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BiG X 1100
De sterkste hakselaar ter wereld

   Comfortabele, ruime cabine  

  Joystick met zeer hoog bedieningscomfort  

  MAN motoren met tot 1.078 pk

    Geveerde gewasstroom VariStream,  
optioneel met Biogastrommel met 40 messen, 
de super biogastrommel met 48 messen

   EasyCollect 1053, het breedste maïsvoorzetstuk ter wereld, 
14 rijen maïs in één keer
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De cabine
Comfort op het hoogste niveau

Alles in het blikveld:
Door de ver naar boven doorgaande zijruiten en smalle 
stijlen heeft de bestuurder ook bij een loshoogte van 
6,00 meter de lospijp volledig in zijn blikveld. Zo worden 
de transportvoertuigen beter en effectiever beladen.

Breder, stiller en lichter:
De brede cabine met zijn smalle stijlen biedt veel plaats 
en een uitstekend zicht op brede voorzetstukken. De 
dubbele bodem verlaagt het geluidsniveau aanzien-
lijk. 16 werklampen (H9) garanderen een perfecte ver-
lichting. Optioneel zijn er Xenon of LED werklampen 
 leverbaar.

  Zeer ruim en stil

  Zeer hoog zit- en bedieningscomfort

  Zeer goed rondom zicht

  | BiG X  03/14
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Lange werkdagen, vaak tot diep in de nacht – dan 

moet het comfort in de werkomgeving goed zijn. 

De nieuwe, ruime Silent Space Cab is volgens de 

 nieuwste ergonomische gezichtspunten  ontwikkeld. 

Zeer royaal ontworpen, rijkelijk plaats met een  extra 

bijrijdersstoel, automatische klimaatregeling en 

absoluut functioneel ingericht: hier voelt de be-

stuurder zich goed, hij heeft alle functies binnen zijn 

gezichtsveld en volledig onder controle. 

Een mijlpaal voor moderne ergonomie

Uitstekend geïnformeerd:
De KRONE infoterminal EasyTouch verzamelt alle be-
langrijke gebruiksgegevens, die met een draaiknop 
kunnen worden opgeroepen op het kleurendisplay 
met hoge resolutie. Verder kunnen op deze terminal 
vele  instellingen, zoals b.v. de traploze verstelling van 
de haksellengte, worden uitgevoerd. De overzichtelijke 
 bedieningsconsole naast de luchtgeveerde bestuur-
dersstoel dient voor de beveiliging en het in- en uitscha-
kelen van de afzonderlijke werkfuncties, zoals b.v. de 
rijaandrijving en hakselaandrijving.

Overzichtelijk:
De bediening van de verlichting, ruitenwissers, verwarming en 
 klimaatregeling is boven de voorruit geplaatst. Met de Follow 
Home functie verlaat u uw werkplek veilig en altijd met verlich-
ting. Na het uitschakelen blijven verschillende werklampen nog 
een aantal minuten aan.

Handig, praktisch, goed:
De nieuwe, ergonomisch gevormde multifunctionele 
hendel met gebruiksvriendelijke symbolen verlicht het 
werk en verhoogt het bedieningscomfort. De slanke 
hendel ligt goed in de hand en is speciaal gemaakt voor 
de BiG X 600, 700, 850 en 1100. Met meer dan 20 func-
ties regelt u niet alleen de rijsnelheid en richting, maar 
bedient u ook het voorzetstuk en de hakselpijp.

BiG X  03/14 | 
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De motoren
Meer vermogen, minder diesel

   MAN motoren met 8 en 12 cilinders 

   Dwars op rijrichting geplaatste compacte V-motor 

   Enorm koppel 

   Extreem krachtig 

   Garant voor de hoogste capaciteit

Traploos verstelbare aandrijvingen:
De motoren voor de rijaandrijving, de zes voorperswal-
sen en de voorzetstukken worden door hydrauliekpom-
pen aangedreven. Het systeem biedt daardoor traploze 
aanpassing van de haksellengte en traploze regeling 
van toerental van het voorzetstuk.

Alleen ventileren wanneer nodig:
Zodat de motor binnen een optimaal temperatuurbereik 
kan werken, heeft de BiG X een temperatuurafhanke-
lijke, hydrostatische ventilatieregeling. Wanneer de ven-
tilator langzaam draait spaart u diesel en produceert de 
fan minder geluid.

  | BiG X  03/14
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Tijdens de korte oogstperiode moet u volledig op de motor kunnen vertrouwen. De 

MAN V-vormige motoren in de KRONE BiG X serie overtuigen betreft hun rustige loop, 

het geringe brandstofverbruik bij het hoogst mogelijke rendement en de bewezen 

betrouwbaarheid. 

Compacte krachtpatser met 8 en 12 cilinders

V 8 motor met 16,16 l cilinderinhoud
BiG X 600
Motorvermogen volgens ECE R120:  570 kW / 775 pk
Constant hakselvermogen X Power:  441 kW / 600 pk  

BiG X 700
Motorvermogen volgens ECE R120:  570 kW / 775 pk
Constant hakselvermogen X Power:  505 kW / 686 pk  
Constant hakselvermogen Eco Power:  393 kW / 534 pk

V 12 motor met 24,24 l cilinderinhoud
BiG X 850
Motorvermogen volgens ECE R120: 625 kW / 850 pk
Constant hakselvermogen X Power:   607 kW / 825 pk
Constant hakselvermogen Eco Power:  469 kW / 638 pk  

BiG X 1100
Motorvermogen volgens ECE R120:  793 kW / 1.078 pk
Constant hakselvermogen X Power:  760 kW / 1.034 pk  
Constant hakselvermogen Eco Power:  469 kW / 638 pk
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Power-management
Meer vermogen, minder diesel

  Lager brandstofverbruik

  Enorm koppel

  Rustige loop

  Extreem krachtig

  Hoogste efficiëntie 

De MAN V8 motor van de BiG X 
600 heeft een groot constante ver-
mogensbereik met grote koppel-
stijging. Ook bij sterk wisselende 
omstandigheden kan de bestuurder 
ontspannen werken, zonder con-
stant de rijsnelheid aan te moeten 
passen. De motor heeft zelfs on-
der extreme omstandigheden nog 
“lucht” over. 

Machinecapaciteit

 Koppel

 Vermogen

800 1400

Motortoerental U/min
1900

  | BiG X  03/14
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Hoeveel vermogen hebt u nodig?

BiG X  03/14 | 

Met PowerSplit wordt het motorvermogen automa-
tisch aangepast aan de omstandigheden. Eco Power 
wordt gebruikt wanneer u minder motorvermogen 
nodig heeft bv bij grashakselen. Als u meer vermogen 
nodig heeft, schakelt de BiG X 700, 850 en 1100 om 
naar X Power. Met dit systeem bent u flexibel, ver-
laagt u het dieselverbruik en ontziet u het milieu.

BiG X 700, 850 en 1100: PowerSplit

    

  

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

U/min

K
W

Machinecapaciteit

 X Power:  
zwaar gebruik
(b. v. mais)

 Eco Power:  
b.v. bij de 
 grasoogst

Machinecapaciteit koppelboost

800 1400

Motortoerental U/min
1900

BiG X 700: Koppelboost
Om de chauffeur in sterk wisselende gewassen te ontlasten, biedt KRONE bij de BiG X 700 een koppelboost. Met een druk 
op de knop kunt u deze boost inschakelen en bent u klaar voor de zwaarste omstandigheden. Dit verhoogt de efficiëntie en 
verhoogt het rijcomfort.

Het hoge koppelreserve en het oververmogen van de
motor, zorgen voor rust en ontspannen werken in 
sterk wisselende en extreme oogstomstandigheden.

De modernste motortechniek van MAN voor vermogen en economie op het hoogste niveau: 

met de common rail inspuiting en het één-motorconcept in alle vermogensklassen over-

tuigen de BiG X wat betreft hun rustige loop, het geringe brandstofverbruik bij het hoogst 

mogelijke rendement en het zeer geringe onderhoud. Het innovatieve KRONE power-

management maakt omschakeling van Eco Power naar X power mogelijk, of omgekeerd. 

Op deze manier kunt u naar behoefte meer of minder motorvermogen oproepen.
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Gewasstroom
Geveerde gewasstroom

   Beste hakselkwaliteit met 6 voorperswalsen 

   Hogere doorvoercapaciteit, lager dieselverbruik: 
geoptimaliseerde gewasstroom

   Gelijkmatig vermogen, ook bij onregelmatige 
 gewastoevoer 

   Antibloksysteem AutoStop:  
Hakselen zonder vastrijden 

Veilig en comfortabel:
Zes voorperswalsen en 820 mm afstand tussen de voorste wals met metaal-
detector en het tegenmes, zorgen niet alleen voor een betere voorverdichting,
maar ook voor een betere beveiliging tegen metalen voorwerpen. Door de hy-
draulische aandrijving is handmatige of automatische verstelling van de hak-
sellengte mogelijk bij een wisselende rijpheid, met behulp van het gepatenteer-
de KRONE AutoScan. Zakt bij een dreigende verstopping het motortoerental 
tot 1200 tpm, zorgt AutoStop er bij een draaiende kooi voor dat de invoer en 
het voorzetstuk automatisch stoppen. Zodat de kooi niet wordt vastgereden.

Er gaat heel wat door:
De reusachtige opening tussen 
de zes voorperswalsen garan-
deert enorme doorvoerhoeveel-
heden. Met meer dan 4,6 ton 
perskracht zorgen de zes walsen 
voor de best mogelijke haksel-
kwaliteit en een laag brandstof-
verbruik per ton gewas.

  | BiG X  03/14
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Wanneer de hoogste doorvoercapaciteiten met de best mogelijke 

hakselkwaliteit gewenst worden, moet de techniek erbij passen. De 

basis daarvoor zijn vele innovatieve details, zoals b.v. de zes hydrau-

lisch aangedreven voorperswalsen, de grote hakseltrommel met tot 

48 messen en de in 2009 bekroonde gewasstroom VariStream. Met 

een geveerde bodem onder de hakseltrommel en achter de blazer 

zorgt VariStream voor een verstoppingsvrije en constante werking, 

ook bij een ongelijkmatige gewastoevoer. De hakselaar heeft 

meer capaciteit, krijgt minder piekbelastingen op 

de trommel en blazer, en heeft minder 

diesel per ton gewas nodig.

VariStream
Meer capaciteit bij lager dieselverbruik

Constante uitworp met gebundelde straal:
Met de geveerde achterwand van de blazer 
 bereikt u onder alle gebruiksomstandigheden 
de hoogste uitwerpcapaciteit en belaadt u de 
transportwagen zeer doelgericht (Omdat de 
 achterwand kan veren is een nauwere afstelling 
mogelijk). 

De best mogelijke hakselkwaliteit, ook bij 
 ongelijkmatige gewastoevoer: 
De geveerde trommelbodem is aan de voorkant met 
het aambeeld van het tegenmes verbonden. De afstand 
tussen mes een tegenmes blijft altijd gelijk. De haksel-
kwaliteit verandert niet, ook wanneer de geveerde trom-
melbodem bij een onregelmatige gewastoevoer uitwijkt.

BiG X  03/14 | 
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Het aggregaat
De biogastrommel van KRONE

Meer vermogen, minder kosten: 
Bij korte haksellengtes zorgt het 
 gebruik van de KRONE biogas-
trommel met 40 messen, in vergelij-
king met de standaard trommel met 
28 messen, voor een stijging van de 
doorvoercapaciteit met bijna 25 %. 
Het brandstofverbruik daalt daarbij 
met tot ca. 16 % per gehakselde ton 
gewas.*

* Workshop 2006 met toonaangevende 

 internationale agrarische vakbladen.

   660 mm diameter en 800 mm hakselbreedte

    Laag dieselverbruik door sterk vliegwieleffect en 
 trekkende snede

    De biogastrommel met 40 messen, de super-biogas-
trommel met 48 messen, voor een zeer hoge snij-
frequentie bij een reusachtige slagkracht

“Standaard trommel versus biogastrommel”
Haksellengte: 5 mm
Verbruik in l/ton vochtige 
massa
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+ 24,6 %- 16,4 %
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48-messentrommel:
De nieuwe super-biogastrommel met 48 messen is speci-
aal gemaakt voor de wensen van moderne biogasinstal-
laties. Met een 20 % hogere haksel-snijfrequentie t.o.v. de 
trommel met 40 messen en een theoretische haksellengte 
van slechts 2 tot 12 mm, kan met deze biogastrommel nog 
korter worden gehakseld. De gasproductie en de door-
stroomsnelheid in de biogasinstallatie worden nogmaals 
verhoogd. Bij dezelfde haksellengte daalt het brandstof-
verbruik per ton.

U kunt kiezen: de hakseltrommel voor lang 

hakselen, de standaard hakseltrommel of 

de biogastrommel. Met 660 mm diameter, 

800 mm breedte en V-vormig geplaatste 

messen overtuigen de KRONE haksel-

trommels met de hoogst mogelijke haksel-

kwaliteit, een constante gewasstroom en een 

lage vermogensbehoefte. Door de hoge snij-

frequentie met 40 of 48 messen kan met de 

biogastrommel ook bij kleine  haksellengtes 

sneller worden gereden.

Drie voor alle doeleinden

28-messentrommel: 
Deze trommel behoort tot de standaard uitrusting van 
elke BiG X, is universeel te gebruiken en met een halve 
messenset zeer geschikt voor gebruik in gras.

40-messentrommel:
Met een hogere doorvoercapaciteit en een lager diesel-
verbruik is deze biogas-messentrommel met 40 mes-
sen zeer snel rendabel. Bovendien worden te lange 
stukken in het hakselproduct sterk verminderd, waar-
door de effi ciëntie van de biogasinstallatie toeneemt. 
Door de hogere gasproductie daalt het oppervlaktever-
bruik per m³ biogas.

20-messentrommel: 
Deze trommel voor lange haksellengtes wordt vaak 
gebruikt in landen waar met zeer lange haksellengtes 
wordt gewerkt.

BiG X  03/14 | 
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Korrelkneuzer
2 systemen voor uw succes

    Perfecte korrelkneuzing met enorm grote 
walsen van 250 mm 

    Schijvenkorrelkneuzer als optie voor de BiG X 
met 2,5 x zoveel wrijfoppervlak 

    Sneller en eenvoudiger in- en uitbouwen van de 
 korrelkneuzer

    Comfortabele verstelling van de walsenafstand 
vanuit de cabine

Korrelkneuzer met 
walsen

Aantal tanden 123 144 166

Tandvorm Driehoekig Driehoekig Zaagtand

Te gebruiken voor lange haksellengte - universele haksellengte
-  Ideaal voor maïssilage in 

Europa
-  Geschikt voor GPS 

(gehele plant silage)

- GPS-korrelkneuzer
-  Zeer goede kneuzing van 

kleine korrels
-  Bij GPS betere kneuzing 

 vanaf deegrijpheid tot 
 volledige afrijping

Combineerbaar met: Trommel voor lang 
hakselen (20)

-  Trommel voor lang hakselen 
(20)

- Standaard trommel (28)
- Biogastrommel (40)
- Super-biogastrommel (48)

- Standaard trommel (28)
- Biogastrommel (40)
- Super-biogastrommel (48)

  | BiG X  03/14
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Dat is de eis uit de praktijk. Daarvoor moet elke 

korrel worden gekneusd, ook bij grotere haksel-

lengtes. Door de grotere diameter van de kneus-

walsen en het daardoor grotere wrijvingsopper-

vlak, overtuigen de KRONE korrelkneuzers met 

een hogere doorvoercapaciteit bij een lagere 

vermogensbehoefte en zorgen ze voor een zeer 

goed gekneusde korrels.

Zeer hoge verteerbaarheid van het ruwvoeder 

Verchroomde walsen met zaagtanden:
De verchroomde walsen van de korrelkneuzer zijn ex-
treem duurzaam en hebben zich door lange gebruiks-
periodes volledig bewezen. Ze hebben een diameter 
van 250 mm en werken met 123 of 144 zaagtanden.

Getande walsen standaard:
De walsen van de standaard korrelkneuzer zijn lever-
baar met 123, 144 of 166 tanden. Met de grote dia-
meter van de walsen (250 mm) leveren ze bij een hoge 
doorvoercapaciteit uitstekend gekneusd ruwvoeder.

Schijvenwalsen:
De schijvenkorrelkneuzer heeft door zijn V-vormige 
wrijfspleten in vergelijking met de standaard korrel-
kneuzer een 2,5 maal zo groot wrijvingsoppervlak. Dat 
maakt een nog snellere doorvoer mogelijk met een 
uitstekende kneuzing van de korrels. De schijvenwal-
sen draaien met gelijke draaisnelheid. Dat leidt tot een 
maximaal 10% lagere vermogensbehoefte, of naar keu-
ze agressiever kneuzen.

De KRONE korrelkneuzer breekt elke korrel:
Met een walsendiameter van 250 mm hebt u, in vergelijking 
met kleinere walsen, een groter wrijvingsoppervlak, kunt u 
met een grotere walsenafstand rijden, bent u slagvaardiger 
met toch een lager brandstofverbruik en wordt langer ge-
hakseld gewas beter gekneusd. Het snelheidsverschil van 
de walsen bedraagt 20% en als optie 30% of 40% voor 
gps. De nieuwe schijvenkorrelkneuzer, met een groter wrij-
vingsoppervlak, werkt zonder draaisnelheidsverschil en is 
afgestemd op de hoge doorvoercapaciteiten van de BiG X. 
Voor het in- en uitbouwen van de korrelkneuzer zijn slechts 
enkele minuten nodig.

BiG X  03/14 | 
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De rijaandrijving
Traploos, sterk, wendbaar

   Optimale gewichtsverdeling 
Veiligheid op de weg

   Hydraulische, traploze rijaandrijving op alle 
wielen tot 40 km/h

   Sterke wielmotoren met een hoog koppel van 
Bosch-Rexroth 

   Standaard tractiecontrole met drie rijstanden 

   ABS en geveerde achteras standaard

Traploos met volle kracht:
De vierwielaandrijving met wielmotoren van 
 Bosch- Rexroth biedt een continue en traploos snel-
heidbereik van 0 - 25 km/ h in het veld en voor op de 
weg 0 - 40 km/h. De planetaire tandwielen zorgen voor 
maximale trekkracht vanuit stilstand. 

Optimale gewichtsverdeling: 
De hydraulische aandrijving via wielmotoren bespaart 
ruimte en daardoor is het bij een KRONE BiG X mogelijk 
om de trommel, korrelkneuzer en blazer ze ver moge-
lijk in de machine in te bouwen, dit komt te goede aan 
de gewichtsverdeling. Daarnaast zorgt de dwars ge-
plaatste V-motor voor een optimale gewichtsverdeling 
en  verbetert het rijcomfort.

  | BiG X  03/14
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Sinds de introductie van de BiG X geeft KRONE de voorkeur aan traploze rijaandrijving 

via wielmotoren. Dit biedt meer rijcomfort en een hogere productiviteit. De  afwezigheid 

van ingewikkelde mechanische aandrijvingen, zorgt voor minder onderhoud en maakt 

het mogelijk de hakselorganen verder in de hakselaar in te bouwen. Wat weer ten 

goede komt aan de gewichtsverdeling. De traploze rijaandrijving is de basis voor de 

 automatische hakselregeling op basis van de motorbelasting.

Economische en comfortabel

Goed geveerd onderweg:
Bij alle BiG X hakselaar is de achteras standaard ge-
veerd, hiermee is het hoogste rijcomfort gegarandeerd. 

Hydraulische aandrijving: 
Één hydraulische pomp voor de rijaandrijving. Dankzij 
de standaard slipcontrole per wiel en de tractiecontrole 
is de BiG X klaar voor ieder moeilijk terrein.

Zeer wendbaar: 
Het aandrijfconcept via wielmotoren maakt een maxi-
male stuurhoek mogelijk, door het ontbreken van kruis-
koppelingen. Dit zorgt voor een korte draaicirkel, ook 
met de grootste banden. 

Trekkracht in overvloed: 
De vierwielaandrijving en de grote banden tot 
900/60R38 zorgen voor de laagste bodemdruk en 
maximale  trekkracht onder de moeilijkste omstandig-
heden. De tractiecontrole met drie rijstanden zorgt voor 
 aanpassing aan alle omstandigheden.

BiG X  03/14 | 



1818

EasyCollect
Voor meer economie

Unieke werkbreedte – hoge capaciteit:
Met tot 10,50 m werkbreedte kan de BiG X met het 
breedste, rij-onafhankelijke voorzetstuk ter wereld voor 
het hakselen van maïs worden uitgerust. De eindloos 
draaiende collectoren transporteren de afgemaaide 

planten naar het midden, waar ze exact in de lengte-
richting gelijkmatig naar binnen worden getrokken. 
 Ideaal voor een zo goed mogelijke hakselkwaliteit met 
weinig te lange delen. 

    Tot 10,50 m werkbreedte – 
exclusief voor KRONE

    De best mogelijke hakselkwaliteit, minder te lange 
delen door invoer van de planten in lengterichting 

    Eenvoudige opbouw voor minder slijtage en een 
lagere vermogensbehoefte

  | BiG X  03/14
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Met trekkende snede:
De maïsstengels worden door vast gemonteerde 
tegenmessen en rondgaande haakmessen als 
met een schaar afgesneden. De eenvoudig te 
vervangen messen zijn zelfslijpend.

De rij-onafhankelijke EasyCollect is veelzijdig te 

 gebruiken en overtuigt door de gewastoevoer in 

 lengterichting, met als gevolg een buitengewoon 

goede hakselkwaliteit, want te lange delen zijn zowel 

bij het voeren als in biogasinstallaties ongewenst. Het 

unieke collectorprincipe heeft zich wereldwijd  volledig 

bewezen en zorgt voor lage gebruikskosten.

EasyCollect – hakselkwaliteit begint met het voorzetstuk 

„Kleine versus grote maïsbek“
Haksellengte:  12 mm

Verbruik in l/ton vochtige massa
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EC 6000* = 6,00 m werkbreedte            EC 1053* = 10,50 m werkbreedte

- 17,9 %
+ 5,7 %

Type Werkbreedte
Opklap- 
systeem

Opmerkingen

6000 FP 6,00 m Twee-delig
Voor JD, CNH, 

Claas

6000 6,00 m Twee-delig –

603 6,00 m Drie-delig –

753 7,50 m Drie-delig –

903 9,00 m Drie-delig –

1053 10,50 m Drie-delig –

Breder is beter: 
Bij een zelfde hakselaar zorgt het gebruik van 
een EasyCollect 1053 met 10,50 m werk-
breedte, in vergelijking met een EasyCollect 
6000 met 6,00 m werkbreedte, voor een stij-
ging van de doorvoercapaciteit met ca. 5,7%. 
Daarbij daalt het dieselverbruik met tot ca. 
18% per ton gehakselde maïs. Bredere voor-
zetstukken zijn niet alleen economischer, maar 
brengen ook meer rust in de haksel keten.*
*Workshop 2006 met toonaangevende internationale agrarische 

vakbladen.

Compact op straat: Het driedelige EasyCollect

BiG X  03/14 | 
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Geniaal eenvoudig – eenvoudig geniaal:
De EasyCollect kenmerkt zich door zijn modulaire, een-
voudige opbouw met eindloos draaiende collectoren. 
Het resultaat: duidelijk lager gewicht, geringe onder-
houdsbehoefte en lange levensduur.

Uitstekende opname:
EasyCollect werkt in elke situatie. Ook afzonderlijke 
maïsrijen worden door EasyCollect volledig opgeno-
men, naar het midden getransporteerd en naar de hak-
selunit gevoerd. De gelijkmatige toevoer en de invoer 
van de planten exact in de lengterichting, zorgen voor 
een voortreffelijke hakselkwaliteit.

Gelijkmatige stoppellengte:
De hoogtetasters aan beide zijden van de  EasyCollect 
zorgen voor een altijd gelijke stoppellengte op on-
gelijk liggend land. Met de afstandstasters past de 
 EasyCollect zich niet alleen dwars aan de ingestelde 
werkdiepte aan, maar ook in de rijrichting.
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Optimale gewasstroom:
De gewasverdeler kan voor verschillende gewasleng-
tes hydraulisch in hoogte worden versteld, zodat de 
planten, wanneer ze in de hakselunit worden getrok-
ken, door de geleidebeugels aan de bovenzijde worden 
geleid. Voor transport wordt de gewasverdeler omhoog 
geplaatst.

Veilig bestuurd:
Bij gebruik van de Autopilot tasten de beugels aan de 
middelste punt van de maïsbek de afstand tussen de 
maïsrijen af. De besturing van de BiG X vindt dan au-
tomatisch plaats langs de maïsrij. De bestuurder wordt 
hierdoor ontlast.

 

Maximale doorvoer:
De doorvoerbreedte bij de EasyCollect is afgestemd op 
de breedte van de hakseltrommel en garandeert een 
maximale doorvoer met de best mogelijke hakselkwa-
liteit. Door de gelijkmatige rechtlijnige gewasstroom en 
de grote opening is een storingvrije en nauwkeurige ge-
wasstroom gewaarborgd.
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EasyFlow
De pick-up zonder curvebaan

   Meer capaciteit, rustige loop, minder slijtage

   Hoog comfort door automatische aanpassing  
van het toerental aan de rijsnelheid

   Traploze toerentalaanpassing

en een volledige opname. De robuuste bouwwijze van de 
EasyFlow heeft zich ook onder de zwaarste omstandig-
heden volledig bewezen en draagt bij aan de optimale 
benutting van de hoge capaciteit van de BiG X.

Met een werkbreedte van 3,00 m of 3,80 m, zes tanden-
rijen en 55 mm tandenafstand laten deze ongestuurde 
KRONE pick-ups, ook bij hoge rijsnelheden en grote zwa-
den, niets liggen. Het pendelframe voor het invoerkanaal 
van de BiG X zorgt voor de zijdelingse bodem aanpassing 

Twee werkbreedtes:
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Bij het terugdraaien worden de transportvijzel en de 
grote gewasgeleiderol automatisch geheven. De door 
de metaaldetector waargenomen vreemde voorwerpen 
kunnen eenvoudig worden weggenomen. Zodra de 

hakselaar verder rijdt komen gewasgeleiderol en vijzel 
automatisch in hun werkstand terug. De loopwielen 
kunnen voor transport hydraulisch naar binnen worden 
gezwenkt. 

EasyFlow 300 en 380: de  ongestuurde 

pick-ups. De KRONE EasyFlow werkt 

 zonder stuurrollen en curvebanen en heeft in

vergelijking met conventionele pick-ups tot 

58 % minder bewegende delen en loopt rustiger dan 

conventionele pick-ups. De daardoor geringere slijtage, 

komt tot uiting in lagere onderhouds- en servicekosten. 

Met een tot 30% hoger toerental raapt EasyFlow schoon op, 

ook bij hogere snelheden en presteert hij meer.

EasyFlow – exclusief voor KRONE 

Ongestuurd gaat beter:
De clou van deze pick-up is de bijzondere 
vormgeving van de verzinkte afstrijkers. Zij 
zorgen voor een constante gewasstroom bij 
het wegduiken van de tanden. 

Perfecte afstemming voor meer capaciteit:
Afhankelijk van de zwadgrootte en de rijsnel-
heid kunt u vanuit de cabine het toerental van 
de EasyFlow traploos variëren. Bij de auto-
matische instelling vindt de aanpassing aan 
de rijsnelheid plaats zonder ingrijpen van de 
bestuurder. 3 loopwielen en het pendelframe 
aan het invoerkanaal van de hakselaar, zorgen 
voor een nog betere bodemaanpassing.

Comfort dat het werk verlicht:
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XDisc
Het maaibord

   Snelle doorvoer, lage vermogensbehoefte

   Wereldwijd bewezen KRONE   
schijvenmaaiertechniek EasyCut

   Hoogst mogelijke veiligheid door KRONE SafeCut

diameter van 900 mm heeft de BiG X nog meer capaci-
teit en kan hij ook lang, moeilijk gewas probleemloos 
 opnemen.

KRONE XDisc is de specialist voor GPS (Gehele Plant 
 Silage) en daardoor veelzijdig te gebruiken. XDisc zorgt 
voor een verliesvrije oogst en zal u overtuigen door zijn 
mooie maaibeeld. Met de enorme toevoervijzel met een 

Maaien en hakselen in één werkgang:
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1

2

De Gehele Plant Silage (GPS) wordt  binnen 

de ruwvoederwinning en de winning van 

bio-energie steeds belangrijker. Met de 

6,20 m brede XDisc maait en  hakselt u 

in één werkgang. De XDisc 6200 heeft 

een hoge capaciteit en zorgt voor een 

verliesvrije oogst en een uitstekende 

 maai kwaliteit.

XDisc: daarmee komt u goed voor de dag

1. Met 40 km/u veilig onderweg:
Voor het transport kan de XDisc snel en eenvoudig op 
een speciaal ontwikkelde transportwagen worden ge-
plaatst. Het geïntegreerde remsysteem zorgt voor veilig 
transport.

2. SafeCut inside – exclusief voor KRONE  
(maaischijfbeveiliging):
De unieke bescherming voor de maaischijven en hun 
aandrijvingen tegen vreemde voorwerpen. Bij een over-
belasting breekt de holle spanstift in de aandrijfas. De 
maaischijf draait zich via de schroefdraad aan de aan-
drijfas omhoog en wordt niet meer aangedreven. Bot-
singen met de naastliggende schijven zijn daardoor 
uitgesloten. 

3. Gladde snede, veilig en degelijk:
De rondom gelaste maaibalk is met zijn grote tandwiel-
aandrijvingen uiterst robuust en overtuigend door zijn 
rustige werking. Het messen-snelwissel-systeem be-
spaart tijd bij vervanging van de messen. Met de grote 
overlapping van de messen laat de XDisc een gelijk-
matige stoppel achter. 

4. Snelle gewasdoorvoer:
De toevoervijzel, met zijn enorme diameter van 900 mm,  
heeft een hoge capaciteit en werkt ook storingvrij in 
zware en hoge gewassen. Hij is pendelend gelagerd en 
kan terug draaien. De vijzelschoepen zijn uitgerust met 
verwisselbare Hardox slijtplaten.
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Eenvoudig meer BiG X
KRONE ICAN zorgt voor een nog betere benutting van de machine en een zinvolle  ontlasting 

van de bestuurder. Bij gebruik onder extreme omstandigheden biedt ICAN een hoge mate 

van veiligheid en kan het alle relevante gegevens over het gewas leveren.

AutoScan: automatische aanpassing van de 
 haksellengte aan de rijpheid van de maïsplanten
De foto-optische cel in het midden van het maïsvoorzet-
stuk meet de rijpheid van de maïsplanten en zorgt voor 
automatische aanpassing van de haksellengte. Voor een 
betere structuur en minder sapverlies in de silo wordt 
de groene maïs langer gehakseld. Drogere, bruine maïs 
wordt daarentegen korter gehakseld en kan daardoor in 
de silo beter worden verdicht. AutoScan ontlast de be-
stuurder en bespaart brandstof, want de planten worden 
slechts zo kort als nodig en niet meer zo kort als mogelijk 
gehakseld. AutoScan is bij KRONE standaard en geen 
dure extra optie.

ConstantPower: automatische regeling van de 
 motorbelasting
ConstantPower regelt de rijsnelheid van de hakselaar af-
hankelijk van de motorbelasting. U kiest met een knopdruk 
de gewenste motorbelasting. De machine past de rijsnel-
heid volautomatisch aan, afhankelijk van het bestand en 
de variërende opbrengst. Dit is standaard bij KRONE, het 
ontlast de bestuurder en levert de hoogst mogelijke door-
voercapaciteit bij het laagste dieselverbruik. In combinatie 
met AutoScan zijn nogmaals aanzienlijke capaciteitsverho-
gingen mogelijk bij een uitstekende haksel kwaliteit.
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LaserLoad: 
Het innovatieve laserLoad systeem is het eerste systeem waarbij 
het mogelijk is om volautomatisch de bijrijdende transportwa-
gen te vullen. De op de lospijp van de hakselaar gemonteerde 
outdoor-laserscanner detecteert de bovenkant van de wagen en 
zorgt voor het stressvrij en zonder verliezen laden van de bijrij-
dende wagen. Dit zowel bij naast als achter de hakselaar rijdende 
wagens. LaserLoad maakt het loshakselen veel eenvoudiger en 
comfortabeler, de chauffeur van de hakselaar kan zich volledig 
concentreren op het rijden, de maisbek en de hakselaar zelf. La-
serLoad werkt dag en nacht, heeft geen verlichting nodig en is 
ongevoelig voor stof en regen. 

ForageCam: Draadloze camera
De op de lospijp van de hakselaar bevestigde camera geeft de 
chauffeur van de hakselaar optimaal zicht in de wagen. Optioneel 
kan dit camerasysteem de beelden verzenden naar een beeld-
scherm in de bijrijdende transportwagens. Deze draadloze ca-
mera maakt een volledige belading van grote transportwagens 
gemakkelijker en ontlast de bestuurders. Het systeem kan wor-
den uitgebreid voor een groot aantal ontvangers, zodat alle trans-
portvoertuigen met een ontvanger kunnen worden uitgerust.

RockProtect: stenendetector
De zes voorperswalsen zorgen voor maximale voorpersing van in-
gevoerde gewas. Het optionele RockProtect systeem beschermt 
de hakselaar tegen schade door stenen. Als het systeem een 
steen ontdekt worden binnen enkele milliseconden de voorpers-
walsen gestopt. Meer veiligheid, want u bepaalt zelf de gevoelig-
heid van RockProtect.
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ISOBUS stuursysteem
Altijd de volle werkbreedte

ISOBUS stuursystemen:
De BiG X is voor ISOBUS stuursystemen van verschil-
lende fabrikanten optioneel voorbereid. Een duidelijk 
voordeel is het eenvoudige gebruik van reeds aanwe-
zige stuursystemen volgens het „Plug and Play“ princi-
pe. Zo’n systeem wordt in enkele minuten geïntegreerd, 
waarna de BiG X onmiddellijk met een hoogwaardig 
ISOBUS stuursysteem ter beschikking staat.

CropControl: opbrengstmeting
De optionele opbrengstmeting van KRONE. Met 
 Crop-Control stelt u met een knopdruk snel en precies 
de opbrengst vast van de percelen. Aan het einde van de 
dag kunt u van de afzonderlijke percelen, zowel als van 
het totaal van de percelen, de opbrengsten heel eenvou-
dig uitprinten. CropControl maakt een feilloze opbrengst-
documentatie mogelijk van de door u geoogste percelen. 
 CropControl is nauwkeuriger door gebruikt van 6 voor-
perswalsen.
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NIR vochtgehalte meting:
De NIR sensor levert nauwkeurige gegevens over het 
vochtgehalte van het gewas. De vastgelegde gegevens 
kunnen in de klantenteller van de geoogste oppervlakte 
worden vastgelegd. De sensor wordt door zeer slijt-
vaste materialen beschermd en kan daardoor in elke 
gewassoort universeel worden ingezet. De sensor is 
eenvoudig te monteren en wordt door een afdekking 
goed beschermd tegen beschadigingen.

AutoCalibrate: 
AutoCalibrate is de automatische 
online kalibratie van de opbrengst-
meting van de BiG X “live” tijdens 
het hakselen op het veld. Met be-
hulp van de weeginrichting op de 
KRONE silagewagen TX of op de 
ZX. De BiG X en wagen zijn beide 
uitgerust met een datalogger en een
mobiele verbinding. De kalibratie 
wordt continu uitgevoerd geduren-
de elke keer als de kalibratievoer-
tuig wordt geladen. AutoCalibrate is
zeer nauwkeurig en maakt de vaste
weegbrug voor kalibratie overbodig.
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 Technische gegevens

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

BiG X

BiG X 600 BiG X 700 BiG X 850 BiG X 1100

Motortype MAN V8 D 2868 MAN V8 D 2868 MAN V12 D 2862 MAN V12 D 2862

Aantal cilinders 8 8 12 12

Cilinderinhoud l 16,16 16,16 24,24 24,24

Gecertificeerd motorvermogen (ECE R120) kW / pk 570 / 775 570 / 775 625 / 850 793 / 1.078

Max. hakselvermogen X Power kW / pk 441 / 600 505 / 686 607 / 825 758 / 1.034

Max. hakselvermogen Eco Power kW / pk – 393 / 534 469 / 638 469 / 638

Tankinhoud / volume extra tank 960 / 330

Rijaandrijving

Type Hydraulisch, traploze rijaandrijving via wielmotor tot 40 km/h

Snelheid in werkmodus km / u 0 - 25

Snelheid in transportmodus km / u 0 - 40

Vierwielaandrijving en asscheiding + Anti-slip regeling Standaard

Assen

Wieluitslag achteras Standaard - hydraulisch

Aandrijvingen

Voorzetstuk Onafhankelijk traploos

Voorperswalsen Onafhankelijk traploos

Voorperswalsen

Opening voorperswalsen Trechtervormig

Servicestand Snelsluiting (ook bij aangebouwd voorzetstuk)

Aantal walsen / Metaaldetector / Aantal spoelen 6 / standaard / 6

Afstand metaaldetector tot tegenmes mm 820

Perskracht / volume walsenopening kg / l 4.600 / 158

Verstelling haksellengte Traploos vanuit de cabine (in stappen van 0,1 mm)

Hakseltrommel

Trommelbreedte / diameter mm 800 / 660

Messenplaatsing V-vormig, 11 graden t.o.v. tegenmes

Aantal messen 20, 28, 40 20, 28, 40, 48

Haksellengtes 5 - 29 / 4 - 21 / 2,5 - 15 5 - 29 / 4 - 21 / 2,5 - 15 / 2,1 - 12,5

Sneden per min. 11.870 / 16.620 /  
23.740 

12.500 / 17.500 /  
25.000 / 30.000

12.500 / 17.500 /  
25.000 / 30.000

Traploze instelling trommelbodem /
vering trommelbodem

Standaard/ Standaard

Korrelkneuzer

123 tanden: standaard profiel /  
verchroomd zaagtandenprofiel

Optie / Optie

144 tanden: standaard profiel /  
verchroomd zaagtandenprofiel

Optie / Optie

166 tanden: Zaagtandenprofiel Optie

Snelheidsverschil % 20

Korrelkneuzerafstand instelling vanuit cabine en 
 snelkoppeling aan centrale smering

Standaard

Walsendiameter / afstand tussen walsen mm 250 / 0,5 - 10

Schijvenkorrelkneuzer Optie
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* Afhankelijk van bandenmaat ** Afhankelijk van uitrusting *** niet vrij combineerbaar  

**** Beperkte toepassing, afhankelijk van voorzetstuk

BiG X 600 BiG X 700 BiG X 850 BiG X 1100

Blazer

Diameter / breedte / aantal schoepen 560 mm/ 660 mm / 8

Schoepenplaatsing Gecentreerd en V-vormig

Toerental t / min 2.360

Traploze instelling van de achterwand /
vering van de achterwand

Standaard / Standaard

Hakselpijp

Zwenkbereik graden 210

Hoogte onder de pijp mm 6.000

Afmetingen dwarsdoorsnede mm 340 x 230

Automatische spiegelfunctie / parkeerpositie Standaard

Traploze zwenksnelheid Standaard

Aandrijving voor zwenken Tandwielkast in oliebad

Slijtplaten in de ele hakselpijp Standaard

Onderhoud

Centrale smering en luchtcompressor Standaard

Zelfdiagnose door bedieningsterminal Standaard

Cabine1)

Luchtgeveerde stoel en bijrijdersstoel Standaard

Luchtgeveerde comfortstoel en bijrijdersstoel Optie

Automatische klimaatregeling met mobiele koelbox Standaard

Ruitenwisser en zijruitenwisser Standaard

Afmetingen

Lengte / breedte* / hoogte* mm 7.950 - 9.450 / 3.000 - 3.460 / 3.940 - 3.995

Gewicht basismachine (zonder voorzetstuk)** ca. kg 14.350 14.350 14.800 14.800

Gewichtsverdeling met EasyFlow 300 
(pick-up)

V / A % 55 - 45

Gewichtsverdeling met EasyCollect 903
(9,00 m V/A)

V / A % 60 - 40

Bandenmaten***

Vooras Standaard****
  Optie 
  Optie 
  Optie 
  Optie 
  Optie 
  Optie

650 / 75 R 32 
710 / 75 R 34 
710 / 70 R 42 
800 / 65 R 32 
900 / 60 R 32 
800 / 70 R 38 
900 / 60 R 38

Achteras Standaard**** 
 Optie 
 Optie

540 / 60 R 30 
600 / 70 R 28 
710 / 60 R 30

Voorzetstukken

EasyFlow: Pick-up mm 3.000 - 3.800

EasyCollect: rij-onafhankelijk voorzetstuk mm 6.000 / 7.500 / 9.000 7.500 / 9.000 / 10.500

Stuurautomaat en actieve bodemaanpassing voor EasyCollect Optie

X-Disc: Maaibord mm 6.200
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 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
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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.

Online

Uw KRONE dealer


