het 
gewas naar de voorkamer en  persen 
het hier voor. De tegenhouderkam 
houdt het gewas onder het perskanaal 
tegen.

Afb. 3:
Pas wanneer de voorkamer vol is, 
zwenkt de tegenhouderkam automa-
tisch naar achteren. Daarbij maakt 
deze de weg van de voorkamer naar 
het perskanaal vrij en bedient daarbij 
tevens een koppelingspal.

Afb. 4: 
De koppeling verstelt de complete 
curvebaan van de variabele inbrenger, 
deze krijgt hierdoor een andere stand 
en transporteert het gewas vervolgens 
naar het perskanaal. Daarna  zwenken 
tegenhouderkam en variabele in-
brenger automatisch terug naar hun 
 uitgangspositie.

Altijd spijkerharde balen!
Het variabele vulsysteem (VFS) van KRONE 

staat voor spijkerharde en  stabiel 

gevormde balen, ook bij kleine 

 zwaden en een lage rijsnelheid. Het principe van het VFS: 

de  toevoerbalken en inbrengers voeren het gewas eerst in de voorkamer, waar het 

wordt verzameld en wordt voorverdicht. Pas als de voorkamer volledig gevuld is, 

voert de  inbrenger het gewas in het perskanaal.
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Het perskanaal
Van vliegwiel tot aan de rollenbaan

  Groot en zwaar vliegwiel voor een rustige loop

  Rechtstreekse vermogensoverdracht via tussenassen en koppelingen

   18 % meer slagen van de perswagen (BP 1270 en 1290 / 1290 HDP) 
voor een hogere capaciteit 

   Trechtervormig perskanaal voor een gelijkmatige druk over de totale 
lengte van het perskanaal

Voorbeeldige beveiliging van de 
totale aandrijving:
Tijdens het aanzetten van de  
BiG Pack wordt de aftakas tegen 
piekbelasting beveiligd met een 
slipkoppeling. Wanneer de machine 
wordt overbelast, wordt de pers 
achter het vliegwiel beveiligd door 
een automatische nokkenschakel-
koppeling.

Altijd gelijkmatig stevige balen over 
de gehele kanaalbreedte: 
Twee krachtmeetsensoren links en 
rechts meten de daadwerkelijke pers-
kracht van de perswagen. Het automa-
tische perskrachtregelsysteem vergelijkt 
deze waarden met de vooraf ingestelde 
perskracht en regelt vervolgens automa-
tisch de druk op het perskanaal.

Zonder omwegen:
De aandrijving van de toevoerbalken 
en de knopers gebeurt rechtstreeks 
via aandrijfassen, omdat kettingen 
slijten en meer onderhoud nodig 
hebben. Met deze aandrijftechniek 
krijgt u comfort en betrouwbaarheid.
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Sterk en veilig:
KRONE voorziet haar grootpakper-
sen van uitermate lange perswagens. 
Dat zorgt voor meer veiligheid voor de 
naalden. De perswagens lopen rustig. 
50 slagen/min voor de BiG Pack 890, 
45 slagen/min voor de BiG Pack 1270 
en 1290 en 38 slagen/min voor de  
BiG Pack 4 x 4.  

Hoge belastbaarheid:
De perswagen wordt aan beide kanten 
gestuurd door de stuurrollen. Voor een 
glad oppervlak aan de onderkant van 
de baal, is de hoogte van de perswa-
gen via excentrische lagering van de 
stuurrollen in te stellen. 

Het komt door de trechtervorm: 
Voor zeer hoge baaldichtheden 
hebben de BiG Pack’s lange, trech-
tervomige perskanalen met veerbe-
laste tegenhouders aan de zij- en 
bovenkanten in het voorste gedeel-
te. De afgeronde uiteinden van de 
perskleppen zorgen voor gladde 
baalkanten. 

BiG Pack HighSpeed   03/14 | 

Rustige loop en rijcomfort 
We kennen het allemaal: onrustig draaien en stampen – een kenmerk van veel grootpakpersen. 

Dat is de reden waarom KRONE vanaf het begin een groot vliegwiel heeft gebruikt. De piekbe-

lastingen van de perswagen worden zodoende afgevlakt, de machine draait veel rustiger, heeft 

aanmerkelijk minder vermogen nodig en de trekker draait eveneens veel constanter.
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Het perskanaal 
Van vliegwiel tot aan de baaluitwerper

  Elektronische sterwielsensor voor altijd gelijke baallengtes

   Robuuste juk met ruim bemeten hydraulische cilinders voor de 
hoogst mogelijke dichtheid van de balen

   Elektronische krachtmeting voor een gelijkmatige dichtheid van 
de balen, ook bij wisselende omstandigheden

   Optioneel geïntegreerde vochtgehaltemeting van de balen in het 
perskanaal

  Optioneel in de rollenbaan geïntegreerd balenweegsysteem

  | BiG Pack HighSpeed   03/14

Baal na baal, altijd dezelfde lengte:
Het sterwiel is midden in het perska-
naal geplaatst. De balen worden over 
het sterwiel geschoven. Daardoor is 
een exacte meting van de baallengte 
gegarandeerd.

Eigen boordhydrauliek: 
Het hydraulische circuit van de pers-
krachtregeling wordt vanuit een aparte 
olietank met behulp van een door de 
hoofdaandrijving aangedreven hoge-
drukpomp van olie voorzien. Daardoor 
bent u niet afhankelijk van het hydrau-
lisch systeem van de trekker.

Voldoende perskracht voor spijker-
harde balen:  
Max. 6 cilinders (afhankelijk van het 
type) bedienen de perskleppen aan de 
boven- en zijkant. Het juk is uiterst ro-
buust gebouwd en is geschikt voor een 
constante, maximale belasting.
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Super gevormde balen 
Met de BiG Pack maakt u absoluut de beste 

keuze: spijkerharde balen met een gelijk-

matige dichtheid, zonder rafelingen en met 

gladde baalkanten. Met deze eigenschap-

pen heeft de BiG Pack naam gemaakt. De 

eigen boordhydrauliek met de automa-

tische perskrachtregeling, zorgt ook bij 

vochtige omstandigheden en wisselende gewassen altijd voor 

gelijkvormige, kantige balen. Het lange perskanaal, met de 

tegenhouders en de speciale gebogen trechtervormige vorm, 

garandeert de allerhoogste persdichtheid.

Altijd het vochtgehalte in het oog 
houden:
Met de optionele vochtgehalte mee-
ting wordt het actuele vochtgehalte 
direct op de terminal weergegeven. De 
beide sensoren zijn in de perskleppen 
aan de zijkanten gemonteerd.

Nieuwe achterkant van de machine:
Bij de BiG Pack HighSpeed is het frame 
van het perskanaal sterker en met 
 aankoppelingmogelijkheden uitgerust. 
Hierdoor kunnen balenverzamelwa-
gens veel eenvoudiger worden aange-
koppeld.

Eenvoudig en robuust:
De BiG Pack grootpakpersen zijn stan-
daard uitgerust met een hydraulisch 
opklapbare rollenbaan. Optioneel kan 
een volledig geïntegreerd balenweeg-
systeem worden besteld. 
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KRONE knopersysteem
Enkele of dubbele knopers

  Hoge bedrijfszekerheid – goede touwgeleiding

  Standaard met persluchtreiniging

  Standaard centrale smering  

  Lange levensduur

het omsluit de bodem en de beide uiteinden van de 
baal. Het boventouw wordt rechtstreeks via een span-
systeem naar de baal gevoerd en sluit de bovenkant 
van de baal. Zo wordt gegarandeerd dat de BiG Pack 
in alle oogstmateriaal met de hoogste perskracht kan 
persen.

En zo werkt de dubbele knoper: 
tijdens het persen van de baal wordt zowel aan de bo-
venzijde als aan de onderzijde touw aangevoerd, dat 
steeds aan het begin van de baal (beginknoop) en aan 
het einde (eindknoop) van de desbetreffende baal aan 
elkaar wordt geknoopt. Het ondertouw wordt met be-
hulp van een spansysteem door de naald aangevoerd; 
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Altijd perfect geknoopt
Vast geperste en vormstabiele balen zijn met de 

dubbele knopers van KRONE gegarandeerd! Deze 

knopertechniek werkt met zes knopers en is ab-

soluut betrouwbaar (in de BiG Pack 890 met vier 

knopers). De grootpakpersen van KRONE met 

een perskanaalhoogte van meer dan 70 cm 

hebben standaard dubbele knopers. De BiG Pack 1270  

is verkrijgbaar met enkele en als optie met dubbele knopers.

Voor lange werkdagen:
Aan elke kant een touwkast met elk 16 rollen touw! 
Deze 32 touwrollen zijn voldoende om meer dan 900 
balen te persen. Ten behoeve van de onderhoudswerk-
zaamheden aan de machine kunnen de touwkasten 
omhoog geklapt worden.

Persluchtreiniging:
De luchtleidingen zijn zodanig geplaatst, dat het gehele 
gebied rondom de knoper schoon wordt gehouden. De 
persluchtreiniging zorgt voor een grotere betrouwbaar-
heid van de knopers – ook onder extreme omstandig-
heden.

Compressor aan boord:
Niet in alle landen hebben tractoren de beschikking over 
een compressor. Om ook hier de knoperreiniging met 
perslucht mogelijk te maken, worden de persen voor-
zien van een eigen compressor.

Mag het meer zijn?
Alle BiG Pack persen kunnen optioneel worden uitgerust 
met extra touwkasten. In totaal maximaal 12 tourrollen 
of 10 touwrollen en plek voor een gereedschapkist. 

BiG Pack HighSpeed   03/14 | 



2222

Bediening
Behoud steeds het overzicht

   Kleurenbeeldscherm met hoge resolutie en Touch screen

    Dankzij de ISOBUS standaard is de CCI terminal, naast alle 
 ISOBUS-voorbereide KRONE machines ook te gebruiken voor 
 overeenkomstige machines van andere fabrikanten

    CCI en ICAN: naast de normale bediening van de machines zijn er 
nog veel meer gebruiksmogelijkheden voor de CCI terminal

    In combinatie met een ISOBUS-trekker kan de KRONE BiG Pack 
ook met de trekkerterminal worden bediend

Delta terminal
Met de Delta terminal biedt KRONE een comfortabel 
display voor de besturing en controle van de aange-
koppelde KRONE machine. Op de contrastrijke touch 
screen kleurenmonitor bevindt alle informatie zich 
voortdurend in het blikveld van de bestuurder. Boven-
dien kunnen bij een overeenkomstige uitrusting van de 
trekker gegevens van de trekker worden gebruikt om 
de machine aan te sturen – hierdoor is het bijvoorbeeld 
mogelijk om de gestuurde as bij achteruit rijden auto-
matisch te blokkeren.

  | BiG Pack HighSpeed   03/14
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„Step by Step“ in de digitale toekomst
Met de ISOBUS-voorbereide BiG Pack biedt KRONE u de mogelijkheid om nu al een grote stap in 

de digitale toekomst te maken. U bepaalt echter zelf in hoeverre u ons daarbij wilt volgen. Met 

de KRONE Delta bedieningsterminal krijgt u een uiterst comfortabel touch screen kleurendisplay, 

dat u voortdurend informatie geeft over alle belangrijke machinegegevens. Als u besluit om een 

ISOBUS-CCI terminal aan te schaffen krijgt u toegang tot vrijwel onbegrensde mogelijkheden. 
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ISOBUS-terminal in de trekker
Alle ISOBUS-voorbereide KRONE machines kunnen recht-
streeks met de ISOBUS trekkerterminal worden bediend. 
U hoeft maar één kabel aan te sluiten en u ziet het normale 
bedieningsbeeld op de trekkermonitor in de cabine. Extra 
bedieningselementen, zoals de WTK joystick, kunnen af-
hankelijk van de trekker de bediening van de machine nog 
meer vereenvoudigen.

CCI terminal
Met de ISOBUS-CCI terminal biedt KRONE u toegang tot de wereld van digitale ge-
gevens. Een mogelijk voorbeeld: de opdracht wordt vanuit de computer in uw kantoor 
rechtstreeks in de terminal ingevoerd. Het veldnavigatiesysteem stuurt u nauwkeurig 
naar het betreffende perceel. Nadat de opdracht in de Task Manager wordt gestart, 
worden alle gegevens verzameld en vervolgens via een USB stick, of online naar uw 

kantoor overgebracht. Daar kunnen alle verzamelde gegevens in 
geschikte agrarische managementsystemen worden verwerkt. De 
factuur komt uit de printer en op de computer worden zelfs de 
nauwkeurige posities van de balen op het perceel aangegeven – 
wat allemaal met de CCI terminal met de nodige aanvullingen is 
te realiseren. Meer over dit onderwerp kunt u te weten komen via 
onze speciale ICAN brochure!



2424

Onderstel
Snel naar de plaats van bestemming

  Ook leverbaar met toelating voor 60 km/u

   Geveerde tandemas met of zonder meelopend gestuurde 
achterwielen voor behoud van de graszode

  Brede lagedrukbanden voor een lage bodemdruk

  | BiG Pack HighSpeed   03/14

Op veilige voet:  
Na het werk wordt de machine op 
een in hoogte verstelbare steunpoot
neergezet. Op de BiG Pack 1290 
HDP en de 4x4 is een hydraulische 
steunpoot standaard, voor de ande-
re persen is deze als optie leverbaar.

Geschikt voor alle tractoren:
De V-vormige dissel is robuust, in 
hoogte verstelbaar en maakt ook 
scherpe bochten mogelijk. De kop-
pelingsas heeft een verstelbaar tus-
senlager en zorgt daarmee voor het 
rustig draaien van de aftakas.

Alternatief:
Onderaanspanning voor de onder-
trekhaak. Als optie is een trekhaak 
met kogelkopaanspanning (K 80) 
leverbaar. Hiermee hangen de  
BiG Packs van KRONE spelingvrij 
en veilig aan uw trekker.
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Tijd is geld
Rendement en capaciteit voortdurend verbeteren! Deze taakstelling heeft bij KRONE 

de hoogste prioriteit. De grootpakpersen BiG Pack van KRONE worden meestal door 

loonbedrijven gebruikt en moeten dus vaak van de ene klant naar de volgende klant 

worden getransporteerd. Voor het verhogen van de  capaciteit per dag is het onderstel 

van de pers en de toegestane maximum snelheid dus een 

belangrijke factor. Want tijd is geld.
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De standaard enkele as, voor veel 
modellen in de basisuitrusting:
Met toelating voor 40 km/u en bre-
de lagedrukbanden (tot en met de  
BiG Pack 1290 HDP). Afhankelijk 
van het machinetype zijn verschil-
lende bandenmaten leverbaar, 
van 700/45-22.5/12 PR tot 800/40 
R26.5.

Het boogy onderstel met vier-
bladsveren als pendelbalans:
De grote pendelweg zorgt voor 
een gelijkmatige verdeling van het 
 gewicht op de voor- en achteras; 
dit is belangrijk onder natte omstan-
digheden en minder draagkrachtige 
ondergronden.

U kunt kiezen: 
Het boogy onderstel is in twee uit-
voeringen leverbaar. Star of meelo-
pend gestuurd met blokkeercilinder 
voor blokkering van de gestuurde 
as in de middenstand. Beide asver-
sies zijn met de juiste bandenmaat 
toegelaten voor 60 km/u.

Snel rijden op oneffen wegen:
Met de boogy tandemas rijdt de BiG Pack ook bij 60 km/h erg rustig en 
ontziet bestuurder en machine. Met de meelopend gestuurde achterwielen 
kunnen zij iedere bocht aan. Daar wringt niets, de waardevolle graszode 
blijft behouden. Voor het achteruitrijden wordt de stuuras hydraulisch in de 
middenstand gezet en vergrendeld. Het geveerde boggie tandemstel kan 
worden voorzien van grote brede 22,5" radiaalbanden.
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BiG Pack 890, 1270, 1290
De succesvolle types

   Active pick-up, de ongestuurde pick-up EasyFlow  
met actief aangedreven invoerwals

  Het variabele vulsysteem

  Dubbele knopers standaard voor kanaalhoogte van meer dan 70 cm 

  Knoperreiniging met perslucht

  Trechtervormig perskanaal voor een hogere persdichtheid

BiG Pack 890 VFS (XC):
Standaard met vier dubbele knopers, 
zeven geveerde tegenhouders in het 
perskanaal en drie drukcilinders aan de 
boven- en zijkant voor de perskleppen. 
De X-Cut-snijinrichting heeft maximaal 
16 messen.

BiG Pack 1270 VFS (XC): 
Voor de hoogst mogelijke persdicht-
heid heeft deze machine zeven geveer-
de tegenhouders in het perskanaal en 
vier drukcilinders voor de perskleppen. 
U kunt kiezen tussen enkele of dubbele 
knopers.

BiG Pack 1290 VFS (XC):
Deze machine heeft negen geveerde 
tegenhouders in het perskanaal en vier 
grote drukcilinders voor de bovenste 
perskleppen en de beide perskleppen 
aan de zijkant. De zes dubbele knopers 
zijn standaard.

  | BiG Pack HighSpeed   03/14



27

1

3

4

2

Persen zonder compromissen
De grootpakpersen van KRONE zijn de paradepaard-

jes als het gaat om persdichtheid, capaciteit 

en comfort. Met hun verschillende kanaalaf-

metingen en vele unieke kenmerken werken 

de BiG Pack 890 VFS (XC), 1270 VFS (XC) en 

1290 VFS (XC) wereldwijd met veel succes in stro, 

hooi en silage. Met een grootpakpers van KRONE hebt u 

de juiste machine in uw machinepark: betrouwbaar, een grote capaciteit en veelzijdig in het 

 gebruik. Uw klanten zijn blij met de mooie vaste balen en u met de tevreden klanten.
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Extra uitrustingen
1. Alles in beeld:
KRONE grootpakpersen kunnen met een achteruitrijcamera en 
een kleurenmonitor worden uitgerust. De monitor is geschikt voor 
het gebruik van een tweede camera. Als alternatief kan de camera 
ook worden aangesloten op de CCI terminal.

2. Goed geëtiketteerd:
Documentatie is tegenwoordig speciaal voor de export een steeds 
belangrijker aspect. Om deze reden kunnen alle grootpakpersen 
van KRONE worden voorzien van een tagger, die volautomatisch 
een RFID chip aan de balen hecht, waarop alle belangrijke gege-
vens worden opgeslagen. Alle Informatie kan zo vaak als nodig 
met een scanner worden uitgelezen.

3. Kwaliteit oogsten:
Met de optionele vochtgehaltemeting bent u altijd op de hoogte 
van het actuele vochtpercentage van het geperste gewas. De ge-
gevens kunt u aflezen op de monitor in de trekkercabine; als een 
voorgeprogrammeerde grenswaarde wordt overschreden krijgt u 
automatisch een waarschuwing.

4. Het juiste gewicht:
Wilt u steeds geïnformeerd zijn of de eisen van uw klanten aan het 
gewicht van de balen worden vervuld? Dan is de optionele rol-
lenbaan met geïntegreerd weegsysteem precies goed voor u. Op 
de terminal krijgt u niet alleen het gewicht van elke afzonderlijke 
baal te zien, u ziet ook het totale gewicht van alle geperste balen.
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Bis zu neun

Ballen in einem!

2,70 m

0,3 - 1,35 m
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KRONE-MultiBale
Kleine balen heel groot

  Tot 9 afzonderlijke balen in één grote baal

  Baallengten naar wens: van 0,30 m tot 1,35 m

  Eenvoudige verwerking door de kleine balen

  Grote capaciteit op het veld

Tijdens persen op het land stelt de chauffeur met be-
hulp van de bedieningskast in de cabine het gewenste 
aantal kleine balen in. Op de bedieningsterminal kan de 
baallengte van de kleine balen traploos van 30 tot 135 
cm worden ingesteld. De kleinere afzonderlijke balen 

worden dan ieder met twee touwen gebonden en de 
grote baal met vier touwen. Natuurlijk kunt u met de 
pers ook gewoon conventioneel werken. Dan worden 
de grote pakken – net als anders – met zes touwen ge-
bonden.

Van groot wordt klein

  | BiG Pack HighSpeed   03/14

Tot negen afzon-
derlijke baaltjes 
in één grote baal!
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1. Twee of zes knopen:
Dit is alleen mogelijk met de dubbele touwgeleiding van 
de dubbele knoper. De knoper kan alleen werken wan-
neer er touw wordt aangevoerd. Als een deel van de 
naalden buiten werking wordt gesteld zijn de betreffen-
de knopers niet actief. De touwen lopen onaangeroerd 
onder de knopers door.

2. Het KRONE MultiBale systeem met twee gedeel-
de naaldjukken: Door de gestuurde koppelpal worden 
de beide naaldjukken gekoppeld of ontkoppeld. Uiter-
aard wordt deze functie gemakkelijk en snel vanuit de 
cabine geregeld.

3. Twee touwen voor de kleine baal:   
De kleine balen worden ieder door twee naalden en de 
bijbehorende dubbele knopers gebonden. De  beide 
touwen houden de kleine baal bij elkaar en zorgen 
 zodoende voor compacte baaltjes, die gemakkelijk 
 getransporteerd kunnen worden.

4. Zes touwen voor de gehele baal:
Met het MultiBale-systeem kunnen ook standaard gro-
te balen met een maximale lengte van 2,70 m worden 
geperst. De beide naaldjukken worden dan aan elkaar 
gekoppeld. Alle knopers werken dan synchroon.

Een grote wens uit de praktijk kon door 
KRONE worden ingevuld:
Het MultiBale systeem voor de KRONE groot-
pakpersen BiG Pack 1270 VFS (XC) met dub-
bele knopers en comfortboordelektronica. 
Met MultiBale is het veld snel leeggeruimd; de 
grote pakken met de handzame kleine balen 
kunnen bij de klant worden afgeleverd. Vanuit 
de cabine kan met behulp van de bedienings-
terminal zowel de lengte van de gehele baal, 
als van het aantal kleine balen gemakkelijk 
en eenvoudig worden ingesteld. Het Multi-
Bale systeem heeft binnen zeer korte tijd een 
plaats in de markt veroverd, omdat de kleine 
balen in de stal veel handelbaarder zijn en 
gemakkelijker verplaatst en verdeeld kunnen 
worden.

MultiBale – exclusief van KRONE:
Tot 9 afzonderlijke balen in één grote baal. Het met veel prijzen bekroonde 

MultiBale systeem vereenvoudigt de verwerking van de balen. De kleine balen 

zijn in lengte van 0,30 tot 1,35 m instelbaar. Uiteraard kunnen met de pers ook 

gewone grote balen met een lengte van maximaal 2,70 m gemaakt worden. Met het  MultiBale 

systeem wint u nieuwe klanten, omdat u de BiG Pack nog veelzijdiger kunt inzetten.

BiG Pack HighSpeed   03/14 | 
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BiG Pack 1290 HDP
(Hogedrukpers)

  Hoogste persdichtheid – tot 25% hoger baalgewicht 

  Verlengd perskanaal

  Sterke aandrijvingen

  6 dubbele knopers voor standaard touw

  X-Cut snijsysteem optioneel

De juiste draai:
De reusachtige conische tandwielaandrijving in com-
binatie met het bijna 600 kg zware vliegwiel kan meer 
dan 830 kW/1100 pk overbrengen en verwerkt tijdens 
het persen de belastingspieken van de perswagen op 
een efficiënte manier. De slipkoppeling voor het vlieg-
wiel zorgt voor beveiliging aan de trekkerzijde, de 
 nokkenschakelkoppeling wordt bij overbelasting aan 
de machinekant geactiveerd.

Gemakkelijk starten:
KRONE biedt voor zijn BiG Pack grootpakpersen 1290 
HDP en 4x4 een hydraulische aanloophulp. Met een 
hydromotor wordt het bijna 600 kg zware vliegwiel op 
meer dan 300 omw./min. gebracht, alvorens de aftakas 
van de trekker wordt ingeschakeld. Vanzelfsprekend 
bedient u dit ook weer via de terminal, comfortabel 
vanuit de cabine. 

  | BiG Pack HighSpeed   03/14
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Balen als briketten
HDP (High-Density-Press) luidt de nieuwe  

toverformule van KRONE voor sterk  

verdichte grootpakken. De KRONE  

BiG Pack 1290 HDP met de kanaalafmetingen 120 x 90 cm en  verlengd perskanaal, 

haalt met zijn persdichtheid nieuwe dimensies. In vergelijking met conventionele 

grootpakpersen halen de balen van de HDP een gewicht dat tot 25% hoger ligt. 

Voor de hoogste drukken: 
Het zwaar gebouwde, versterkte frame is gemaakt 
voor de hoogste belastingen. Zes zware hydraulische 
 cilinders leveren de kracht op de perskleppen aan de 
zijkanten en zijn de basis voor spijkerharde grote balen.

X-Cut: 
De vraag naar gesneden stro neemt toe. Een reden te-
meer, om de BiG Pack 1290 HDP te voorzien van de 
optionele snijinrichting met 26 messen. Balen met ge-
sneden materiaal kunnen beter uit elkaar gehaald en 
verdeeld worden.

Het verlengde perskanaal:  
500 kg zware strobalen met een lengte van 2,35 m. Dat 
hebben de BiG Packs 1290 HDP in stro veelvoudig be-
wezen. Dit omdat het versterkte en 80 cm verlengde 
perskanaal met trechtervorm voor een ca. 25 % hogere 
persdichtheid zorgt.

Praktisch en comfortabel: 
De BiG Pack 1290 HDP (XC) is standaard voorzien van 
een rollenbaan. Optioneel kan een volledig geïntegreerd 
balenweegsysteem worden besteld.

BiG Pack HighSpeed   03/14 | 
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  Minder balen per ha

  Sneller ruimen van het veld

   Lagere vrachtkosten

  Tot 5 ton meer gewicht per vrachtwagen

  Daling van de personeelskosten

  Kleinere opslagruimte nodig

Dat maakt de berekening eenvoudig:
Bij een stro-opbrengst van 4 t/ha en een baalgewicht 
van 500 kg hoeft u, in vergelijking met een conventione-
le grootpakpers met 400 kg/baal, twee balen per hec-
tare minder te verladen. Om de balen samen te kunnen 

houden is kwalitatief hoogwaardig touw nodig – KRONE 
adviseert KRONE Excellent Twine HDP met een sterkte 
van 110 m/kg. Met een hogere baaldichtheid verminde-
ren ook de kosten voor het touw per ton materiaal.

BiG Pack 1290 HDP (XC) 
Tot 25 % meer gewicht per baal

  | BiG Pack HighSpeed   03/14
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Rentabiliteit:
Het rendement van de stroberging en de winst uit de 
handel met stro zijn sterk afhankelijk van de bergings-, 
vracht- en opslagkosten. Precies hier positioneert 
KRONE het HDP-systeem. Omdat met een 25% hogere 
baaldichtheid deze kosten worden verlaagd. De profes-
sionele verkoop van stro wordt interessanter. De groot-
pakpers HDP 1290 (XC) van KRONE is de garantie voor 
uw succes. Deskundigheid wordt terugbetaald.

Het hoogste tonnage op de kleinste 
ruimte:  
Locatie, plaats en ruimte en de daarmee 
ontstane kosten zijn doorslaggevend voor 
de winst bij de professionele verkoop van 
stro. Met de balen van de BiG Pack 1290 
HDP bespaart u door de hogere pers-
dichtheid plaats en ruimte. De gelijkvormi-
ge en kantige balen kunnen optimaal wor-
den gestapeld. De spijkerhard geperste 
 balen zijn bovendien niet gevoelig voor de 
 invloed van regen en vocht.

Meer gewicht per vracht:  
De stijgende brandstofkosten en toltarieven verhogen de 
vrachtkosten. Daarom is het van groot belang dat een 
vrachtwagen met een toelaatbaar totaalgewicht van 40 
ton volledig wordt benut, omdat de kosten ook bij een 
niet volledige belading gelijk blijven. Testen hebben aan-
getoond dat met HDP-balen tot 5 ton meer geladen kan 
worden Hierdoor wordt de berekening eenvoudig: bij 
een eigen gewicht van de vrachtwagen van 15,5 t kunt u 
met 500 kg zware HDP-balen 24,5 ton laden, met 400 kg 
 zware balen slechts 19,5 ton.

BiG Pack HighSpeed   03/14 | 
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BiG Pack 4 x 4
De grootste rechthoekige balen ter wereld

   Door een volledig nieuw ontwikkelde pick-up en een grotere 
invoer tot 50 % meer capaciteit

  Minder balen per ha

  Korte laadtijden

  Geringe kosten

  Dubbele knopers voor standaard touw 130 m/kg

  Snijinrichting X-Cut op wens

BiG Pack 4 x 4 
Een begrip voor pure capaciteit:
De KRONE BiG Pack 4 x 4 imponeert niet alleen met 
de reusachtige kanaalafmetingen van vier bij vier voet 
(120 x 130 cm), maar is tevens voorzien van vele in-
novatieve details. Met de grotere voorkamer en de vol-
ledig nieuw geconstrueerde EasyFlow pick-up met ac-
tief aangedreven versnellingswals bereikt u tot nog toe 
ongekende capaciteit. Dankzij de grote vliegwielmassa 
en de machige hoofdaandrijving wordt het materiaal tot 
38 maal per minuut krachtig en tegelijk voorzichtig tot 
spijkerharde balen verdicht. De KRONE BiG Pack biedt 
u pure capaciteit! 

  | BiG Pack HighSpeed   03/14
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Wereldwijd de grootste rechthoekige balen 
De KRONE BiG Pack 4 x 4 biedt ideale voorwaarden voor een snelle en voordelige ruiming van 

de percelen. Met kanaalafmetingen van 4 x 4 voet (120 cm x 130 cm) en baallengtes tot 3,20 m 

 produceert u de grootste rechthoekige balen ter wereld, met volumes tot 5 m³. Deze  reusachtige 

balen zijn niet alleen zeer geschikt voor agrarisch gebruik, maar kunnen ook voor industrieel 

 gebruik uitstekend worden verwerkt. 

Het geheim schuilt in de details:
Met de nieuwe KRONE BiG Pack 4 x 4 HighSpeed 
bereikt u in vergelijking met zijn voorganger duidelijk 
hogere capaciteiten. Dit komt door de 36 % grotere 
voorkamer met een volledig nieuw geconstrueerd VFS 
systeem (variabel vulsysteem). De vier invoerbalken, 
evenals de invoerbalk zijn met meer tanden uitgerust. 
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De vijand van het goede is het betere:
De sinds lang beproefde EasyFlow pick-up zonder cur-
vebaan wordt bij de KRONE BiG Pack 4 x 4 met een ac-
tief aangedreven versnellingswals aangevuld. Evenals 
bij de BiG X veldhakselaar wordt daardoor het materiaal 
actief in de machine gevoerd. De grote rollenaandrukker 
wordt hoog gemonteerd, waardoor bij extreem brede 
zwaden zich aan de randen van de pick-up geen mate-
riaal meer kan ophopen.  

Goed smeren is het halve onderhoud:
Om deze reden worden in de BiG Pack 4 x 4 – net zoals 
alle andere KRONE BiG Pack persen – alle smeerpun-
ten dankzij de standaard automatische smering continu 
van vet voorzien. Alleen de aftakassen moeten hand-
matig worden gesmeerd. Het reservoir voor de  centrale 
smering is toegankelijk bevestigd bij het juk aan de 
rechterzijde van de pers.
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„De BiG Pack met VFS voor-
kamer systeem.“  
Aan de BiG Pack 1290 bevalt mij vooral het VFS 
voorkamersysteem, omdat het gewas verwerkt 
wordt zonder het te beschadigen. Ook het onder-
houd is eenvoudig; alles behalve de aftakas gaat 
via de automatische smering. Nog een pluspunt: de 
pers loopt erg rustig, dat is voor mij een duidelijk te-
ken van minder slijtage.

Uit de test van het agrarische vakblad

Grootpakpers Krone BiG Pack 1290 HDP:

Balen als briketten
HDP (High-Density pers) luidt de nieuwe toverformu-
le van Krone voor sterk verdichte grote balen. Met 
welke techniek de ingenieurs uit het Emsland deze 
nieuwe ongelofelijke dichtheden waarmaken, leest u 
in ons exclusief testbericht van de nieuwe BiG Pack 
1290 HDP. (...) Korte samenvatting: voor iedereen die 
professioneel met stro en strotransport bezig is, is 
de nieuwe Krone BiG Pack HDP een zeer interes-
sante machine. Want 25% tot 30% meer gewicht in 
het pak (en zodoende ook 25 – 30% minder balen!), 
dat is nogal wat. Daarbij zijn ook de meerprijs van 
ca 25% t.o.v. een “normale” BiG Pack en de hogere 
vermogensbehoefte eerlijk gezegd een “schijntje”, 
als iedere vrachtwagen in tijden van meer tolheffi n-
gen en stijgende dieselprijzen, ca 5-6 ton meer laden 
kan.

Uit: Profi  10-2005 pagina 30

Donald Shiermeier, Fairfi eld, Idaho (USA)
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Ton Verschoor, NL
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Vaster geperst en dus zeer 
geschikt voor transport
„Als stro- en strotransport-specialist gebruiken we al 
jaren Krone BiG Pack HDP. Momenteel werken we 
met elf BiG Pack’s 1290 HDP. Aan deze pers bevalt 
ons vooral goed dat werkelijk alle balen spijkervast 
geperst zijn en altijd mooi hoekig blijven. Onze er-
varing toont aan, dat een HDP baal minimaal 30% 
zwaarder is dan een baal van een gewone Krone 
1290. Daarom kunnen we nu de vrachtwagens zowel 

qua volume met 52 balen, als ook qua gewicht vol-
ledig benutten. Dit is een allesbepalend argument, 
omdat we stro tot in Oostenrijk en Italië leveren, dus 
ritten van 600 km maken. Ook bij de opslag is de 
HDP techniek interessant; als je 12 balen op elkaar 
stapelt, dan draagt de onderste baal een gewicht 
van ca 5.500 kg. Dat maakt bij een HDP baal niets 
uit, omdat deze in het midden zowel als aan de kan-
ten even vast zijn, daar brokkelt niets af. Belangrijk 
is ook dat de baal altijd even groot is. In Zuid-Europa 
b.v. worden de balen in 40 voets containers geladen, 
daar mag de maat niet afwijken, anders kunnen de 
geplande balen niet geladen worden. Dat is bij de 
KRONE HDP baal geen probleem; de ene baal is 
precies zoals de andere.

Mijn stelling: als je als loonwerker ook het strotransport 
verzorgt, dan is een BiG Pack HDP snel rendabel.“
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 Technische gegevens
BiG Pack

BiG Pack 
High Speed  

890

BiG Pack  
High Speed 

890 XC

BiG Pack  
High Speed 

1270

BiG Pack  
High Speed 

1270 XC

BiG Pack  
High Speed 

1290

BiG Pack  
High Speed  

1290 XC

BiG Pack  
High Speed 
1290 HDP

BiG Pack  
High Speed 

1290 HDP XC

BiG Pack  
4 x 4

BiG Pack  
4 x 4 XC

Kanaalbreedte x kanaalhoogte mm 800 x 900 800 x 900 1.200 x 700 1.200 x 700 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 1.300 1.200 x 1.300

Baallengte  mm 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200

Vermogensbehoefte vanaf kW/pk 90 / 122 95 / 130 93 / 127 100 / 136 105 / 143 112 / 152 140 / 190 147 / 190 135 / 184 140 / 190

Pick-up werkbreedte DIN  mm 1.950 1.950 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

Lengte in transportstand mm 7.930 7.930 7.930 7.930 7.930 7.930 8.850 8.850 9.060 9.060

Lengte in werkstand mm 9.180 9.180 9.180 9.180 9.180 9.180 9.940 9.940 10.850 10.850

Hoogte mm 3.075 3.075 2.875 2.875 3.075 3.075 3.110 3.110 3.600 3.600

Breedte mm 2.550 2.550 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995

Gewicht ca. kg 6.580 7.480 7.240 8.430 7.860 9.050 10.200 11.500 11.150 12.350

Banden enkele as 40 km/u 710/45-22.5 162 A8 – – – – – – – – –

Banden tandemas 50 km/u 

 

500/500-17 / 14 PR 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

500/500-17 / 14 PR 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

– 

620/40 R22.5 148 D

– 

– 

620/40 R22.5 148 D

Remmen*
2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

Touwvoorraad Rollen 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Enkele knoper – – Standaard Standaard – – – – – –

Dubbele knoper Standaard Standaard Optie Optie Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Messen max. – 16 – 26 – 26 – 26 – 26

Minimale snijlengte mm – 44 – 44 – 44 – 44 – 44

Slaglengte mm 750 750 750 750 750 750 750 750 800 800

Persslagen per minuut 50 50 45 45 45 45 45 45 38 38

Aftakas
Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Service wordt bij KRONE met hoofdletters geschreven:
Iedereen heeft het wel eens meegemaakt en kan het missen: stilstand van de oogstmachines. Dan telt elke minuut.  KRONE 
weet dat en kan via een dicht netwerk van vakkundige dealers en goed voorziene, regionale onderdelenmagazijnen 
 onmiddellijk helpen. Zodat u snel verder kunt.

  | BiG Pack High Speed   03/14

Alle afbeeldingen, maten en gewichten zijn niet altijd van toepassing op de standaard uitvoering en zijn niet bindend.

*Ook met hydraulische remmen leverbaar
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BiG Pack

BiG Pack 
High Speed  

890

BiG Pack  
High Speed 

890 XC

BiG Pack  
High Speed 

1270

BiG Pack  
High Speed 

1270 XC

BiG Pack  
High Speed 

1290

BiG Pack  
High Speed  

1290 XC

BiG Pack  
High Speed 
1290 HDP

BiG Pack  
High Speed 

1290 HDP XC

BiG Pack  
4 x 4

BiG Pack  
4 x 4 XC

Kanaalbreedte x kanaalhoogte mm 800 x 900 800 x 900 1.200 x 700 1.200 x 700 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 1.300 1.200 x 1.300

Baallengte  mm 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200

Vermogensbehoefte vanaf kW/pk 90 / 122 95 / 130 93 / 127 100 / 136 105 / 143 112 / 152 140 / 190 147 / 190 135 / 184 140 / 190

Pick-up werkbreedte DIN  mm 1.950 1.950 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

Lengte in transportstand mm 7.930 7.930 7.930 7.930 7.930 7.930 8.850 8.850 9.060 9.060

Lengte in werkstand mm 9.180 9.180 9.180 9.180 9.180 9.180 9.940 9.940 10.850 10.850

Hoogte mm 3.075 3.075 2.875 2.875 3.075 3.075 3.110 3.110 3.600 3.600

Breedte mm 2.550 2.550 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995

Gewicht ca. kg 6.580 7.480 7.240 8.430 7.860 9.050 10.200 11.500 11.150 12.350

Banden enkele as 40 km/u 710/45-22.5 162 A8 – – – – – – – – –

Banden tandemas 50 km/u 

 

500/500-17 / 14 PR 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

500/500-17 / 14 PR 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

– 

620/40 R22.5 148 D

– 

– 

620/40 R22.5 148 D

Remmen*
2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

2 circuits  

luchtdruk*

Touwvoorraad Rollen 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Enkele knoper – – Standaard Standaard – – – – – –

Dubbele knoper Standaard Standaard Optie Optie Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Messen max. – 16 – 26 – 26 – 26 – 26

Minimale snijlengte mm – 44 – 44 – 44 – 44 – 44

Slaglengte mm 750 750 750 750 750 750 750 750 800 800

Persslagen per minuut 50 50 45 45 45 45 45 45 38 38

Aftakas
Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Groothoek  

met vrijloop

Originele onderdelen bieden meer waarde voor uw geld, want  bewezen 
kwaliteit betaalt zichzelf terug: 
Wie heeft het niet ooit eens uitgeprobeerd? Ogenschijnlijk goede kwaliteit 
van de onderdelenhandelaar om de hoek werd ingebouwd, maar helaas 
heeft het vervolgens toch niet gefunctioneerd. Vele tests van vaktijdschrif-
ten hebben bewezen dat door de fabrikanten beproefde kwaliteit langer 
meegaat en beter functioneert. Sluit geen compromissen. Vertrouw op 
 originele KRONE onderdelen.

BiG Pack High Speed   03/14 | 



 Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339

info.ldm@krone.de
www.krone.de

Online
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Uw KRONE dealer

Actueel
Hier vindt u de actueelste meldingen rondom het thema KRONE. 

Van productpresentaties tot terugblikken op beurzen. Hier zit u 

aan de pols van onze tijd. 

 

Producten
Informeert u zichzelf over ons totale productenprogramma. Alles 

wat u nodig hebt, van video tot bedieningshandleiding, vindt u 

compact in deze rubriek.

 

Verkoop
Het maakt niet uit of u de KRONE-importeur in Japan zoekt of de 

dealer in uw omgeving. Hier vindt u uw KRONE partner, die u met 

al uw vragen graag verder helpt.

 

Banen
Interesseert u zich voor een functie bij KRONE? Zowel in de 

landbouwmachinefabriek als in de fabriek voor vrachtwagen-

opleggers zoekt KRONE vaak vakkundige en gemotiveerde 

 medewerkers, een blik hierop is altijd de moeite waard.

Mediatheek
De KRONE „Databank“, duizenden documenten, afbeeldingen, 

testberichten enz., enz.... vindt u in de KRONE mediatheek. 

Hier ontdekt u ook gedetailleerde informatie over de KRONE 

 producten die u interesseren.

Beurzen en demonstraties
Wilt u KRONE live meemaken? Hier vindt u alle gegevens waar 

KRONE zijn producten op beurzen of op demonstraties toont, 

want niets overtuigt meer dan uw eigen praktijkindrukken.

Service
Hier vindt u alles, van uw contactpersoon op de fabriek tot de 

fi nanciering van uw KRONE machine. En ook onze veelzijdige 

trainingsmodule voor monteurs en gebruikers vindt u hier in een 

overzicht.

Download
U zoekt een KRONE kalender voor op uw bureau of een mooie 

afbeelding van een machine die aan het werk is voor een 

 presentatie? In het KRONE downloadcenter vindt u veel nuttige 

zaken, die u voor de vormgeving van de meest uiteenlopende 

projecten kunt gebruiken.          

 

Gebruikte machines
KRONE heeft vaak gunstig geprijsde demonstratie- of tentoon-

stellingsmachines in de aanbieding. Hier vindt u uw KRONE 

 machines en kunt u met uw plaatselijke KRONE dealer een en 

ander afstemmen voor een eventuele aankoop.

 

Onderdelen
24 / 7...U vindt zeven dagen per week en 24 uur per dag uw 

KRONE onderdeel, online en zonder wachttijden. Het KRONE 

Agroparts Portaal biedt alle onderdelen met artikelnummer en 

nauwkeurige beschrijving. Per email kunt u onmiddellijk bij uw 

KRONE dealer bestellen.

Winkel
U zoekt een geschenk of u verzamelt modellen van landbouw-

machines? Dan is in elk geval een virtueel bezoek aan onze 

KRONE shop de moeite waard. Ook hier kunt u eenvoudig online 

bestellen, en ook dat op elk moment van de dag.

Ontdek de wereld van KRONE op www.krone.de. Op een groot aantal 
pagina‘s presenteren wij u cijfers, feiten en nieuwigheden en bieden wij 
bovendien een hele serie servicediensten. Begin met surfen en ontdek 
hoe veelzijdig KRONE zich op het web voorstelt.


