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   Vaste perskamer voor balen van 1.25 m tot 1.30 m  
in diameter

   Semi-variabele perskamer voor balen van 1.25 m tot  
1.50 m in diameter

   Variabele perskamer voor balen van 1.00 m tot 1.50 m  
in diameter

   Extra zware ongestuurde pick-up EasyFlow, met 
 pendelende tastwielen 

    Extra zware NovoGrip elevator – persen met grip op de 
balen

   Extra zware XC snijrotor met hydraulisch bedienbare 
 messenbak: 17 of 26 individueel beveiligde messen

   Extra zware aandrijving

   Actieve net- en foliebinding voor beste silagekwaliteit

   Comprima CF 155 XC en CV 150 XC, de snelle pers-wikkel-
combinaties met een baaldiameter tot maximaal 1,50 m

Comprima X-treme 
Persen zonder compromissen

  | Comprima X-treme  03/14
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Pick-up EasyFlow
Capaciteit zonder curvebaan  

  Perfecte opname

  Meer capaciteit, rustige loop 

  Maximale levensduur, weinig onderhoud

 pickup van de Comprima X-treme wanneer hoge pres-
taties vereist zijn. Grote zwaden, moeilijke omstandig-
heden en een hogere rijsnelheid – dit is wanneer de 
KRONE  EasyFlow pick-up zich thuis voelt.

EasyFlow – meer capaciteit, perfecte opname:
Met een werkbreedte van 2150 mm volgens DIN 
11220, het verzwaarde frame, het hogere toerental 
en de 6 mm dikke tanden overtuigt de ongestuurde 

  | Comprima X-treme  03/14
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Nalopende tastwielen:
De aan beide zijkanten van de pick-up 
gemonteerde tastwielen gevuld met 
lucht zijn zonder gereedschap eenvou-
dig in hoogte te verstellen. De tastwielen 
volgen alle bochten,  wringen niet en be-
schadigen de graszode niet. Met  grote 
banden loopt de pick-up  aangenaam 
rustig. De pendelende  tastwielen  kunnen 
wanneer nodig  worden  vastgezet.

Robuuste aandrijving:
De pick-up wordt aangedreven via 
een automatisch gespannen ketting-
aandrijving, die met een sterratel-
koppeling als overbelastingsbeveili-
ging uitgerust is. Dat geeft zekerheid 
en veiligheid, ook bij onopgemerkte 
vreemde voorwerpen.

Grote vijzels:
Grote vijzels transporteren het 
aan de zijkant opgenomen gewas 
naar het midden en zorgen voor 
een ongestoorde stroom van de 
bredere pick-up naar de smallere 
 balenkamer.

Comprima X-treme  03/14 | 

Extra sterke tanden: 
De verzinkte afstrijkers en de 6 mm extra sterke 
tanden staan voor maximale duurzaamheid. Met vijf 
tandrijen en een tandafstand van slechts 55 mm, 
pakt de EasyFlow ook korte gewas schoon op.

Lagere kosten – meer capaciteit 
De pick-up EasyFlow zonder curvebaan is in 

 vergelijking met gestuurde systemen met een 

curvebaan relatief eenvoudig opgebouwd, heeft 

minder bewegende delen en loopt zeer rustig. De 

 geringere slijtage wordt weerspiegeld in lagere onder-

houds- en servicekosten. EasyFlow werkt sneller, pakt schoon 

op en heeft meer capaciteit. 
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EasyFlow
Continu in de beweging

   Constante gewasstroom  
Standaard met gewasrol  

   Grote doorgang voor maximale capaciteit 

   Pendelende ophanging  
Zijdelingse bodemaanpassing  

  Grote bodemvrijheid tijdens transport 

  Automatische bescherming tegen overbelasting

Volledige bodemaanpassing:
De pick-up kan aan de zijkanten 70 mm pendelen en 
volgt daarmee alle bodemcontouren. Hij laat niets 
 liggen, want met gewasverliezen verliest u geld.

Met gewasrol:
Niet het vooruitschuiven van gewas bij ongelijke 
 zwaden, maar optimale aanpassing aan het zwad door 
speciale aanspanning van de gewasrol met tegenkam. 
Maximale opraapcapaciteit staat altijd klaar, ongeacht 
de omstandigheden en zorgt voor een continue gewas-
stroom.

  | Comprima X-treme  03/14
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Instelbare bodemdruk: 
De bodemdruk van de pick-up kan via een trekveer 
worden ingesteld. Via de geïntegreerde ketting kan de 
werkdiepte naar beneden toe worden begrensd.

Veel ruimte: 
Met ca. 30 cm uithefhoogte heeft u veel bodemvrijheid. 
Tevens wordt bij het uitheffen de vrije ruimte onder de 
snijrotor vergroot. De daardoor gewonnen ruimte is vaak 
voldoende om eventuele verstoppingen te verhelpen.

Beste gewastoevoer door 
 geoptimaliseerde ontwerp 
De verzwaarde EasyFlow pick-up van de X-treme serie is ontworpen voor extreme 

 omstandigheden. Samen met de snijrotor vormt de EasyFlow pick-up een vaste, 

 compacte eenheid. De grote ruimte in de snijrotor en de positie van de snijrotor  

zo dicht mogelijk achter de pick-up zorgen voor maximale capaciteit en een continue 

stroom van materiaal in 

natte silage, hooi, stro  

en kort gewas.

Comprima X-treme  03/14 | 
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KRONE X-Cut
Het messcherpe concept 

   Beste snijkwaliteit  

   42 mm snijlengte bij maximaal 26 messen   
64 mm snijlengte bij maximaal 17 messen  

   Snijrotor met grote diameter:  
Constante gewasstroom bij maximale capaciteit 

   Dubbele V-vormige gelaste dubbele tanden op de snijrotor:  
Beste snijkwaliteit – beste kantvulling van de baal 

Geen ontkomen aan:
Gelijkmatige trekken de dubbele tanden op de rotor 
het gewas door de messen. Omdat de afstand tussen 
messen en dubbele tanden uitermate gering is, kan het 
materiaal niet ontwijken. De XC-rotor snijdt alles en fijn 
en klein!

Superieure snijkwaliteit: 
De Comprima messen snijden over de gehele lengte 
van het mes. De trekkende snede vermindert het beno-
digde vermogen. De gekartelde snijkanten van de mes-
sen zorgen voor constant scherpe messen. Voor extre-
me omstandigheden en voor maximale levensduur, zijn 
er optionele messen met Wolfraamcarbid slijtlaag.

  | Comprima X-treme  03/14
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X-Cut 26:
Met 26 messen en een mesafstand van 42 mm pro-
duceert u top silage en u verhoogt de persdichtheid. 
De balen kunnen op de boerderij nog gemakkelijker 
 worden losgemaakt.

X-Cut 17:
Met deze snijrotor, voorzien van 17 messen en een 
mesafstand van 64 mm, kunnen de balen gemakkelijk 
losgemaakt en verdeeld worden. De messen zijn in een 
rij geplaatst. Dat levert een top snijkwaliteit op.

Sneller snijden
Met een diameter van 530 mm heeft de 

snijrotor een bijzonder hoge capaciteit. De 

rotor wordt niet alleen gebruikt voor 

het snijden, maar ook voor de voorver-

dichting. De drie V-vormig op de snij-

rotor gelaste tandrijen verminderen de 

piekbelasting en zorgen voor en goed kantvulling van 

de baal. 

De aandrijving: 
De invoer- en snijrotor worden aangedreven via grote 
tandwielen en houden daarom ook bij de hoogste be-
lastingen stand. Ook bij ongelijkmatige zwaden werkt 
de invoer- en snijrotor betrouwbaar.

Comprima X-treme  03/14 | 
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KRONE X-Cut
Meer als snijden

   Hydraulische bediening van de messenbak 

   Centrale messengroepschakeling voor 0, 8, 9, 17 of 0, 13, 13, 26 
messer (handmatig of als optie hydraulisch schakelbaar)

   Individuele messenbeveiliging

Eenvoudig, snel en zonder gereedschap:
De montage en demontage van de messen vindt plaats 
terwijl de messenbalk geheel naar onderen gezwenkt 
is. Voor het ontgrendelen van de messen worden alle 
veren van de individuele mesbeveiliging gelijktijdig en 
centraal in een handomdraai ontlast. De messen kun-
nen dan makkelijk en snel naar boven uit de messenbak 
worden gehaald. 

Dat is zekerheid: 
De individuele messenbeveiliging via veren beschermen 
de messen en rotor tegen vreemde voorwerpen en ver-
langen daardoor de levensduur. Natuurlijk zwenken de 
messen na het uitwijken automatisch weer terug in hun 
snijpositie.

  | Comprima X-treme  03/14
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Hydraulisch messenschakeling: 
Optioneel kunnen alle Comprima pressen met hydrauli-
sche messengroepenschakeling worden uitgerust. Van-
uit de bestuurderstoel kan de helft van de messen of de 
hele set messen hydraulische worden ingeschakeld. In 
de 0-stand zijn alle messen uitgezwenkt.

Manuele messenschakeling: 
Voor verschillende snijlengtes kunnen de messen in 
een handomdraai centraal worden geschakeld. 8, 9, 
17 messen voor 64 of 128 mm – 13, 26 messen voor 
42 of 84 mm mesafstand. In de 0- stand zijn alle mes-
sen uitgezwenkt. 

Storingsvrij werken 
Iedereen kent het wel: een ongelijkmatig gevormd zwad, onachtzaamheid bij het  rijden 

– plotseling zit de invoer dicht. De Comprima XC X-treme heeft hiervoor een unieke 

oplossing. Vanuit de tractorcabine kan de chauffeur de messenbalk met achterwand 

hydraulisch naar beneden laten 

 zakken, waardoor de verstopping 

verholpen wordt. Dat betekent dus dat 

u niet hoeft af te stappen en dat er 

geen kostbare tijd verloren gaat. Het 

gewas wordt bij het laten zakken van 

de bodem alsnog naar de perskamer 

getransporteerd waardoor u ook niet 

hoeft terug te rijden om eventuele 

gewasverliezen op te pakken. Kortom: 

u bespaart tijd en ontziet de machine!

Comprima X-treme  03/14 | 
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NovoGrip 
Het sterke systeem met grip 

   Extra sterke uitvoering – extreem belastbaar 

   Hoogste persdichtheid

   Stille en soepele loop

   Lage vermogensbehoefte 

   Volledig onderhoudsvrij

Eindloze powerband:
Laag voor laag worden rubber- en weefsellagen tot een 
eindloze rubberen powerband gewikkeld en vervolgens 
gevulkaniseerd. Op grond van deze productie zijn de 
powerbanden op iedere plaats volop belastbaar.

Duurzaam en betrouwbaar: 
Drie hoogstabiele weefsellagen van polyester en po-
lyamide met aan beide kanten opgevulkaniseerde 
 rubberlagen. Op grond van de profilering aan beide 
kanten zijn de powerbanden uitermate elastisch en 
 robuust. Hun lange levensduur overtuigt.

  | Comprima X-treme  03/14
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Extreem belastbaarheid:
De eindloze rubberen powerbanden worden tijdens het 
productieproces verschillend keren getest. Tijdens het 
persen wordt de powerband belast met slechts 10% 
van de maximaal toelaatbare belasting van de power-
band. Levensduur staat voorop bij KRONE.

Duurzaam en betrouwbaar: 
De boutverbinding van de staafhouders wordt in bus-
sen gerealiseerd. Deze dienen als afstandshouder en 
maken het mogelijk om de moeren vast aan te draaien 
en te borgen. De staafhouders liggen beschermd in de 
rubberen profilering van de powerband.

NovoGrip – Hoe
NovoGrip is het resultaat van jarenlang research- en 

 ontwikkelingswerk en is uniek op de persenmarkt. De 

 staaf- powerband-elevator NovoGrip combineert de goede 

perseigenschappen van de staafketting elevator persen met 

de rustige loop van riemenpersen. Want bij NovoGrip perst een 

eindloze rubberen powerband voorzien van dwarsstaven, het 

gewas tot harde en vormvaste ronde balen. De extra brede 

en sterke powerband van de Comprima X-treme is  

extreem duurzaam, zeer betrouwbaar en  

overtuigend in de zwaarste silage.

NovoGrip:
De hoog belastbare eindloze rubberen powerbanden 
zijn voorzien van metalen dwarsstaven: ideaal voor zeer 
grote persdichtheden in stro, hooi en silage. Tijdens het 
persen hebben de dwarsstaven grip op de baal en is het 
draaien van de baal gegarandeerd. 

Comprima X-treme  03/14 | 
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NovoGrip 
Kan meer 

   Draaizekerheid van de baal  
Minder verliezen 

   Extra brede en sterke powerband: ideaal onder zware omstandigheden 

   Extra sterke moeren voor houders van de dwarsstraven  

   Extra sterke 1 ½ inch kettingen  

  Uitermate geschikt voor zware silage, hooi en stro

Extreem belastbaar: 
De NovoGrip elevator met dwarsstaven loopt over grote 
geleidingsrollen en wordt aangedreven door grote aan-
drijfrollen gids. Deze staan voor de hoogste belastbaar-
heid en levensduur van het NovoGrip elevator.

Sterke aandrijving: 
De robuuste aandrijfkettingen met een dikte van 1 ½ 
inch zijn speciaal voor zware omstandigheden. Veerbe-
laste kettingspanners verminderen het onderhoud en 
verlangen de levensduur van de kettingen. 

  | Comprima X-treme  03/14
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Absolute draaizekerheid:
Overal grip op de baal: de vertanding van de sta-
ven met het gewas garandeert de baalaandrijving 
onder alle omstandigheden, ook bij droog stro of 
natte silage. KRONE NovoGrip werkt ook onder 
zeer  moeilijke omstandigheden.

NovoGrip – in topvorm
Rondebalenpersen worden wereldwijd veelzijdig ingezet en moeten daarom voor de meest 

 uiteenlopende toepassingsomstandigheden bij stro, hooi of silage perfect functioneren. De 

 problematiek is bekend: stro en hooi breken bij aanhoudende droogte snel, silage varieert wat 

 betreft het vochtgehalte tot aan zwaar, nat groenvoeder toe en bij een hoog suikergehalte heeft 

men  bovendien te maken met een 

kleefeffect. NovoGrip werkt onder al 

deze omstandigheden betrouwbaar en 

voldoet zo aan de  eisen die de praktijk 

stelt. Met KRONE NovoGrip bent u aan 

de zekere kant. Want NovoGrip gaat 

voorzichtig om met het  oogstmateriaal 

en zorgt met het “vertandingseffect” 

voor absolute draaizekerheid van de 

baal bij de hoogste persdichtheid.

Comprima X-treme  03/14 | 

Veelzijdige inzetmogelijkheden in stro, hooi en silage
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Vaste kamer
Comprima F 125 XC X-treme

   Uiterst robuuste opbouw voor dagelijks gebruik  
onder zware omstandigheden

   Baaldiameter van 1,25 m tot 1,30 m 
Verstelbare haken van de achterklep

   Weinig kettingen, eenvoudige opbouw 

  NovoGrip voor hoogste baaldichtheid en rustige loop

Baaluitwerper:
De optionele baaluitwerper zorgt er-
voor dat de baal buiten het zwenkbe-
reik van de achterklep stil komt te lig-
gen. Het achteruitrijden na het starten 
van de netbinding is niet meer nodig. 

Gesplitste aandrijflijnen: 
De hoofdtandwielkast (540 omw/min) 
is in het midden aangebracht. Vanuit 
het midden wordt de aandrijving naar 
links en rechts opgesplitst en zorgt 
voor een directe, korte overbrenging en 
garandeert een optimale vermogens-
verdeling.

Het eenvoudige aandrijfconcept:
Slechts enkele aandrijfkettingen 
met een sterke van 1 ½ inch voor de 
 Comprima F 125 XC X-treme. Ver-
minderen het benodigde vermogen, 
verhogen de betrouwbaarheid van de 
machine en verlagen de bedrijfskosten.

  | Comprima X-treme  03/14
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Verstelbare baaldiameter:
De verstelbare haken van de vergren-
deling van de achterklep maakt het 
mogelijk om de baaldiameter te ver-
stellen van 1,25 m naar 1,30 m. Daar-
mee speelt KRONE op de vraag naar 
een grotere baaldiameter in silage. 

Praktijkgericht: aan het begin van het 
persen loopt de NovoGrip powerband 
op geleidingsrollen. Dit betekent dat er 
al geperst wordt voordat de einddiame-
ter bereikt is. De aan het begin “hoe-
kige” vorm van de kamer veroorzaakt 
een voorperseffect wat resulteert in een 
hoge voorverdichting in de beginfase 
en zodoende een knalharde baal.

Top in vorm: met toenemende pers-
dichtheid verandert de loopbaan van 
de NovoGrip powerband. De rubberen 
powerbanden komen los van de gelei-
dingsrollen en vormen nu een cirkelvor-
mige cilinder en bepalen de  definitieve 
diameter van de bal.

Succesvol persen 

Comprima X-treme  03/14 | 

Maak gebruik van de voorsprong met de  rondebalenpers 

Comprima F 125 X-treme met vaste kamer: met 

de krachtige ongestuurde pick-up, het NovoGrip 

 pers systeem met zijn enorm hoge persdichtheid, 

de overzichtelijke opbouw, de levensduur en 

 onderhoudsvriendelijkheid zullen deze persen u 

overtuigen en zijn snel terugverdiend.

Vol op druk:
Bij het persen wordt de persdruk op de powerband 
opgenomen door de rollen aan de spanarmen met 
hun spanveer. Het afgelegde veertraject dient voor het 
 meten van de persdichtheid. Kortom; in de cabine bent 
u altijd perfect geïnformeerd over de toestand van de 
baal!
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Semi-variabele perskamer
Comprima F 155 XC X-treme

   De vaste perskamer met variabele eigenschappen voor een  
baaldiameter van 1,25 m tot 1,50 m

   VarioBale optioneel: hydraulische verstelling van de baaldia-
meter en baaldichtheid – comfortabele bediening zoals bij een 
volledig variabele pers.

   Eenvoudige opbouw 
Service- en onderhoudsvriendelijk

Zo functioneert het: 
Aan het begin van het persen loopt de 
NovoGrip powerband op geleidingsrol-
len. Dit betekent dat er al geperst wordt 
voordat de einddiameter bereikt is. De 
aan het begin “hoekige” vorm van de 
kamer veroorzaakt een voorpers effect 
wat resulteert in een hoge voorverdich-
ting in de beginfase en zodoende een 
knalharde baal.

Met toenemende persdichtheid veran-
dert de loopbaan van de NovoGrip po-
werband. De rubberen powerbanden 
komen los van de geleidingsrollen en 
vormen nu een cirkelvormige cilinder 
en nu word de definitieve diameter van 
de baal bepaald.

De spanarm aan de bovenkant van de 
pers zwenkt naar beneden, totdat de 
gewenste einddiameter van de baal 
bereikt is. Nu kan er geperst worden 
zoals een normale vaste kamerpers 
werkt.

  | Comprima X-treme  03/14
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VarioBale:
Met de optionele hydraulische verstelling van de baal-
diameter en baaldichtheid vanuit de cabine van de 
 trekker, biedt VarioBale maximaal bedieningsgemak en 
comfort – vergelijkbaar met een volledig variabele pers.

Alleen van KRONE

Comprima X-treme  03/14 | 

De Comprima F 155 XC X-treme met semi-variabele perskamer

is een stap richting de toekomst en combineert de

voordelen van vaste en variabele kamer persen. Door de

eenvoudige opbouw is de Comprima F 155 XC in 

 vergelijk met een rondebalenpers met variabele 

 baaldiameter, gunstiger, onderhoudsarm en onderhoudsvriendelijk. De semi-variabele 

Comprima F 155 XC kan balen persen met verschillende diameters, verdicht de baal 

vanuit de kern van binnen naar buiten en heeft bij grotere baaldiameters een relatief 

kleine, zachtere kern. Met als resultaat balen met een hoog eigengewicht.

Semi-variabele baaldiameter:
Met een instelbare baaldiameter van 
1,25 tot 1,50 mtr, in stappen van  
5 cm: gemakkelijk in te stellen met 
een pen / gat verstelling in de tele-
scopische eindaanslag.

Geniaal: 
Door middel van veren worden de spanarmen van de 
NovoGrip powerbanden voorgespannen en door  middel 
van de verstelbare telescopische eindaanslag wordt 
de zwenkafstand van de spanarm begrensd en wordt 
 zodoende de gewenste baaldiameter bepaald.
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Variabele baalkamer
Comprima V 150 XC X-treme

   Uiterst robuuste opbouw voor dagelijks gebruik onder 
zware omstandigheden

   Variabele baaldiameter van 1.00 m - 1.50 m

   Instelbare persdichtheid

   Toenemende perskracht en verdichting bij toenemende 
baaldiameter

   Zachte kern uitrusting

Diameter naar wens:
De variabele rondebalenpersen Comprima V 150 XC 
 X-treme voldoet u aan al de eisen van uw klanten. Met 
slechts een machine kunt u balen persen van 1,00 m 
tot 1,50 m persen. De kleinere balen worden veelal in 
silage, de grotere in hooi en stro gewenst. De instelling 
van het formaat wordt traploos uitgevoerd.  Afhankelijk 

van het te oogsten materiaal kan de baal worden ge-
perst met zachte of harde kern, een zachte kern is bij-
voorbeeld ideaal voor het ventileren van hooibalen. Bij
het persen draait de baal tegen de klok in, dus de ge-
wasstroom wordt in de rijrichting geperst waardoor een
hoge capaciteit mogelijk is.

  | Comprima X-treme  03/14
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En zo werken de variabele Comprima’s:
Laag voor laag vormen de beide NovoGrip staaf- 
powerband-elevatoren van begin af aan het opgenomen 
gewas tot een vaste en vormstabiele baal. De voortref-
felijke perseigenschappen van de staven stellen de aan-
drijving van de baal in iedere fase veilig. De  persdruk 

wordt hydraulisch via de voorste dubbele spanarm en 
de achterste spanarmen geregeld. Wanneer de baal 
de ingestelde diameter heeft bereikt, dan wordt deze 
met net omwikkeld. Vervolgens wordt de achterklep 
 geopend. De baal verlaat de kamer.

De juiste diameter 

Comprima X-treme  03/14 | 

Wanneer het om variabele rondebalenpersen met een hoge 

capaciteit en persdichtheid gaat, dan bent u bij de nieuwe

variabele rondebalenpersen Comprima V 150 XC 

X-treme absoluut aan het juiste adres. Deze ronde-

balenpersen maken indruk, niet alleen wat betreft de persdichtheid, 

arbeidskwaliteit en de complete standaarduitvoering, maar ook door vele innovaties, zoals 

bijvoorbeeld de geleiding van de beide NovoGrip powerbanden via een dubbele spanarm, de 

ongestuurde pick-up EasyFlow en de snijrotor X-Cut met hydr. uitzwenkbare mesbodem.

Dual Power: 
Twee NovoGrip powerbanden met dwarsstaven staan 
voor hoogste baaldichtheid en beste grip op de balen.
 

In verbinding:
De voorste en achterste elevator 
worden gemeenschappelijk door 
een dubbele spanarm geleid en 
omsluiten de baal perfect in de 
perszone, zowel tijdens het starten 
van de baal, als in de eindfase.
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Veelzijdig inzetbaar:
De Comprima V 150 XC X-treme biedt niet alleen in het 
stro en hooi uitstekende kwaliteit, maar heeft zich inmid-
dels ook ruimschoots bewezen met 17 of 26  messen bij 
het persen van silage.  

Gegarandeerd uitwerpen van de baal:
De optionele baaluitwerper is verbonden met de achter-
klep. Bij het openen van de achterklep kiept de baaluit-
werper naar beneden. Zo zorgt de baaluitwerper ervoor 
dat de baal buiten het zwenkbereik van de achterklep 
stil komt te liggen. Het achteruitrijden na het starten van 
de netbinding is niet meer nodig. 

Instelbare persdichtheid:
De beide NovoGrip powerbanden worden hydraulisch 
op spanning gehouden. De gewenste persdruk is een-
voudig en snel in te stellen via het drukregelventiel. Der 
actuele persdruk wordt altijd op de manometer weer-
gegeven. 

  | Comprima X-treme  03/14
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Progessieve persdruk:
Bij een groter wordende baal verandert de kinematik 
van de hydraulische cilinders en hierdoor stijgt automa-
tisch de persdruk op de baal. Hierdoor is ook bij grote 
balen een hoge dichtheid in de buitenlagen gegaran-
deerd. 

Zachte kern uitrusting: 
Bij het persen van hooi wordt er veelal een zachte 
 binnenkern gewenst, zodat de baal beter kan uit-
dampen. Het instellen van de zachte kern in de startfase 
 beïnvloed de “zachtheid” van de kern van de baal.

Kwaliteitshooi: 
Het gelijkmatig en efficiënt drogen van hooi in ronde ba-
len vereist een goede luchtdoorlaat in de baal. Hiervoor 
zijn de ronde balen met een zachte kern ideaal. Door 
het zachte middelpunt van de baal dringt de lucht door, 
tot diep in de baal. 

Comprima X-treme  03/14 | 
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De netbinding
Perfect gewikkeld – in topvorm  

   Snelle netbinding – meer balen per uur

   Automatische start van de netbinding

   100% zekere net aanname door actieve toevoer

  | Comprima X-treme  03/14

Netbinding-start-positie: 
Tijdens het persen staat de nethouderplaat bijna boven-
aan. Het losse neteinde wordt door de nethouderplaat 
vastgehouden en hangt ongeveer 20 cm over. Het mes 
staat nog in snijpositie. De netrem is aangetrokken.

Toevoer-positie: 
De elektromotor brengt de nethouderplaat met daarop 
het einde van het net naar de toevoerwals. De toevoer-
wals brengt het net in de perskamer en dan pakt de baal 
het net. De netrem is los en het messen is uitgezwenkt.
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Direct, eenvoudig en goed 

Comprima X-treme  03/14 | 

De netwikkelinrichting van de KRONE rondebalenpersen Comprima overtuigd in opbouw 

en functie. De voordelen van netbinding tegenover touwbinding 

zijn kortere stoptijden en daardoor nog meer balen per uur. 

Door de hogere capaciteit wint u tijd voor andere zaken 

en is het verbruik per baal lager. In de netbinding gaan 

 netrollen tot 3600 meter net.

Elektrisch: 
De start van de netwikkeling wordt na voltooiing van 
het persen via de elektromotor geactiveerd. De motor 
transporteert via een degelijke constructie de getande 
nethouderplaat met het net rechtstreeks naar de pers-
kamer.

Bind-positie: 
De elektromotor brengt de nethouderplaat terug in po-
sitie. Daardoor wordt de netrem gespannen. De baal 
trekt aan het net, dat over de breedtrekrol breedt wordt 
getrokken.

Afsnij-positie: 
De nethouderplaat beweegt compleet naar boven. De 
klink van het mes wordt geactiveerd. Vervolgens zwenkt 
het mes in het onder spanning staande net. Het net 
wordt afgesneden.
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Netwikkelinrichting
Snel en betrouwbaar

   Automatische start van de netbinding

   Voor al het gangbare net, ook RoundEdge

   Netbinding voorin de machine 
Alles goed in beeld 

  | Comprima X-treme  03/14

Voor lange werkdagen:
In de ruime en waterdichte voorraadkast is plaats voor 
2 rollen net. Een houder zorgt voor vergrendeling van de 
voorraad rollen met tot 3600 meter net.

Strak gewikkelde balen:
Door de netrem blijven de balen ook na het persen in 
de juiste vorm. De netrem is instelbaar. Dat zorgt voor 
goede instelbaarheid bij verschillende netsoorten en 
-kwaliteiten.
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Gemakkelijk te wisselen

Comprima X-treme  03/14 | 

De positie van de netbinding aan de voorzijde 

van de pers heeft veel voordelen: De afstand 

tussen de netrol tot aan de perskamer is kort 

en dat biedt zekerheid. De chauffeur heeft 

direct zicht op de netbinding, om goed te kunnen zien wat er gebeurt. Bij het plaatsen van de 

netrol staat u comfortabel voor de machine. De netrol wordt eenvoudig op de uitgezwenkte as

geschoven en vervolgens wordt het net in de netbinding ingevoerd.

Perfect afsnijden: 
Het mes werkt over de volle breedte van de netwikke-
linrichting. Een pal wordt geactiveerd en verdraait de 
mesrol. Hierdoor snijdt het mes het net af. Het net staat 
op dat moment onder spanning. Zodoende wordt het 
net netjes en strak doorgesneden.

Volledig onder controle: 
Het aantal uitgevoerde netomwikkelingen, wordt via 
een tandschijf door een sensor geteld en aan de ma-
chine meegedeeld. Wanneer de ingestelde omwikkelin-
gen bereikt zijn, wordt het net automatisch afgesneden.

Over de volle breedte: 
De breedtrekbeugel zorgt samen met de breedtrekrol 
voor een gelijkmatige en complete netwikkeling tot aan 
de kanten van de baal, bij RoundEdge net zelf tot over 
de kanten. Zo wordt voorkomen dat luchtbellen indrin-
gen en alleen zo krijgt u silagebalen met hoge kwaliteit.
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Foliebinding
Garantie voor kwaliteitsvoer

   Beste silagekwaliteit, extra zuurstofbarrière

   Één soort afval

   Makkelijker verwijderen van de folie onder vorstige omstandigheden

  Buitenopslag van ronde silagebalen zonder verliezen

   Foliebinding is ook geschikt voor netbinding

  | Comprima X-treme  03/14

Over de volle breedte: 
Het KRONE excellent RoundWrap folie is 1,28 m breed,
1.500 m lang en 20 micron dik en is de basis voor goe-
de, vormvaste balen. De foliebinding zorgt ervoor dat de 
folie over de hele breedte van de baal zit. De éénzijdige

klevende stretchfolie houdt de balen in perfecte vorm 
en voorkomt uitzetten. Snel omschakelen van foliebin-
ding naar netbinding, door eenvoudig de folierol door 
de netrol vervangen.
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Kwaliteit goed verpakken
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Het gebruik van foliebinding wordt de baal in de perskamer al 

voorzien van éénzijdige klevende folie. In vergelijking met net en 

touw biedt folie een luchtdichte afsluiting van de buitenkant van de 

baal. Dit biedt de beste voorwaarden voor beste silagekwaliteit. Ook is de baal door de 

folie vormvaster. Door de foliebinding en de folie die de baal krijgt op de wikkelaar zijn de 

gewikkelde balen over de hele baal voorzien van voldoende folie. En zijn de balen minder 

gevoelig voor transportbeschadigingen. Het verwijderen van de folie is eenvoudiger en er 

is maar één soort afval.

Foliewikkeling zonder verliezen: 
De KRONE foliebinding werkt zonder verliezen en zui-
nig. Wanneer de baal is voorzien van het aantal inge-
stelde lagen folie, wordt de folie over het hele breedte 
afgesneden. Als de volgende baal klaar is, wordt het 
folie dan ook weer gelijk over volle breedte ingebracht. 
Dit bespaart folie!

Dubbele folie:
De baal is over de hele breedte voorzien van folie, ver-
volgens wordt op de wikkelaar de baal compleet gewik-
keld en voorzien van het aantal ingestelde lagen folie. 
Hierdoor ontstaat een compleet luchtdicht afgesloten 

baal. Dit gegarandeerd hoogwaardige silage. Door de 
foliebinding worden er op de wikkelaar 2 lagen folie be-
spaart. Daarnaast is het verwijderen van alleen folie veel 
makkelijker en er is maar één soort afval.
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Comprima X-treme
Minder onderhoud, meer persen 

   Beste toegankelijkheid voor eenvoudig onderhoud 

   Automatische smering van aandrijfkettingen 

   Automatische kettingspanners

  | Comprima X-treme  03/14

Een pluspunt voor een lange levensduur: 
De centrale kettingsmering met een groot voorraad-
reservoir en excenterpomp. Dat vermindert de onder-
houdskosten en maakt de Comprima X-treme nog 
 rendabeler. 

Automatische smering: 
De excenterpomp pompt de olie naar de aandrijfket-
tingen. De hoeveelheid kan via de excenter worden 
ingesteld en worden aangepast aan lokale omstan-
digheden. Omdat de smeerpunten in stofarme zones 
gemonteerd zijn, blijft de smeerolie nog langer aan de 
 kettingen vastzitten. 
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Snel onderhoud en lage kosten

Comprima X-treme  03/14 | 

De KRONE rondebalenpersen zijn niet alleen ontworpen voor een 

zeer hoge capaciteit en persdichtheid, maar  overtuigen 

ook wat betreft hun overzichtelijke opbouw en 

 toegankelijkheid. De Comprima is bijzonder onderhouds- en 

 servicevriendelijk. De beschermkappen zijn vanaf de grond 

gemakkelijk en snel te openen. Op die manier kan men te allen 

tijde bliksemsnel een blik werpen in het hart van de Comprima 

en indien nodig alle noodzakelijke werkzaamheden  

vlot afhandelen.

Altijd schone olie:
Om eventuele storingen die te wijten zouden kunnen 
zijn aan vervuilde olie, uit te kunnen sluiten. Hebben 
de Comprima V 150 XC X-treme, de Comprima CF 155 
XC X-treme en de Comprima CV 150 XC X-treme een 
oliefilter met visuele verstopping indicator. Zo is en blijft 
betrouwbaarheid gewaarborgd.

Ronddraaien zonder problemen: 
De stabiele rollenkettingen zijn ook tegen zeer zware 
lasten bestand. Automatische kettingspanners vermin-
deren het onderhoudswerk en verhogen de levensduur 
van de kettingen.

Dat is comfort: 
Omdat het dagelijks onderhoud zo gemakkelijk func-
tioneert, kan men nauwelijks nog iets vergeten. Alle 
moeilijk te bereiken smeerpunten zijn in overzichtelijke 
centrale smeerlijsten goed toegankelijk samengevoegd.
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Pers-wikkelcombinaties 
Comprima CF 155 XC X-treme
Comprima CV 150 XC X-treme

   Extreem robuust 

   Met eigen hydraulische systeem, maximaal comfort 

   Ongestuurde EasyFlow pick-up

   XC snijrotor met standaard 17 of optioneel 26 messen

  | Comprima X-treme  03/14

Ideaal – twee balen achter elkaar:
De Comprima CF 155 XC X-treme en CV 150 XC X-
treme zijn veelzijdig inzetbaar. Natuurlijk kan er in hooi 
en stro ook zonder foliewikkelaar worden geperst,  balen 

tot maximaal 1,50 m in diameter. De balen worden 
“doorgeladen” en indien gewenst paarsgewijs afgelegd. 
Hierdoor bespaart u tijd bij het ophalen van de balen.
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De combi die werkt 
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Met een KRONE Comprima X-treme pers-wikkelcombinatie

worden twee werkgangen gecombineerd in één en hierdoor

kunt u een trekker en medewerker besparen. Bij het persen 

van  silage wordt de baal direct na het persen in folie gewikkeld. Kwaliteits-

vermindering door lange wachttijden tussen het persen en het wikkelen zijn geheel uit-

gesloten. Ook blijven balen “schoon” omdat de baal vanuit de perskamer direct doorgaat naar 

de wikkelaar, zonder in contact met de grond te komen. Doordat pers en de dubbele wikkelaar 

beide uit “eigen huis” komen zijn beide machines optimaal op elkaar afgestemd.

Eigen hydraulisch systeem: 
Het bewezen voordeel is dat hierdoor de oliestroom naar 
de wikkelaar altijd constant is, waardoor de balen altijd 
en uiterst nauwkeurig gewikkeld worden. Onafhankelijk 
van het motortoerental of de hydraulische capaciteit van 
uw tractor.

Eigen pomp: 
Voor de hoofdtandwielkast is de pomp voor de boord-
hydrauliek gemonteerd, via een opsteektandwielkast 
met oliepomp. Beide aandrijvingen kunnen in een hand-
omdraai gemakkelijk van elkaar worden gescheiden. 
Op die manier kan bij het vastrijden van de pers (pers-
kamer), toch alle hydraulische functies worden bediend.

Met snijrotor XC: 
Omdat de pers-wikkelcombinaties hoofdzakelijk in de 
silage worden ingezet, hebben deze machines stan-
daard een snijrotor met 17 of als optie 26 individueel 
beveiligde messen.
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Semi-variabele vaste perskamer
Comprima CF 155 XC X-treme

   In 6 stappen verstelbare baaldiameter van 1,25 tot 1,50 m 

   Automatische uitvoeren van alle pers- en wikkelaarfuncties  

   Zeer compacte en korte machine  

   Snelste baalovergave door zwartekracht 

  | Comprima X-treme  03/14

Alles gaat automatisch: 
Als de baaldiameter en persdruk bereikt is, krijgt de 
bestuurder een signaal om te stoppen, het net of  folie 
schiet op wens automatisch naar binnen en de baal 
wordt in net of folie gewikkeld. 

Baalovergave:
Vervolgens gaat geheel automatisch de achterklep van 
de pers open. De baal valt door de hoger geplaatste 
perskamer door zijn zwaartekracht richting de wikkel-
tafel. Om er zeker van de zijn dat de baal ook bij het 
persen langs hellingen of andere omstandigheden altijd 
op de wikkeltafel ligt, is er een balenwip die de baal-
overgave zeker stelt.  
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Exclusief van KRONE 
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De Comprima CF 155 XC X-treme is de enige 

 pers-wikkelcombinatie met een semi-variabele vaste 

perskamer, die ronde balen met verschillende 

 diameters van 1,25 m tot 1,50 m kan persen 

en wikkelen. De machine is kort en compact 

 opgebouwd, door de hoger geplaatste perskamer is de baalovergave 

met behulp van de zwaartekracht nog sneller. Samen met de snellere wikkelaar, de 

zwaardere pick-up, de bredere NovoGrip powerbanden en standaard tandemas met 

grote banden is de X-treme klaar voor de zwaarste omstandigheden.

Snelle baalovergave: 
De korte afstand tussen perskamer en wikkelaar samen 
met de hoger geplaatste perskamer is de baalovergave 
met behulp van de zwaartekracht nog sneller. Om er 
zeker van de zijn dat de baal ook bij het persen langs 
hellingen of andere omstandigheden altijd op de wikkel-
tafel ligt, is er een balenwip die de baalovergave zeker 
stelt. Dit zorgt voor korte stoptijden en dus voor een 
hogere capaciteit.

Persen en wikkelen:
Als de baal op de wikkelaar ligt gaat de achterklep weer 
snel dicht en kan er verder worden geperst. Tegelijker-
tijd begint er op de wikkelaar het wikkelproces. Na een 
vooraf ingesteld aantal lagen van de folie, stopt de wik-
kelaar automatisch.

Afleggen van de gewikkelde baal:
Bij het automatisch afleggen van de gewikkelde baal, 
kiept het wikkelplatform naar achteren en deponeert de 
baal via een rubberen flap op de grond, zodra het net 
van de volgende baal wordt ingeschoten. En dus pers-
wikkelcombinatie dus stilstaat. Vanzelfsprekend wordt 
dit proces volledig grafisch weergegeven op de bedie-
ningsterminal. Ook kan de bestuurder altijd via de be-
dieningsterminal ingrijpen en zo bijvoorbeeld de plaats 
voor het afleggen van de balen ook zelf bepalen.
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Variabele perskamer
Comprima CV 150 XC X-treme

   Automatische uitvoeren van alle pers- en wikkelaarfuncties

   Snelste baalovergave door zwartekracht 

  Hoogste persdichtheid door persen met NovoGrip  

   Extra zware opbouw en aandrijving 

  | Comprima X-treme  03/14

Variabel en veelzijdig: 
De traploze instelling van de baaldiameter van 1,00 m  
tot 1,50 m vergroot de inzetmogelijkheden van een 
Comprima CV 150 XC X-treme. Als agrarische dienst-
verlener kunt u geheel op de wensen van uw klanten 
inspelen. In hooi en stro hebben de grotere balen vaak 
de voorkeur, bij het persen van silage vaak de kleinere 

balen. Bij grotere balen is de capaciteit hoger, is het 
brandstofverbruik per ton product lager, zijn de net- en 
foliekosten lager en is er minder werk en kosten voor 
het verzamelen van de balen. Kleinere balen zijn mak-
kelijker hanteerbaar en hebben zeker de voorkeur bij 
lagere voersnelheden. 
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Synchroon
Meerdere taken tegelijkertijd en automatisch – dit is de basis 

voor de perfecte pers-wikkelcombinatie. Een Comprima 

X-treme pers-wikkelcombinatie voldoet aan deze voorwaarden. 

Omdat zowel de pers als de wikkelaar uit “eigen huis” komen. Dankzij de 

optimaal op elkaar afgestemde automatische volgorde sturing van de verschillende 

functies werkt de Comprima CV 150 XC X-treme zeer snel. Dit allemaal om meer balen 

per uur te kunnen persen en wikkelen.

Extreem betrouwbaar:
De aandrijving en de NovoGrip powerbanden met dwarsstaven zijn bij 
de Comprima CV 150 XC X-treme extra zwaar uitgevoerd. Met 1,5-inch 
dikke kettingen en bredere NovoGrip powerbanden is de X-treme klaar 
voor de zwaarste omstandigheden.

Alles gaat automatisch:
Als de baaldiameter en persdruk bereikt is, krijgt de be-
stuurder een signaal om te stoppen, het net of folie schiet 
op wens automatisch naar binnen en de baal wordt in net 
of folie gewikkeld. Vervolgens gaat geheel automatisch de 
achterklep van de pers open. De baal valt door de hoger 
geplaatste perskamer door zijn zwaartekracht richting de 
wikkeltafel. Om er zeker van de zijn dat de baal altijd op 
de wikkeltafel ligt, is er een balenwip die de baalovergave 

zeker stelt. Na het sluiten van de achterklep kan er verder 
worden geperst. Tegelijkertijd begint er op de wikkelaar 
het wikkelproces. Na een vooraf ingesteld aantal lagen 
van de folie, stopt de wikkelaar automatisch. Daarna wordt 
de baal al of niet automatisch afgelegd. Vanzelfsprekend 
wordt dit proces volledig grafisch weergegeven op de 
bedieningsterminal. Ook kan de bestuurder altijd via de 
bedieningsterminal ingrijpen en zo bijvoorbeeld de plaats 
voor het afleggen van de balen ook zelf bepalen.

Snel en zeker: 
De korte afstand en de hoger geplaatste perskamer zorgen voor baal-
overgave via zwaartekracht. Mocht het voorkomen dat in heuvelachtig 
landschap de baal niet op de wikkeltafel terecht komt, dan ondersteunt 
de balenlift.
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De wikkelaar 
Perfect gewikkelde balen

   Snelle en betrouwbare dubbele wikkelaar

   Wikkeltafel met staafkettingelevator voor betrouwbare baalaandrijving 
en zijwaartse geleidding

   Foliebreuk controle – automatisch omschakelen naar wikkelen met 1 rol

   Onafhankelijkheid door eigen hydraulisch systeem

   Actieve mesgeleiding voor exact afsnijden

  | Comprima X-treme  03/14

Twee gaat sneller: 
Met twee folierollen werkt de dubbele wikkelarm nog 
sneller. De korte wikkeltijden verhogen het rendement 
van de machine. Sensoren controleren de positie van 
de wikkelarm. De foliebreuk detectie vindt plaats via 
contactloze sensoren. Kortom, alles onder controle.

Voorstretch: 
Het voorstretchen kan door eenvoudig verschuiven van 
de dubbele tandwielen aan de wikkelarmen worden ver-
steld van 50 op 70%. Met deze standaardvoorziening 
kunt u folie besparen en zich aanpassen aan de ver-
schillende soorten folie en omstandigheden.
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Perfect tot in detail: 
De hydraulische aandrijving van de 
wikkeltafel en van de dubbele wikkel-
arm zijn geheel op elkaar afgestemd. 
Het resultaat: optimale folieoverlap-
ping. Bij aanraking van de veiligheids-
beugel stopt de wikkelaar direct. 

Optimale geleiding: 
Het wikkelplatform van de Comprima 
X-treme pers-wikkelcombinatie heeft 
een diepe uitsparing. Daardoor hebben 
de balen bij het wikkelen of vullen van 
het wikkelplatform zeer veel zijdelingse 
geleiding, hetgeen optimaal is voor het 
werk op hellingen en in bochten.

Aantal lagen folie:  
Het aantal lagen wikkelfolie (2, 4, 6 of 
8 lagen) stelt u vanuit de trekkercabine 
op de terminal in. Via een schakelhen-
del achterop de wikkelaar die voor de 
aandrijving van de staaf-ketting-eleva-
tor stelt u de wikkelaar in op 500 mm of 
700 mm folierollen.

Alles onder controle 
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De foliewikkelaar werkt zeer betrouwbaar. Na 

beëindiging van het wikkelen wordt de folie 

door de foliearm meegenomen naar bene-

den en vervolgens daar strak vastgeklemd. 

Het  geheim van het klemmen van de folie is dat de Comprima de folie geplooid vastklemt. 

Hierbij ontstaat er veel meer grip op de folie, wat voor 100 % zekerheid bij de start van het 

 wikkelproces van de volgende baal zorgt. Minder afstappen, meer balen per uur.

Perfect doorgesneden: 
Bij het achterover kantelen van de wikkeltafel steken 
de tanden van de links en rechts geplaatste messen in 
de foliebanen. Als de baal van de wikkeltafel rolt, dan 
wordt automatisch het folie afgesneden.
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Professioneel 
Consequente technologie en functionaliteit

    Baalkantelaar als optie leverbaar  

    Grote foliekasten voor 12 folierollen

    Doorlaadfunctie voor afl eggen van twee balen
makkelijk en snel verzamelen van hooi en stro balen

Voorraad folie: 
Twee royaal uitgevoerde voorraadkas-
ten bieden in totaal plaats aan twaalf 
folierollen (500 mm en 750 mm). De 
kasten zijn vlakbij de wikkelaar ge-
plaatst en bieden bescherming tegen 
vocht en stof.

Comfortabel: 
De foliekasten hebben zwenkbare fo-
lierol houders. Bij het vullen worden 
de folierollen op de uitgezwenkte folie-
houders gestoken. De folierollen kun-
nen gemakkelijk in de verticale positie 
worden gebracht.

Geen beschadiging aan de folie: 
Een rubberen mat beschermt de balen 
bij het afl eggen op de grond tegen be-
schadigingen. En vangt bij het rijdend 
afwerpen van de gewikkelde baal voor 
het opvangen van het snelheidsverschil. 
Voor het wegtransport kan de rubberen 
mat gemakkelijk omhoog worden ge-
zwenkt en worden opgehangen.
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Waardevolle opties
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De KRONE Comprima CV 150 XC X-treme 

en CF 155 XC X-treme overtuigen bij het 

persen en wikkelen door hun prestaties en 

capaciteit. Bij het persen zonder wikkelaar 

kan de wikkelaar worden gebruikt voor 

het “doorladen” zodat de balen per paar 

worden afgelegd. Dit bespaart weer kos-

ten met verzamelen. Met de baalkantelaar 

legt u de baal automatisch op de zijkant. 

Ook dit is veel effi ciënter, want de balen hoeven voor het transport niet te worden 

gedraaid. En de balen staan automatisch op “hun” stevige kant. 

De baalkantelaar: 
Met de baalkantelaar legt u de baal automatisch op de 
zijkant. De zijkanten hebben meerdere folielagen, zodat 
beschadigingen door harde stoppels of vogels worden 
voorkomen. Het oppakken van de rechtop geplaatste 
balen wordt zeer snel uitgevoerd. U kunt de baal van 
alle kanten laden en heeft geen hydraulisch draaibare 
klem nodig aan de trekker, want de balen hoeven voor 
het transport niet te worden gedraaid. Voor het “door-
laden” van stro of hooi kan de baalkantelaar worden 
weggeklapt.

De weeginrichting:
De KRONE Comprima X-treme pers-wikkelcombinaties
kunnen optioneel worden geleverd met een in de wikkel-
tafel geïntegreerde weeginrichting. Het gewicht van de 
baal die op de wikkelaar ligt wordt dan weergegeven op 
de terminal en wordt tevens opgeslagen op de Delta of 
CCI terminal.
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Bedienung
Geheel naar wens

    Comfortabel en overzichtelijk 

   Gebruiksgemak 

    CCI-ISOBUS: Een terminal voor alles  

    Traktor-Implement-Management optioneel
De pers stuurt trekker aan 
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Comfortbediening:
DE KRONE Comprima X-treme persen zijn voorzien van 
comfort elektronica. De comfort computer registreert 
alle impulsen van de sensoren, informeert de bestuur-
der via de bedieningsterminal en stuurt alle arbeids-
processen aan. De computer is het “hoofd” van de 
 machine. Hij ontlast de bestuurder.
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De KRONE Comprima X-treme kan worden uitgerust volgens 

uw wensen. Via de duidelijke bedieningsterminal wordt de 

chauffeur geïnformeerd over de status van alle functies van 

de pers. En kan de chauffeur makkelijk instellingen wijzigen 

en ingrijpen wanneer dat nodig is. De CCI terminal is één be-

dieningsterminal voor meerdere machines van verschillende 

fabrikanten. 

De mogelijkheden:

Comfort elektronica 

Beta terminal

Delta terminal

CCI terminal
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Beta terminal:
Op het grafi sche display van de Beta terminal is eenvoudig de 
 huidige persdruk of baaldiameter af te lezen en het aantal geperste 
balen. Ook is er de keuze uit automatisch of handmatig inschieten 
van de net of folie. Via het menu zijn balenstanden af te lezen en 
 kunnen alle ventielen en sensoren worden getest.

Delta terminal:
De Delta terminal is standaard bij de pers-wikkelcombinaties 
 Comprima CV 150 XC X-treme en CF 155 XC X-treme. De Delta 
terminal heeft alle functies van de Beta terminal, met daarnaast de 
bediening van de baalovergave en wikkelaar. Dit alles is bij de Delta 
terminal weergegeven op een kleurenscherm met touchscreen.

CCI terminal:
De meest complete bedieningsterminal. Die niet alleen alle functies 
van de Beta en Delta terminal heeft, maar kan ook worden gebruikt 
voor de bediening van andere ISOBUS gestuurde machines. Het 
kleurenscherm is voorzien van makkelijke symbolen en touchscreen 
bediening.
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ISOBUS terminal van de trekker:
Natuurlijk kunnen de Comprima X-treme modellen met 
comfort elektronica ook worden bedient via de ISOBUS 
 terminal van de trekker. 

Bedieningsterminal CCI 200 met Joystick: 
Met de optionele joystick (AUX) hebt u alle belangrijke 
bedieningsfuncties van de terminal in één hand. Alle 
 bedieningsknoppen van de joystick zijn vrij in te delen.

TIM:
Het Tractor-Implement-Management systeem maakt van 
de trekker en de Comprima één eenheid. De pers neemt 
de aansturing van de trekker over. Alles gaat automatisch. 
TIM stopt de trekker bij het bereiken van de baaldiame-
ter en de ingestelde persdruk, start de netbinding en zorgt 
zelfs voor het automatisch openen en sluiten van de ach-
terklep. Alleen de opdracht om opnieuw vanuit stilstand 
weg te rijden moet handmatig door de chauffeur worden 
gegeven – puur voor de veiligheid en voorgeschreven door 
arbeidswetgeving.
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Onderstel
Daar kunt u mee voor de dag komen!

   Standaard tandemas voor de pers-wikkelcombinaties, 
optioneel zelfs met 22,5" banden 

   Tandemas als optie voor persen zonder wikkelaar  

  Loopt rustige over de weg en meer rijcomfort  

   Door tandemas met grote banden minder insporing
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Bovenaanspanning: 
In veel landen wordt de voorkeur ge-
geven aan de bovenaanspanning in de 
boventrekhaak. De hoogte-instelling 
van de dissel op de verschillende aan-
koppelhoogten wordt gemakkelijk en 
snel uitgevoerd. De getande rasters 
zorgen voor een stevige bevestiging en 
stabiliteit.

Onderaanspanning: 
Door de dissel eenvoudig te verstellen 
kan er met onderaanspanning worden 
gereden. Voor de verschillende trek-
haken zijn er klantspecifieke trekogen. 
Deze varieren qua diameter en zijn wel 
of niet draaibaar.

Kogelkop K80:
De K80 kogelkop biedt het hoogste 
 rijcomfort en de minste slijtage. 
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De weg naar succes 
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Voor het persen onder speciale omstandigheden 

moet uitvoering kloppen. Om die reden heeft KRONE 

voor de rondebalenpersen uit de Comprima X-treme serie 

een groot aantal asuitvoeringen in het programma. Een standaard 

enkele as of de tandemas, geremd of ongeremd, luchtgeremd of hydraulisch geremd – 

u kunt kiezen. U kunt er zeker van zijn dat u voor uw toepassingen optimaal uitgerust 

bent en uw werk veilig kunt doen.

Zeker onderweg:
Standaard zijn alle Comprima Xtreme modellen voor-
zien van luchtremmen. In Nederland en Belgie worden 
de Comprima X-treme modellen standaard voorzien 
van hydraulische remmen.

Standaard as:
De standaardas met banden naar keuze: de persen zijn 
afhankelijk van het model en de as met banden van 
15.0/55-17 10 PR tot 500/55-20 12 PR leverbaar. Brede 
banden ontzien de ondergrond en laten nauwelijks rij-
sporen achter.

Tandemas:
Bij de tandemas van KRONE, wordt niet alleen de bo-
demdruk aanmerkelijk verminderd, maar ook loopt de 
machine veel rustiger en veiliger achter de tractor. De 
tandemas is afhankelijk van het type pers uit te rusten 
met banden van 500/55-20 tot 620/40-R 22,5.
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             EDGE              EDGEROUND              EDGESTRONG

excellent Edge is het universele net 
van KRONE. Het net wat om de baal 
wordt gebonden is precies van kant 
tot kant van de baal en is voor elk ge-
was en voor elke rondebalenpers het 
meest geschikt.

excellent RoundEdge net dekt de 
baal door de uitstekende breed trek ei-
genschappen tot ver over de kant af. 
De baal wordt hierdoor nog beter tegen 
indringend vocht en verliezen tijdens 
transport beschermt.

excellent StrongEdge kenmerkt zicht 
door de extreem hoge treksterkte en 
hoge UV verdraagzaamheid. Vanwege 
deze eigenschappen is dit net bijzon-
der geschikt voor het opslaan van 
grote partijen balen.

Met excellent EDGE, RoundEdge en StrongEdge biedt KRONE een 
compleet programma met wikkelnet aan, dat zich kenmerkt door de 
hoge kwaliteit en zich op elk gewenst moment optimaal aanpast aan de 
oogstomstandigheden. Het KRONE wikkelnet is speciaal voor de KRONE 
rondebalenpersen ontwikkelt, en tonen hierbij elke keer weer de beste 
 resultaten.

KRONE excellent net



X-treme UV

             WRAPROUND

Produkt Bestelnr. Breedte in mm Lengte in m Dikte in µm Lagen

SLIDE 500 926 938 0 500 1.800 25 5 

SLIDE 750 926 929 0 750 1.500 25 5

RoundWrap 926 940 0 1.280 1.500 20 5

Product  Lengte 
in m

Bestelnr. Breedte 
in mm 

Aantal 
 lineaire 
touwen

Min. 
 Breekkracht 

in kg

X-treme UV

Edge 2.600 924 983 0 1.245 50 260

Edge 3.600 924 984 0 1.245 50 260

RoundEdge 2.600 928 930 0 1.245 50 260

RoundEdge 3.600 928 931 0 1.245 50 260

StrongEdge 2.600 927 922 0 1.245 50* 320

StrongEdge 3.600 927 924 0 1.245 50* 320

* tot 25 samengevoegd 

Technische gegevens van het KRONE excellent net

X-treme UV
Best mogelijke UV be-
scherming is bij al het 
KRONE net gegaran-
deerd. 

Een programma voor professionals: 
Naast de in de praktijk gebruikelijke 750 mm brede folierol biedt KRONE 
als een van de weinigen leveranciers ook rollen met een breedte van 
500 mm aan. Dit kan vooral bij kleinere baaldiameters een economische 
voordeel zijn. Mag het iets meer zijn? Door de speciale productietech-
nologie is KRONE excellent Slide 40+ mit een dikte van 19 µm bijna 
net zo robuust als conventionele wikkelfolie met een dikte van 25 µm. 
Het voordeel zit hem in de lengte van de rol. Excellent Slide 40+ is veel 
langer als de conventionele wikkelfolie. Dit betekent voor u meer gewik-
kelde balen per rol!

Technische gegevens van KRONE excellent Silagefolie

Foliebinding: 
KRONE excellent RoundWrap is het nieuwste product in de KRONE folie familie. 
Met een breedte van 1280 mm wordt de volledige baalbreedte compleet afgedekt 
en is daardoor uitermate geschikt voor de foliebinding van de KRONE rondebalen-
persen. 

KRONE excellent wikkelfolie
Het KRONE excellent Slide wikkelfolie programma biedt voor elke 
oogstsituatie drie hoogwaardige producten. Die de best mogelijke 
silagekwaliteit garanderen.
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 Technische gegevens
Rondebalenpersen

Vaste kamer Semi-variabele vaste kamer  Variabele kamer pers-wikkelcombinatie pers-wikkelcombinatie 

Comprima 
F 125 XC X-treme

Comprima 
F 155 XC X-treme

Comprima 
V 150 XC X-treme

Comprima 
CF 155 XC X-treme    

Comprima 
CV 150 XC X-treme

Baalafmeting Ø x breedte ca. mm 1.250 - 1.300 x 1.200 1.250 - 1.500 x 1.200 1.000 - 1.500 x 1.200 1.250 - 1.500 x 1.200 1.000 - 1.500 x 1.200

Lengte ca. mm 4.700 4.700 4.995 7.329 7.432

Breedte ca. mm 2.610 2.610 2.610 2.990 2.990

Hoogte ca. mm 2.650 3.150 3.150 3.625 3.389

Ongestuurde pick-up werkbreedte (DIN 11220) ca. mm 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150

Aantal tandrijen 5 5 5 5 5

Snijrotor met 17 messen 
Korste snijlengte 

 
ca. mm

Standaard  
64

Standaard  
64

Standaard  
64

Standaard  
64

Standaard  
64

Snijrotor met 26 messen 
Korste snijlengte 

 
ca. mm

Optie 
42

Optie 
42

Optie 
42

Optie 
42

Optie 
42

Banden enkele as 
 

15.0/55-17 10 PR 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

15.0/55-17 10 PR 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

15.0/55-17 10 PR 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

– 
– 
–

– 
– 
–

Banden tandemas 
 

15.0/55-17 10 PR 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

15.0/55-17 10 PR 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

15.0/55-17 10 PR 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

– 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

– 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

Benodigd vermogen ca. kW / PS 48 / 65 51 / 70 51 / 70 74 / 100 74 / 100

Stroomvoorziening 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Hydr. aansluitingen 2 x EW 2 x EW 2 x EW en drukloos retour 1 x EW 1 x EW
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Rondebalenpersen

Vaste kamer Semi-variabele vaste kamer  Variabele kamer pers-wikkelcombinatie pers-wikkelcombinatie 

Comprima 
F 125 XC X-treme

Comprima 
F 155 XC X-treme

Comprima 
V 150 XC X-treme

Comprima 
CF 155 XC X-treme    

Comprima 
CV 150 XC X-treme

Baalafmeting Ø x breedte ca. mm 1.250 - 1.300 x 1.200 1.250 - 1.500 x 1.200 1.000 - 1.500 x 1.200 1.250 - 1.500 x 1.200 1.000 - 1.500 x 1.200

Lengte ca. mm 4.700 4.700 4.995 7.329 7.432

Breedte ca. mm 2.610 2.610 2.610 2.990 2.990

Hoogte ca. mm 2.650 3.150 3.150 3.625 3.389

Ongestuurde pick-up werkbreedte (DIN 11220) ca. mm 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150

Aantal tandrijen 5 5 5 5 5

Snijrotor met 17 messen 
Korste snijlengte 

 
ca. mm

Standaard  
64

Standaard  
64

Standaard  
64

Standaard  
64

Standaard  
64

Snijrotor met 26 messen 
Korste snijlengte 

 
ca. mm

Optie 
42

Optie 
42

Optie 
42

Optie 
42

Optie 
42

Banden enkele as 
 

15.0/55-17 10 PR 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

15.0/55-17 10 PR 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

15.0/55-17 10 PR 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

– 
– 
–

– 
– 
–

Banden tandemas 
 

15.0/55-17 10 PR 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

15.0/55-17 10 PR 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

15.0/55-17 10 PR 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

– 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

– 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

Benodigd vermogen ca. kW / PS 48 / 65 51 / 70 51 / 70 74 / 100 74 / 100

Stroomvoorziening 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Hydr. aansluitingen 2 x EW 2 x EW 2 x EW en drukloos retour 1 x EW 1 x EW

Alle afbeeldingen, maten en gewichten zijn niet noodzakelijk van de standaard uitvoering en zijn niet bindend
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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.

Online


