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  Messensnelsluiting

  SafeCut INSIDE: afzonderlijk beveiligde messen 

   Maaien zonder strepen met SmartCut

   Obstakelbeveiliging: maaibalk wijkt naar achteren en naar 
boven uit 

   DuoGrip: ophanging in zwaartepunt met dubbele geleiding

   Optimale bodemdruk via snel reagerende, instelbare 
 trekveren

   Optioneel hydraulisch instelbare voorspanning van de 
 ontlastingsveren 

   CV-kneuzer: stekend geplaatste, V-vormige stalen tanden

   Comfortabele schakelkast voor CV-kneuzer:  
600 en 900 omw./min

   Transport met naar het midden van de trekker gezwenkte 
maaieenheid: compact, uitstekende gewichtsverdeling en 
overzicht

   Plaatsbesparende parkeerstand

EasyCut
Meer dan maaien
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EasyCut
Maaien zonder compromissen

  Perfect maaiwerk

  Lage vermogensbehoefte

  Comfortabel

  Betrouwbaar en lange levensduur

EasyCut R 280 CV, R 320 CV 
De driepuntsschijvenmaaiers met CV kneuzer zorgen 
voor sneller voordrogen van het gewas. De stekend 
geplaatste, V-vormige stalen tanden bewerken het ge-
maaide gewas over de gehele breedte van de maaibalk

EasyCut R 280, R 320, R 360
Met werkbreedtes van 2,73 m, 3,16 m en 3,60 m  laten 
de driepuntsschijvenmaaiers een perfect maaibeeld 
achter. De compact aangebouwde maaiers trekken licht 
en kenmerken zich door de uitstekende aanpassing aan 
alle bodemoneffenheden.

  | EasyCut  06/14
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Perfecte techiek
Met de nieuwe maaiergeneratie EasyCut koopt 

u ervaring en vakmanschap in de  maaierproductie. 

Innovaties, zoals de nieuwe driepuntsbok met optionele hydraulische instelling van de 

bodemdruk, de stekend  geplaatste kneuzertanden bij de CV-maaiers, de compacte 

 aanbouw en de eenvoudige bediening zorgen voor het hoogst mogelijke comfort en 

perfect werk.

EasyCut  06/14 | 

EasyCut F 280, F 320, F 360
De frontmaaiers met aangedreven zwadtrommels met 
werkbreedtes van 2,71 m tot 3,57 m. Bij de EasyCut  
F 320 en F 360 kan het zwad extra smal worden neerge-
legd door de optionele kleine zwadtrommels.

EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M
EasyCut frontschijvenmaaiers uit de M-serie met een 
laag eigen gewicht – ideaal voor maaien langs hellingen 
of wanneer u het gemaaide gewas breed wil afleggen. 
De aankoppelingspunten zijn zo geplaatst dat ook met 
compacte trekkers kan worden gewerkt.

EasyCut F 320 CV
De frontmaaier met CV-kneuzer met stalen V-tanden en 
een werkbreedte van 3,16 m. De handmatig of optioneel 
hydraulisch instelbare ontlastingsveren zorgen voor een 
optimale bodemdruk.

EasyCut F 360 CV, F 360 CR
De frontmaaier EasyCut F 360 CV heeft een kneuzer 
met stalen V-tanden en de EasyCut F 360 CR heeft een 
rollenkneuzer. Beide maaiers hebben een werkbreedte 
van 3,60 m. Deze maximale werkbreedte van de front-
maaier zorgt ook bij de grootste maaicombinaties voor 
maximale capaciteit en overlap. 
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De maaibalk
Daar kunt u van op aan

   Rondom gelaste maaibalk: robuust, dicht en voor zijn 
levensduur gesmeerd

   Duurzame satellietenaandrijving met grote tandwielen: 
zeer rustige loop en uitstekende vermogensoverdracht 

  Zonder binnenschoen: storingvrij maaien 

naastliggende tandwiel in verbinding. Deze constructie 
zorgt voor een rustige loop, brengt meer kracht over en 
heeft een lange levensduur. De eindaandrijvingen naar 
de maaischijven drijven telkens slechts één maaischijf 
aan en worden zo dus minder belast.

Het origineel:
De satellietenaandrijving in de maaibalk – door KRONE 
ontwikkelt en sinds 1989 wereldwijd succesvol in de 
praktijk: grote tandwielen met tot 66 tanden brengen 
de hoofdaandrijfkrachten over tot aan het einde van de 
maaibalk. Door de grote diameter van de tandwielen 
draaien ze langzamer en staan er meer tanden met het 
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EasyCut – alleen van KRONE
De KRONE schijvenmaaiers uit de serie 

 EasyCut leveren schoon en exact maaiwerk. 

De  gesloten, rondom gelaste maaibalk is 

voor zijn levensduur gesmeerd en blijft ook na 

 jarenlang gebruik dicht en in vorm. De grote tandwielen 

in oliebad zijn bestand tegen de hoogste duurbelastingen en 

zorgen voor een bijzonder rustige loop. De messensnelsluiting en de 

 maaischijvenbeveiliging SafeCut zijn standaard.

Krachtige vertanding:
De grote tandwielen met afgevlakte tanden bieden het 
voordeel dat meer tanden van naburige tandwielen met 
elkaar in verbinding en daardoor de krachten nog beter 
worden doorgegeven.

Dicht en robuust:
De rondom gelaste en voor hun levensduur gesmeerde 
EasyCut maaibalken worden met de modernste las-
robot- en CNC-technologie geproduceerd en voldoen 
daardoor aan de hoogste kwaliteitseisen. Want de 
maaibalk is het hart van elke schijvenmaaier.

Zonder binnenschoen:
De aandrijving van de maaibalk vindt plaats via een 
haakse tandwielkast direct achter de binnenste maai-
trommel. Daardoor is verstoppingsvrij maaien op de 
kopakkers of in gerend uitlopende bestanden gewaar-
borgd.

EasyCut  06/14 | 



88

De maaibalk
Super gevormde balen 

   Wigvormig maaibalkprofiel voor een gladde snede

   Robuuste tandwielaandrijving met dubbele lagering en 
grote lagerafstand

  Zwad of breedte afleg

  Geharde glijsloffen

draaiende maaischijven groter – ideaal voor streeploos 
maaien van jong gewas in lichte bestanden. De kleinere 
overlapping tussen de naar elkaar toe draaiende maai-
schijven begunstigt de afvoer van grote gewashoeveel-
heden.

Streeploos maaien:
Doordat de maaischijven bij paarsgewijze draairichting 
altijd met twee maaischijven paarsgewijs naar elkaar 
toe draaien, draaien er dus ook twee maaischijven van 
elkaar af. Voor egaal maaiwerk moet de overlapping van 
de messenbanen kloppen. Om deze reden is de over-
lapping van de maaimessen tussen de twee naar voren 

  | EasyCut  06/14
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EasyCut – Het betere maaiwerk
Vlak maaien op grasland, iets hoger maaien

in langstengelige akkerbouw-

gewassen; het  wigvormige 

maaibalkprofiel biedt een 

groot instelbereik. Met een  EasyCut 

werkt u storingvrij en laat u een glad maaibeeld achter. Met de 

 ruimbemeten, dubbele tandwiellagering en de grote lagerafstand 

zijn de EasyCut maaibalken robuust en zwaar belastbaar.

Praktisch: 
De naar voren geplaatste tandwielen direct on-
der de schijven zijn excentrisch in de lagerbe-
huizing geplaatst. De kleinere tandwielen van de 
eindaandrijvingen kunnen met hun lagering naar 
boven, de grote van de hoofdaandrijving naar 
opzij worden uitgenomen.

Zwadaflegging:
Om te voorkomen dat de trekkerwielen over 
het gemaaide gewas rijden zijn de excentri-
sche lagerhuizen zo geplaatst dat de schijven 
naar het midden toe draaien. De met draai-
richting A uitgeruste EasyCut R 280 en R 320 
leggen één zwad af. De met draairichting A 
uitgeruste EasyCut R 360 legt twee zwaden af.

Breed spreiden:
De met draairichting B uitgeruste EasyCut leg-
gen het gewas breed af. Alle schijven draaien 
paarsgewijs. Het over de volledige maaier-
breedte afgelegde gewas droogt gelijkmatiger 
en sneller. 

EasyCut  06/14 | 
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EasyCut
Perfect tot in detail

   Messensnelsluiting

   Uitwisselbare meshouderbouten en ruimers

   Zeer geringe messenslijtage 
360° zwenkbereik van de messen

   Uitstekende snede 
Optimale overlapping van messenbanen

Licht glijden:
De zeer brede glijsloffen van gehard 
staal beschermen de maaibalk, ver-
minderen de bodemdruk en ontzien de 
graszode. De aangeschroefde sloffen 
kunnen gemakkelijk worden  vervangen.

Hoger maaien:
Met verhoogde glijsloffen voor stoppel-
lengtes van meer dan 80 mm maait u 
na montage 30 of 50 mm hoger.

Ter bescherming:
De afgeronde aanslagstukken tussen 
de glijsloffen beschermen de maai-
balk. De gladde onderkant voorkomt 
opbouw van materiaal. Het gemaaide 
gewas stroomt continu door.

  | VarioPack 10/04  | EasyCut  06/14
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Succes door praktijk
Het succes van de KRONE schijvenmaaiers is toe te schrijven aan 

het perfecte werk, de duurzaamheid en de vele zinvolle unieke 

eigenschappen. Met de EasyCut maaiers voldoet KRONE 

aan de eisen uit de praktijk. De messensnel-

sluiting, de geringe slijtagekosten en de 

perfecte plaatsing van de maaischijven 

voor streeploos maaien zijn slechts enkele 

voorbeelden die voor de keuze van een 

EasyCut maaier spreken.

Snel messen vervangen:
De messensnelsluiting is voor veel gebruikers een 
noodzaak. Snel en eenvoudig kunnen de messen op de 
plaats van gebruik worden vervangen.

Glad afmaaien:
112 mm lange, gedraaide messen en een grote over-
lapping van de messenbanen zorgen voor een gladde 
snede en een gelijkmatige gewasstroom.

Dat bespaart kosten:
Versleten meshouderpennen en ruimers – met de 
 KRONE EasyCut geen probleem. Ze kunnen elk af-
zonderlijk worden vervangen. Als u dat wilt kunnen de 
 meshouderpennen door mesbouten worden vervangen.

Minimale slijtage
De messen kunnen volledig om de meshouderpennen 
draaien. De messen zijn beschermd, kunnen niet vast 
raken, slijten weinig en reinigen zichzelf.

EasyCut  06/14 | 
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SafeCut
Afzonderlijk beveiligde messen 

  Volledig beschermde aandrijvingen

  Geen contact met de andere maaischijven

  Geen slijtageverschijnselen

  Snel verwisselen van holle spanstiften, zeer lage kosten

Ideaal:
Geen belasting van de holle spanstiften tijdens het 
maaien. De lagereenheid is met een moer en twee klem-
bouten voorgespannen. De holle spanstiften kunnen 
geen last krijgen van materiaalmoeheid. De breekkracht 
blijft ook na lang gebruik hetzelfde.

Volledig beschermd:
De maaischijven van de EasyCut zijn dubbel beschermd.
De maaischijven werken in de beschermde omgeving 
van de maaibalk en steken niet buiten de glijsloffen uit. 
De standaard breekboutbeveiliging SafeCut biedt extra 
veiligheid.

  | VarioPack 10/04  | EasyCut 06/14
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SafeCut – alleen van KRONE
Iedereen kent het wel: botsingen 

kunnen schade en reparatiekosten 

veroorzaken. Hierbij biedt KRONE 

met SafeCut een zeer hoge mate aan 

 veiligheid. De door de DLG  bekroonde 

beveiliging van de  maaischijven 

 tegen harde  voorwerpen voor 

 EasyCut, met of zonder kneuzer, 

is uniek wat betreft veiligheid en 

comfort. SafeCut behoort tot de 

standaarduitrusting van alle schijven-

maaiers uit de serie EasyCut.

Absoluut veilig:
In plaats van het volledig doorgeven van de klap aan de 
tandwielen van de maaibalk, breken bij kortstondige over-
belasting de holle spanstiften in de aandrijfas af. De verder 
draaiende aandrijfas draait via het schroefdraad de maai-
schijf naar boven. De maaischijf verlaat het gevarenbereik, 

komt boven de messenbanen van de naburige schijven en 
gaat niet verloren. SafeCut voorkomt schade aan de tand-
wielenaandrijving en aan naburige schijven. Het vervangen 
van de holle spanstiften is een kwestie van minuten en ver-
oorzaakt nauwelijks kosten.

EasyCut  06/14 | 
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DuoGrip
Het intelligente stuurstangensysteem

   Dubbele bevestiging van de maaibalk: „in het zwaartepunt 
 gedragen – door stuurstangen gestuurd“

  Gelijke bodemdruk over de totale werkbreedte 

   Optimale geleiding: minder zijdelingse trek, gelijkmatiger maaien 

  Korte draagbalk, zwaar belastbaar

maaibalk in het zwaartepunt en niet in het midden. De 
korte draagarm, de ophanging in het zwaartepunt en de 
geleiding via extra stuurstangen zorgen voor een zeer 
hoge stabiliteit bij een laag gewicht – ideaal voor het 
zware gebruik in de praktijk.

Niet in het midden – maar in het zwaartepunt
Uitgebalanceerd met gelijke bodemdruk over de hele 
werkbreedte maaien! Een eis, waaraan de KRONE 
schijvenmaaiers volledig voldoen. Doordat de maaibalk 
in verband met de aandrijving via de binnenkant zwaar-
der is, geeft KRONE de voorkeur aan ophanging van de 
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DuoGrip – voor een uitstekende geleiding
Voor kwaliteitsruwvoeder is schoon maaien noodzakelijk. Daardoor wint 

niet alleen de bouwwijze van de maaibalk, maar ook de ophanging 

 ervan steeds meer aan betekenis. Met KRONE DuoGrip wordt 

de  maaier niet alleen in het zwaartepunt 

 gedragen, maar bovendien ook door 

stuurstangen zijdelings geleid. De 

clou: de gelijke bodemdruk over de 

gehele werkbreedte zorgt voor 

een gelijkmatig maaibeeld bij een lage 

vermogensbehoefte en een uitstekende zijdelingse geleiding.

Verdeling van de belasting:
Het parallelogram van stuurstangen vangt de zijde-
lingse krachten op en stuurt de maaibalk in de rijrich-
ting. De stuurstangen ontlasten de draagarm en de 
ophanging van de maaieenheid in het zwaartepunt.

Robuust:
De maaieenheid is aan het uiteinde van de 
draagarm met een in het kogeloog gelagerde 
pen opgehangen. Een groot pendelbereik en 
daardoor een voorbeeldige bodemaanpas-
sing zijn het resultaat.

EasyCut  06/14 | 
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Geniaal eenvoudig
Met optimaal bodemcontact en obstakelbeveiliging

   Centraal instelbare ontlastingsveren voor een gelijkmatig  
maaibeeld bij optimale bodemdruk 

  Instelling bodemdruk zonder gereedschap met steekpen 

   Optioneel hydraulisch tijdens het rijden instelbare voorspanning van 
de ontlastingsveren 

   Obstakelbeveiliging naar achteren en naar boven: dubbele 
 beschermingsfunctie

Naar achteren en naar boven:
De standaard mechanische obstakel-
beveiliging met instelbare spiraalveer 
en vergrendeling werkt zeer betrouw-
baar. Deze is in de ophanging van de 
maaieenheid geïntegreerd en zorgt 
daardoor voor het uitwijken van de 
maaieenheid bij het raken van een 
 hindernis.

Volledig beveiligd:
De obstakelbeveiliging van de EasyCut R serie biedt zekerheid bij het 
werken langs perceelskanten, afrasteringen en plotseling opduikende 
hindernissen. Bij het inwerking treden zwenkt de maaieenheid zowel tot 
maximaal 1,20 m naar achteren, als met maximaal 40 cm naar boven. 
Daardoor kan de maaieenheid uitwijken voor hindernissen die u niet 
hebt gezien. Wanneer de hindernis is gepasseerd zwenkt de maaieen-
heid automatisch terug in de werkstand.

  | VarioPack 10/04  | EasyCut  06/14
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Snel rijden en schoon oogsten

Hydraulisch of handmatig instelbare ontlastingsveren 

hebben het voordeel dat ze prompt en uiterst snel rea-

geren. Zo krijgt u ook bij snel rijden en ongelijke grond 

een perfect maaibeeld; basis voor schoon, kwalitatief 

hoogwaardig ruwvoeder en een snelle, gelijkmatige 

hergroei. Door de kinematica tussen veer en draagbalk 

blijft de ingestelde bodemdruk ook op ongelijke grond 

vrijwel gelijk.

Minder bodemdruk – meer oplegdruk:
De handmatige instelling van de trekveer gaat eenvoudig en 
snel. De keuze van de veerspanning vindt plaats door het 
verplaatsen van een pen. Meer veerspanning vermindert de 
bodemdruk.

Ter controle:
De vanuit de trekkerstoel goed afl eesbare manometer 
toont de hydraulisch ingestelde bodemdruk. Zo kunt u 
er zeker van zijn dat u met de optimale instelling werkt, 
nauwelijks zijdelingse trek hebt en weinig brandstof 
verbruikt.

Hydraulisch vanuit de trekkercabine:
De optionele hydraulische instelling van de veerspanning 
biedt het hoogste comfort. Dit maakt een snelle aanpas-
sing van de bodemdruk mogelijk tijdens het rijden. Voor het 
 afkoppelen van de maaier wordt de veer vanuit de trekker-
cabine ontspannen.

EasyCut  06/14 | 
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Goed te rijden
Ideaal in alle standen

    Opklappen 110° tot over het dode punt, schuin achter de trekker 
Geringe transporthoogte, optimale gewichtsverdeling en overzichtelijk

    Hydraulisch heffen op de kopakkers
De hef hoeft op de kopakkers niet worden bediend 

   Enorme pendelweg

Groot pendelbereik:
Door de Z-vormige draagframe hebben de maaibalken met 29° 
naar boven en 20° naar beneden een groot pendelbereik. Niets zit 
in de weg, ideale voorwaarden voor het werken op hellingen, aan 
taluds en langs watergangen.

  | VarioPack 10/04  | EasyCut  06/14
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Ruimtewonder:
Toenemende werkbreedtes eisen bijzondere constructies wat

betreft het transport en de bodemaanpassing. De Z-vorm en 

het lage zwaartepunt van de draagarm, het zwenken van de 

maaier in transportstand tot 110° over het dode punt schuin 

achter de trekker en de kopakker bediening zonder  bediening 

van de hef van de trekker zijn slechts enkele kenmerken 

waarmee aan de eisen wordt voldaan. Met KRONE schijven-

maaiers bent u veilig onderweg en levert u het best mogelijke 

maaiwerk onder moeilijke omstandigheden.

Vanuit de trekkercabine:
Het in- en uitklappen over het dode punt heen vindt hydraulisch 
plaats: de enkelwerkende cilinder van de EasyCut R 280 en de 
R 320 heeft een drukaccumulator en zwenkt over 110°, de dub-
belwerkende cilinder van de EasyCut R 280 CV, R 320 CV en de 
R 360 over 124°. Beide versies zijn in beide richtingen actief en 
staan garant voor storingvrij op- en neer klappen.

Veilig naar het doel:
De verplaatsing van het gewicht naar het midden leidt 
tot een gelijkmatigere as- en trekstangenbelasting. De 
trekker krijgt daardoor betere rijeigenschappen. Boven-
dien hebt u een beter zicht naar achteren via de buiten-
spiegels. Niets staat in de weg.

Geringe transporthoogte:
De Z-vormige draagarm met dieplig-
gend draaipunt zorgt voor een geringe 
transporthoogte. Door de grote bo-
demvrijheid kunnen ook wegen met 
diepe, uitgereden wielsporen goed 
worden bereden.

EasyCut  06/14 | 
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Volledige werkbreedte
Verstelbare trekstangpennen maken zijdelings verzet 
mogelijk van de EasyCut R 280 en EasyCut R 320. 
Daardoor is de volledige werkbreedte bij verschillende 
trekkerspoorbreedtes, op hellingen en in combinatie 
met de frontmaaier gewaarborgd.

Stabiele toerentallen en krachtig doortrekken:
De aandrijving is direct, met assen en tandwielkasten. 
De vrijloop en de slipkoppeling aan de tussenas tussen 
de hoofdaandrijving en de maaieenheid beschermen de 
maaibalk, de kruiskoppelingen en de aftakasaandrijving 
van de trekker.

EasyCut R 280, R 320 
Maaien zonder compromissen

   Handmatige of optionele hydraulische instelling van de  
bodemdruk 

  Onderhoudsarme, directe aandrijving zonder V-snaren 

  KRONE maaischijvenbeveiliging SafeCut standaard 

  Vrijdragende bescherming voor een constante gewasstroom 

  | EasyCut  06/14
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Vol met innovaties:
Zoekt u een slagvaardige maaier met een werk-

breedte van rond de 3 m, dan zijn de KRONE 

schijvenmaaiers EasyCut R 280 en R 320 met DuoGrip 

voor u de juiste keuze. Innovaties, zoals de ophanging in het 

zwaartepunt DuoGrip met handbediende of hydraulisch instelbare 

ontlastingsveer, de unieke obstakelbeveiliging en de geoptimaliseerde 

maaibalk voor streeploos maaien, zijn slechts enkele van de argumenten die 

voor deze EasyCut maaiers spreken.

Ter bescherming
Zodat bij aanrijdingen het zijdelingse beschermdoek 
niet wordt beschadigd is de inklapbare zijbescherming 
met een extra beugel uitgerust. KRONE weet wat de 
praktijk nodig heeft.

Constante gewasstroom:
Alle EasyCut R 280 en EasyCut R 320 hebben naar buiten toe 
vrijdragende beschermframes. Niets staat de gewasstroom in 
de weg. Met deze maaiers werkt u storingvrij op hellingen, door 
dwarszwaden en in geren. De gelijkmatige zwadafleg zal u over-
tuigen.

Ontlasting met veer
De ontlasting van de maaibalk vindt bij de EasyCut R 280 
en de EasyCut R 320 plaats via een handbediende of op-
tioneel hydraulisch instelbare trekveer. Daarmee past de 
maaibalk zich uitstekend aan alle bodemoneffenheden 
aan, ook bij snel rijden.
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Alles bij de hand:
De makkelijk mee te nemen messen-
box biedt plaats aan extra messen en 
gereedschap. Dat zorgt voor ordelijk-
heid. Niets ligt in de weg.

Uitstekende toegankelijkheid:
Voor het vervangen van de messen en reinigen van de maaier kan de 
voorste helft van de bescherming omhoog klappen. Heel makkelijk en 
effectief. De maaibalk is van alle kanten goed toegankelijk.

EasyCut R 280, R 320
Praktisch en comfortabel

   Slechts één enkelwerkende hydraulische aansluiting 
voor het in- en uitklappen 

   Comfortabel transport met de 110° schuin achter de trekker   
opgeklapte maaibalk

  Optionele steunen voor wegzetten in plaatsbesparende transportstand 

  Obstakelbeveiliging naar achteren en naar boven

  | EasyCut  06/14
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Uniek wat betreft functie
en hanteerbaarheid
Dat KRONE schijvenmaaiers in vele landen succesvol

zijn komt doordat de KRONE-ingenieurs telkens weer

nieuwe inzichten en ervaringen uit de praktijk in de productie

meenemen. Zo wint u bijvoorbeeld ruimte met de in

transportstand weg te zetten EasyCut uit de R-serie.

KRONE schijvenmaaiers bezitten vele praktische

oplossingen, die het werk gemakkelijker en nog

effectiever maken.

Één aansluiting is voldoende: 
Een enkelwerkende hydraulische cilinder met accumu-
lator is voldoende om de driepuntsmaaiers EasyCut 
R 280 en R 320 van de werkstand in de kopakker- of 
transportstand, of andersom, te zetten.

Exclusief van KRONE:
Het wegzetten in transportstand bespaart plaats en ruimte. 
 Optionele steunpoten zorgen voor een nog veiliger wegzetten en 
maken het aan- en afkoppelen gemakkelijker. Natuurlijk kunnen 
de EasyCut R 280 en R 320 ook in werkstand worden weggezet.

 

Automatisch:
Als de maaier in transportstand 
zwenkt klapt de bescherming voor 
een geringere transportbreedte naar 
binnen. Als de maaier in werkstand 
zwenkt klapt de bescherming auto-
matisch naar beneden.
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 maaitrommels geplaatste steun met  zwadgeleider 
draagt het beschermkleed. Naar buiten toe is de 
 bescherming  vrijdragend.

Draairichting „A“ voor afleg van twee zwaden
Om niet met de trekkerwielen over het gemaaide gewas 
te rijden, draaien bij de EasyCut R 360 in de standaard 
uitvoering de maaitrommels in het midden tegengesteld 
en leggen twee zwaden af. De tussen de  middelste 

EasyCut R 360
Passende maaitechniek!

   3,60 m werkbreedte – uitstekende prijs-/prestatieverhouding

  Twee zwaden of breedte afleg

  Hydraulisch instelbare maaierontlasting optioneel

   Compact transport, opgeklapt onder een hoek van 124° achter de 
trekker

  | EasyCut  06/14
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Gunstig maaien
De KRONE EasyCut R 360 is als

capaciteits-driepuntsmaaier met een

werkbreedte van 3,60 m een voordelige en

economische oplossing. Deze maaier wordt met 

 succes ingezet voor de ruwvoederwinning. Afhankelijk van de 

 uitvoering en draairichting van de maaischijven kan deze maaier het 

gewas breed of in twee gelijke zwaden afleggen.

Draairichting „B“ voor brede afleg:
Voor brede afleg heeft de EasyCut R 360 ook in het mid-
den van de maaibalk maaischijven. Het beschermframe 
wordt door een steun aan de buitenkant  gedragen. Alle 

schijven draaien tegengesteld aan elkaar. Met de paars-
gewijze draairichting leggen de maaiers het  gewas 
 continu over de volle breedte af.

Breed spreiden:
Hoe breder het gewas wordt afgelegd, hoe meer het 
aan zon en wind wordt bloot gesteld. Het gewas droogt 
daardoor sneller. U oogst kwalitatief hoogwaardig ruw-
voeder met weinig verliezen.
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Veilig:
Voor het aankoppelen van de trekstangen van de trek-
ker dienen bij de EasyCut R 360, R 280 CV en R 320 
CV de aan beide kanten gelagerde Cat. II pennen. De 
dubbele lagering zorgt voor stabiliteit en biedt veiligheid 
bij stootbelastingen.

Robuust en verplaatsbaar:
De driepuntsbok met steun voor de koppelingsas is sta-
biel gebouwd en kan zijdelings worden verplaatst. Dat 
maakt een optimale overlapping mogelijk in combinatie 
met frontmaaiers en een volledige maaibreedte bij ver-
schillende trekkerspoorbreedtes.

EasyCut R 360
Meer doen

  Lage vermogensbehoefte

  DuoGrip: in het zwaartepunt gedragen door stuurstangen gestuurd

   Mechanische obstakelbeveiliging: uitwijken naar achter en naar boven 

   SafeCut afzonderlijke maaischijf beveiliging voorkomt schade aan 
 tandwielen en maaischijven 

  | EasyCut  06/14
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Efficiënter maaien
De KRONE EasyCut R 360 heeft veel 

 kenmerken, die u nut en comfort bieden. De goede 

prijs-/prestatieverhouding, de hoge slagvaardigheid 

bij een lage vermogensbehoefte, in het zwaartepunt gedragen 

 maaibalk, de innovatieve beveiliging van de maaischijven SafeCut, het 

compacte transport, de eenvoudige bediening en de goede handelbaarheid zijn 

feiten die toonaangevend zijn.

Compact
De korte en compacte aanbouw verhoogt het rijcom-
fort. Doordat de maaier in de transportstand naar boven 
en niet naar achteren wordt gezwenkt worden de trek-
kerwielen nauwelijks ontlast. De stuureigenschappen 
blijven behouden.

Gemakkelijk te bedienen:
Voor storingvrij in- en uitklappen van de maaieenheid 
door het dode punt heen in transport- of werkstand 
dient een dubbelwerkende hydrauliekcilinder. Het op-
heffen in de kopakkerstand vindt plaats via een enkel-
werkende cilinder.

Twee ontlastingsveren:
In verband met de grote werkbreedte 
heeft de EasyCut R 360 schijvenmaaier 
twee ontlastingsveren. De instelling van de 
 beide ontlastingsveren gebeurt handmatig 
of als optie hydraulisch.
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EasyCut R 280 CV, 320 CV
Intensiever met stalen tanden

    Stekend geplaatste, V-vormige stalen tanden: Robuust, 
perfekte kneuzing

    Een brede tandenrotor, reusachtige diameter van 640 mm

   Verstelbare ribbelplaten: intensievere kneuzing

    Aandrijvingen zonder V-snaren: krachtgesloten en weinig onderhoud

Over de volle werkbreedte:
De kneuzers met afzonderlijke opgehangen V-vormige  stalen 
tanden werkt over de volle maaibreedte: van de  linker tot en 
met de rechter maaitrommel. Dit zorgt voor een homogene 
gewasstroom en gelijkmatige kneuswerking over de totale 
werkbreedte en geeft de beste breedteverdeling. 

  | EasyCut  06/14
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Hoge capaciteit:
Intensieve kneuzing
Met de KRONE CV capaciteitskneuzer en zijn stekende, V-vormige  stalen 

tanden wordt het gewas over de volle werkbreedte van de maaibalk 

 gekneusd. De enorme diameter van 650 mm en de 

schroefvormige plaatsing van de tanden zorgen voor 

een constante gewasstroom, hoge opnamecapaciteit 

en een uitstekende kneuzing.

Intensievere kneuzing
De standaard ribbelplaat van de CV 
kneuzer ondersteunt het werk van de 
tanden en zorgt voor een nog intensie-
vere kneuzing.

Verstelbare ribbelplaat
De afstand tussen de ribbelplaat en 
de tanden kan eenvoudig worden ver-
steld via het fi jn vertakte raster. Hoe 
kleiner de afstand, hoe intensiever de 
 kneuzing.

Met tandwielkast:
900 t/min voor intensieve, 600 t/min 
voor minder intensieve kneuzing. Het 
benodigde toerental van de  kneuzer 
kan gemakkelijk en snel met een 
schakel hendel worden ingesteld.

Effectief – stekend geplaatst
De geharde, stekend geplaatste, V-vormige sta-
len tanden werken intensief en voeren het gewas 
goed door. Bij het raken van harde voorwerpen 
kunnen de tanden naar achteren uitwijken. De 
naar voren begrensde pendelweg verhoogt de 
levensduur van de pennen.

EasyCut  06/14 | 
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Zo breed mogelijk – smal wanneer nodig
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een brede afleg zowel de fermentatiekwaliteit als de voeder-
waarde aanzienlijk verbetert. Met de optioneel instelbare zwadborden voor brede afleg legt u het gewas niet alleen 
breed gespreid, maar ook licht, los en luchtig af. Uw voordeel: u bespaart minstens één maal schudden, u krijgt 
door de betere silagekwaliteit een hogere melkopbrengst en u hebt minder krachtvoer nodig.

EasyCut CV-kneuzer
De specialist voor kwaliteitsruwvoeder

  Eenvoudige en snelle bediening

  Optionele gewasborden voor brede afleg

  Traploos instelbare zwadbreedte

  Schakelkast; verstelbare kneusintensiteit

  | EasyCut  06/14
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Apart instelbaar
De CV-kneuzer is de ruwvoederspecialist. Door 

de vele instelmogelijkheden kan de kneuzer voor 

verschillende gewassoorten en zwadbreedtes afzon-

derlijk worden ingesteld. Alle instellingen kunnen eenvoudig 

en snel worden uitgevoerd. KRONE hecht veel waarde aan een hoog 

bedieningscomfort, dat het werken gemakkelijker maakt.

1. Helemaal volgens uw wensen:
Met het zonder gereedschap verstelbare zwadbord aan de  breedspreidkap 
kan afhankelijk van de gewassoort en het groeistadium de zwadvorm 
 worden beïnvloed.

2. Voor kleine spoorbreedtes:
Met optioneel extra zwadvormers laat de EasyCut met kneuzer extra smalle 
zwaden achter, ideaal voor trekkers met kleine spoorbreedtes.

3. Instelbare zwadbreedte:
De CV-kneuzer heeft in de basisuitrusting links en rechts buiten in- en 
 uitzwenkbare zwadborden.

4. Tussen de wielen:
Afhankelijk van de spoorbreedte en bandenmaat van uw trekker kunt u de 
zwadbreedte zo instellen dat de banden niet over het gemaaide  gewas  rijden. 
Op een zachte bodem drukken de banden het gewas niet in de grond. Op 
deze manier afgelegde zwaden zijn geschikt voor de navolgende  machines 
voor het binnenhalen van het gewas, zoals persen en  opraapwagens.
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Ter bescherming:
Ter voorkoming van beschadiging door het raken van 
obstakels hebben de opklapbare voor- en zijbescher-
mingen omlopende rubberbeschermkanten. 

Onderhoudsvriendelijk:
Voor het vervangen van de messen en voor het reinigen 
van de maaier kan de voorste helft van het bescherm-
frame omhoog geklapt en vergrendeld worden. U wint 
aan plaatsruimte en de maaibalk is van alle kanten 
 toegankelijk.

EasyCut R 280 CV, R 320 CV 
Uitstekend uitgerust

  Veiliger transport met de 124° naar boven geklapte maaibalk

  Optionele steunen voor wegzetten in plaatsbesparende transportstand 

  Optimale aanpassing door de zijdelings verstelbare driepuntsbok

  Duurzame beschermingkappen met omlopende rubberbeschermkanten

  | EasyCut  06/14
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Praktisch en doordacht
KRONE kent de meest uiteenlopende praktijkeisen en

biedt met de EasyCut R 280 CV en R 320 CV schijven-

maaiers een techniek, die u meer comfort, profijt en nut 

brengt. Van de 124° naar boven opgeklapte maaibalk die zorgt 

voor de gelijkmatige gewichtsverdeling en goed overzicht tijdens het rijden, 

tot en met de zijdelings verstelbare aanbouwbok, bent u met de EasyCut  

R 280 CV en R 320 CV optimaal uitgerust. U kunt uw werk snel en veilig uitvoeren.

Volledige werkbreedte:
De driepuntsbok kan zijdelings worden verzet. De 
aanpassing aan verschillende trekkerspoorbreedtes 
en frontmaaiers maakt maaien met de volle werk-
breedte en een optimale maaioverlapping mogelijk. 

Compact:
Met de optionele steun-
poten kan de maaier niet 
alleen in werk-, maar ook 
in transportstand met naar 
boven gezwenkte maaibalk 
worden opgeborgen. Dat 
 bespaart plaats – ideaal voor 
de winterstalling.

Twee ontlastingsveren:
Door de kneuzers hebben de EasyCut R 
280 CV en 320 CV hogere eigen gewich-
ten. Hierbij dienen twee hand- of optioneel 
hydraulisch instelbare trekveren voor ont-
lasting van de maaibalk.
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geringe afstand tussen de voorwielen van de trekker en 
de maaibalk verkleint de pendelwegen bij bodemonef-
fenheden, verhoogt de levensduur van de koppelingsas 
en maakt de compacte frontmaaier nog overzichtelijker.

Loopt uitstekend mee:
De geduwde ophanging met de grote vrije ruimte naar 
boven en beneden, de lange glijsloffen en de optio-
nele telescopische topstang maken een optimale bo-
demaanpassing in alle richtingen mogelijk. De uiterst 

Hemelbestormer
EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M

  Laag eigen gewicht – lage voorasbelasting

  Korte bouwwijze – tophanteerbaarheid

  Ideaal voor compacte trekkers in bergachtige streken

  Ophanging in zwaartepunt met pendelbok

  | EasyCut  06/14
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De praktijk bewijst het:
Het werk in bergachtige omgevingen stelt 

bijzondere eisen. Voor deze vaak extreme om-

standigheden zijn de KRONE frontschijvenmaaiers 

EasyCut F 280 M met 2,73 m, F 320 M met 3,16 m en de F 360 M met 3,60 m werkbreedte

de optimale oplossing. De compacte opbouw, het dicht bij de trekker liggende zwaartepunt, 

het perfecte maaibeeld op steile hellingen en de goede aanbouwmogelijkheden aan onder 

andere lichte, compact gebouwde bergtrekkers spreken voor deze lichte frontmaaiers. De 

EasyCut 360 M is door zijn werkbreedte uitermate geschikt voor tractoren met grote spoor-

breedte. En biedt bij het werken in combinatie met een achtermaaier een grote overlapping. 

Met ophanging in het zwaartepunt:
De EasyCut F 280 M, F 320 M en F 360 M frontmaai-
ers zijn niet in het midden, maar in het zwaartepunt op-
gehangen. De gelijkmatige bodemdruk over de gehele 
werkbreedte zorgt voor een gladde maaisnede.

Instelbare bodemdruk:
De gewenste bodemdruk kan eenvoudig door middel 
van de veerspanning aan de gatenbalken en ketting-
schalmen worden ingesteld. Met de optionele telesco-
pische topstang kan de bodemaanpassing in de rijrich-
ting nog beter worden ingesteld.

Lange pendelwegen:
Met de lange pendelwegen naar beide kanten van meer 
dan 30 cm maaien de EasyCut F 280 M, F 320 M en  
F 360 M ook op golvende bodems schoon en laten ze 
een goede graszode achter.
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Ideaal op hellingen:
Twee extra optionele maaitrommels en speciale zwad-
borden zorgen voor een gelijkmatig maaizwad op  steile 
hellingen, ook wanneer dwars op de helling wordt 
 gemaaid.

Zwadafleg in het midden
Door de draairichting van de maaischijven en -trommels
naar het midden (draairichting A) wordt het zwad in het 
midden afgelegd in een constante gewasstroom. De 
maaizwaden bieden uitstekende voorwaarden voor de 
verdere verwerking van het gewas.

Lichtgewicht frontmaaiers
EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M

  Robuuste aanbouwpendelbok – slechts één draaias

  Grote doorgang

  Krachtgesloten aandrijving via tussenassen

  Geen hydrauliekaansluitingen nodig

  Optioneel twee extra maaitrommels voor werken op hellingen

  | EasyCut  06/14
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Alles in een oogopslag:
Hier de EasyCut F 320 M zonder bescherm 

 doeken. De overzichtelijke opbouw zal u 

 overtuigen. De frontmaaiers van de serie EasyCut F 280 M, 

F 320 M en F 360 M hebben een laag eigen gewicht: ca. 500, 600 kg resp. 680 

kg en zijn hierdoor uitstekend handelbaar. U hebt geen hydraulische aansluitingen nodig. 

Het aan- en afkoppelen gaat snel en eenvoudig. De maaibalk is direct achter de  buitenste 

 trommels  opgehangen – ideaal voor een gelijkmatige gewasstroom. Natuurlijk hebben 

ook deze  frontmaaiers wigvormige, rondom gelaste maaibalken en zijn ze met SafeCut en 

 messensnelsluitingen uitgerust.

Stabiele toerentallen:
De directe aandrijving via assen en 
tandwielen garandeert ook onder 
 zware omstandigheden een optimale 
vermogensoverdracht van de trekker 
naar de maaibalk.

Veelzijdig combineerbaar:
De frontmaaiers zijn veelzijdig inzetbaar. Ze zijn niet 
 alleen geschikt voor het gebruik op hellingen, maar ook 
goed te gebruiken in combinatie met zijmaaiers.

Compact op straat:
Met opgeklapte zijbeschermingen is de transportbreed-
te van de EasyCut F 280 M en F 320 M frontmaaiers 
niet groter dan 3,00 m. Een ontheffing voor het rijden 
op openbare straten en wegen is niet noodzakelijk. De 
EasyCut 360 M heeft een transportbreedte van 3,45 m 
en hiervoor is wel een ontheffing nodig. Optioneel is de 
hydraulisch bediening van de zijkappen.
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Lichtlopend:
De aandrijving vindt plaats via vier automa-
tisch gespannen V-snaren, daarna direct via 
een haakse tandwielkast door de zwadtrom-
mels naar de maaibalk. De vrijloop in de 
 koppelingsas is standaard.

Zeer goed maaiwerk – rustige loop:
De grote tandwielen van de hoofdaandrijving zorgen voor een rustiger loop 
en een uitstekende vermogensoverdracht. De kleinere tandwielen van de 
eindaandrijvingen dienen elk uitsluitend voor de aandrijving van slechts 
één enkele maaischijf. De aandrijftandwielen van de zwadtrommels worden 
door de tandwielen van de hoofdaandrijving aangedreven.

EasyCut F 280, F 320, F 360
Met aangedreven zwadvormers

    Aangedreven zwadtrommels voor afl eg binnen het trekkerspoor

   Gelijkmatige gewasafl eg

   Constante gewasstroom

  | EasyCut  06/14
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Het geheim van een uitstekende zwadafl eg
De KRONE EasyCut F 280, F 320 en F 360 frontmaaiers 

hebben ruim bemeten zwadtrommels. Ze zijn links 

en rechts aan de buitenkant achter de  maaischijven 

geplaatst, worden door de maaibalk  aangedreven 

en voeren het gewas continu naar achteren. De 

 trekkerwielen lopen niet op, maar naast het luchtig 

 afgelegde zwad – ideaal voor een verliesvrije opname door 

erna volgende oogstmachines.

Actieve zwadtrommels:
Uit de volle werkbreedte continu 
in een zwad, want bij de EasyCut 
F 280, F 320 en F 360 draaien alle 
maaischijven naar binnen. De door 
de maaibalk aangedreven zwad-
trommels vormen de stroom en 
voeren het gewas af. De hoge af-
voercapaciteit waarborgt een per-
fecte zwadafl eg, ook op hellingen.

Smal afl eggen:
Optioneel kunnen bij de EasyCut F 320 en de F 360 
de standaard lage binnenste zwadschijven worden ver-
vangen door hoge zwadtrommels. Hierdoor wordt het 
zwad ca 40 cm smaller en ook geschikt voor tractoren 
met kleinere spoorbreedtes. Ideaal voor stalvoeren.

Breed afl eggen:
Voor een bredere afl eg hebben de EasyCut F 320 en 
de EasyCut F 360 naast de buitenste hoge trommels 
standaard lage zwadschijven – ideaal in combinatie met 
breed afl eggende achtermaaiers.
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Altijd passend:
De EasyCut F 280, F 320 en F 360 passen zich aan alle 
bodemoneffenheden aan, zowel in langs- als dwars-
richting. De schuivende aankoppeling maakt enorme 
pendelwegen en veel vrije ruimte naar boven en bene-
den mogelijk – ideaal voor extreem terrein met een sterk 
golvend reliëf.

De compacte bouwwijze en het goede overzicht ver-
gemakkelijken het transport over de weg en het werk 
op het land. Door de korte aanbouw achter de trekker 
worden de bewegingen van de topstang naar boven en 
beneden kleiner. De koppelingsas wordt minder belast.

EasyCut F 280, F 320, F 360
Perfect geleid

  Compact aan de trekker

  Veel bewegingsruimte

  Telescopische topstang optioneel

  Zonder hydraulische aansluitingen

  | EasyCut  06/14



41

EasyCut  06/14 | 

Kwaliteitsruwvoeder 
 begint al bij het maaien
De KRONE frontschijvenmaaier overtuigt wat betreft 

de handelbaarheid, de opbouw en het  functioneren. 

De geduwde maaier is compact en heeft een laag eigen gewicht. De pendelbok, de 

ophanging in het zwaartepunt, de kleine afstand tot de voorwielen van de trekker en de 

daardoor korte pendelwegen, zijn de basis voor perfect maaiwerk, een snelle hergroei en 

een schone ruwvoederwinning.

Goed voor de graszode:
Het grote afsteuningsoppervlak zorgt ook op moeilijk 
terrein voor een uitstekende bodemgeleiding, optimale 
aanpassing en handhaving van de maaihoogte. De lage 
bodemdruk maakt het glijden nog lichter. De graszode 
wordt gespaard.

Altijd passend:
Met de optionele, in lengte verstelbare telescopische 
topstang volgt de maaibalk alle bodemoneffenheden 
en blijft de maaihoogte constant.

Instelbare bodemdruk:
De bodemdruk kan met behulp van trekveren, gaten-
platen en de kettingschalmen worden ingesteld. Een 
optimale bodemdruk is belangrijk voor een optimaal en 
gelijkmatig maaibeeld bij een hoge capaciteit.
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Rondom beschermd:
De zij- en voorafdekkingen zijn door rubberbescherm-
kanten omsloten. Ze voorkomen schade door botsin-
gen en zorgen voor waardevastheid van de maaier.

Gaat mee:
Met een grote pendelweg van in totaal ca. 40 cm links 
en rechts volgen deze maaiers alle bodemoneffen-
heden, laten een goede graszode achter en leggen een 
schoon gewas af.

Comfortabel en automatisch:
In de bok geïntegreerde trekveren zorgen bij het ophef-
fen van de maaier voor een horizontale stand van de 
pendelend opgehangen maaibalk. De hydraulische 
demper vangt zijdelingse slingeringen op en verhoogt 
het rijcomfort.



43

EasyCut  06/14 | 

Veilig op de weg:
Het genormaliseerde opsteekprofiel voor de optionele 
verlichtingsinrichting en de waarschuwingsborden be-
horen bij de KRONE frontmaaier tot de standaard uit-
rusting. Een verlichtingsinrichting zorgt altijd voor veilig 
transport.

Met ophanging in het zwaartepunt:
Met een altijd gelijkmatige bodemdruk over de gehele 
werkbreedte hebben de frontmaaiers EasyCut F 280 en 
EasyCut F 320 minder slijtage, lopen licht en laten een 
perfect maaibeeld achter.

Klapbare zijkappen:
Met opgeklapte zijbeschermingen is de transport-
breedte van de EasyCut F 280 M en F 320 M front-
maaiers niet groter dan 3,00 m. Een ontheffing voor het 
rijden op openbare straten en wegen is niet noodza-
kelijk. De EasyCut 360 M heeft een transportbreedte 
van 3,45 m en hiervoor is wel een ontheffing nodig. 
Optioneel is de hydraulisch bediening van de zijkappen, 
hiervoor is wel een extra dubbelwerkende hydraulische 
aansluiting nodig.
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Brede afleg
Optioneel extra verstelbare gewasborden maken een 
breed gespreide afleg mogelijk, wat tot een nog snellere 
droging leidt.

Over de volle werkbreedte:
De kneuzer met zijn stekend geplaatste V-vormige sta-
len tanden en de ribbelplaat werkt over de volle maai-
breedte. Dat zorgt voor een gelijkmatige gewasstroom 
over de gehele werkbreedte, hele gewasstroom is ge-
lijkmatig gekneusd en optimale breedteverdeling van 
het gewas. 

EasyCut F 320 CV
Frontmaaiers met kneuzer

  Werkbreedte: 3,16 m

  Intensieve kneuzing: stekend staande, V-vormige stalen tanden

   Instelbare kneusintensiteit: schakelkast voor 600 en 900 omw./min 
Instelbare ribbelplaat

  | EasyCut  06/14
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Ruwvoederkwaliteit door en door
Maaien en kneuzen in één werkgang: De KRONE 

 frontmaaiers met CV-kneuzers met stalen tanden zijn 

specialisten wanneer het gaat om de professionele 

winning van ruwvoeder van het eigen bedrijf. Dankzij de 

grote rotordiameter van 64 cm ontstaan ook in lange  gewassen 

geen problemen. Het gewas wordt door de stekend geplaatste 

 V-vormige stalen tanden langs de ribbelplaat gevoerd en over de volle 

werkbreedte gekneusd.

Intensief:
Met de stekend geplaatste V-vormige 
stalen tanden en de ribbelplaat kneust 
u het gewas intensief, hebt u minder 
slijtage en kunt u zich aan verschillen-
de gewasomstandigheden aanpassen.

Zonder gereedschap:
De afstand tussen tanden en ribbelplaat kan eenvoudig 
worden gevarieerd. Daardoor beïnvloedt u de werking 
van de kneusinrichting. Een kleinere afstand betekent 
een intensievere kneuzing.

Schakelkast
De geïntegreerde schakelkast voor de CV-kneuzer be-
schikt over twee toerentallen: 600 en 900 t/min. Eén 
handeling is voldoende om uw gewas zo te kneuzen als 
u nodig hebt.
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In een oogopslag:
De hydraulische instelling van de ontlastingsveren om-
vat een goed zichtbare manometer in het blikveld van de 
bestuurder. De bodemdruk kan vanuit de trekkercabine 
eenvoudig worden gecontroleerd en op de  gewenste 
waarde worden ingesteld.

Hydraulisch te variëren bodemdruk:
De optioneel hydraulische voorspanning van de ontlas-
tingsveren is niet alleen sneller en comfortabeler, maar 
zorgt ook voor een onmiddellijke verandering van de 
bodemdruk tijdens het rijden. Het resultaat: hoogwaar-
dig ruwvoeder door schoon werken.

EasyCut Float
Alleen van KRONE

  Korte bouwwijze: veilig tijdens transport – ideaal bij het maaien

  Eenvoudig aan- en afkoppelen: vergrendelbare ontlastingsveren

   Handmatig of optioneel hydraulisch instelbare bodemdruk

   Hydraulisch zwenkbare zijbeschermingen optioneel

  | EasyCut  06/14
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Uniek wat betreft functie en hanteerbeerheid
Wanneer het gaat om schone en professionele winning van 

 ruwvoeder en het behoud van de graszode, dan  voldoet 

de compacte frontmaaier EasyCut F 320 CV aan alle 

 eisen. Met de in de aanbouwbok  geïntegreerde 

 ontlastingsveren volgt de maaier alle 

 bodemoneffenheden met een ingestelde bodemdruk. 

De frontmaaier kan eenvoudig aan- en afgekoppeld 

worden. De optionele hydraulische instelling van de bodemdruk 

biedt het hoogste comfort.

EasyCut Float:
Op ongelijk liggend land varieert niet alleen de veer-
weg, maar ook de hendelarmlengte van de in  kettingen 
 opgehangen schommelstukken. Als gevolg van de 
 kinematik tussen veer en schommelstuk blijft de door 
middel van de veren ingestelde bodemdruk ook op 
 ongelijk liggende grond vrijwel gelijk.

Lichte bediening:
De instelling van de bodemdruk vindt in de basisuit-
rusting plaats met behulp van spindels aan de ontlas-
tingsveren. De aan- en afkoppeling van de maaier gaat 
snel en eenvoudig. De ontlastingsveren kunnen worden 
vergrendeld.

Vanuit de trekkercabine:
Voor het rijden op openbare straten en wegen wor-
den de zijbeschermingen omhoog gezet. De optionele 
hydraulische verstelling biedt het hoogst mogelijke 
 comfort.
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EasyCut F 360 CV, F 360 CR
Extra breed

  Werkbreedte 3,60 m, transportbreedte 3,45 m 

  Robuuste aanbouwbok

  Compact aan de trekker gebouwd 

  Maximale overlap in combinatie met achtermaaiers 

Bodemvolging:
De instelbare ontlastingsveren zorgen voor  optimale 
ontlasting van de maaier, zodat de frontmaaier alle 
bodem oneffenheden makkelijk volgt. De  optionele 
 telescopische topstang zorgt voor een perfect 
 maaibeeld onder alle omstandigheden.

Duwbok:
De EasyCut F 360 CV en de F 360 CR hebben beide de 
van KRONE bekende duwbok en zijn hierdoor compact 
en overzichtelijk opgebouwd. Deze frontmaaiers met 
kneuzer met een werkbreedte van 3,60 m kenmerken 
zich door het relatief lage eigen gewicht en uitstekende 
maaikwaliteit. 

  | EasyCut  06/14
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Robuust:
De steeds grotere en sterkere tractoren vereisen  stabiele 
aankoppelpunten van de machines. De directe aankop-
peling met de hefarmen en topstand aan de maaibok is 
bestand tegen de hoogste belastingen en zorgt ervoor 
dat de frontmaaier snel aan en af te bouwen is. 

Werkbreedte-specialist
De KRONE frontmaaiers EasyCut F 360 CV en CR 

met duwbok spelen in op de vraag naar  bredere 

frontmaaiers. Met een werkbreedte van 3,60 m 

 maken deze frontmaaiers het mogelijk om met grootste tractoren, met grote  spoorbreedtes en met 

brede banden te maaien. Door de grote werkbreedte van de frontmaaier is er bij  maaicombinaties 

een grotere werkbeedte mogelijk en is er een grotere overlap tussen front- en achtermaaier(s). Dit 

zorgt voor meer capaciteit en voorkomt strepen bij het maaien langs hellingen en in bochten. 

EasyCut  06/14 | 

Hydraulisch:
De hydraulische opklapbare zijkappen zorgen voor 
maximaal bedieningscomfort. De chauffeur hoeft niet 
uit te stappen en kan gelijk door naar het volgende per-
ceel. Voor de hydraulische zijkappen is wel een extra 
dubbelwerkende hydraulische aansluiting nodig.
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Stalen kneuzertanden of rollen
Beide zijn mogelijk

  CV kneuzer: De specialist voor grasrijke omstandigheden

  Intensieve kneuzing door de op grip staande V-vormige stalen tanden 

  Krachtige aandrijving via vier V-snaren : 900 t / min, 600 t/ min

  CR rollenkneuzer: De specialist voor bladrijke gewassen

  Kneuzen zonder bladverlies: geprofileerde rollen met „vertandingseffect“

  25 cm rollendiameter voor een continue gewasstroom 

Zwad of breedteafleg:
Beide is mogelijk. De swadbreedte wordt 
eenvoudig ingesteld door de verstelbare 
zwadvormers. Optionele breedspreid-
platen zorgen voor het egale spreiding 
van het gemaaide gras over de volle 
werkbreedte. 

600 of 900 t/min:
Vier V-snaren zorgen voor een krachti-
ge aandrijving van de CV kneuzer. Door 
het wisselen van de poelies is het mo-
gelijk om relatief eenvoudig het toeren-
tal van de kneuzer te wisselen tussen 
600 of 900 t/min.

CV kneuzer met stalen tanden:
De CV kneuzer met de geharde, ste-
kend geplaatste, V-vormige stalen 
tanden werken intensief over de volle 
werkbreedte van de maaibalk. De 
schroefvormige plaatsing van de tan-
den zorgen voor een constante gewas-
stroom, hoge opnamecapaciteit en een 
uitstekende kneuzing. 
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Zonder compromissen kwaliteitsvoer
Met de frontmaaiers EasyCut F 360 CV en EasyCut F 360 CR biedt 

KRONE voor alle omstandigheden de juiste frontmaaier. 

De CV kneuzer met zijn stekend staande stalen V-tanden 

zorgt in grasrijke gewassen voor het beste  kneusresultaat. 

De CR kneuzer met de grote rollen heeft bij bladhoudende ge-

wassen, zoals bij klaver of lucerne, de voorkeur. Bij de rollenkneuzer 

worden de bladhoudende gewassen zonder verliezen gekneusd. 

Vertandingseffect: 
De geprofileerde kneuzerrollen grijpen in elkaar en wer-
ken over de gehele werkbreedte. De „vertanding“ leidt 
tot een intensieve kneuzing van het gewas. De afstand 
tussen de walzen, de druk op de walzen en de zwad-
breedte zijn traploos instelbaar. 

Dual Power: 
Voor de zwaarste omstandigheden kan de rollenkneuzer 
worden uitgerust met een optionele extra aandrijving 
van de bovenste kneusrol. De aandrijving is synchroon 
via een overbrenging vanaf de onderste kneusrol.

Volle krachtoverbrenging: 
De rollenkneuzer wordt via een 
tandwielkast aangedreven. De aan-
drijving van de onderste kneusrol is 
geïntegreerd in de aandrijving van 
de maaibalk.

250 mm in diameter:
De grote kneusrollen hebben een 
hoge capaciteit, werken ook onder de 
zwaarste omstandigheden continue en overtuigen door 
het lage vermogen dat nodig is. De plastic coating van 
polyurethaan garandeert een lange levensduur.

EasyCut  06/14 | 

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

 Technische gegevens
EasyCut frontschijvenmaaier

EasyCut  
F 280 M

EasyCut  
F 320 M

EasyCut  
F 360 M

EasyCut  
F 280

EasyCut  
F 320

EasyCut  
F 360

Werkbreedte ca. mm 2.730 3.160 3.600 2.710 3.140 3.570

Transportbreedte ca. mm 2.565 3.000 3.450 2.565 3.000 3.450

Pendelbok Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Aantal maaischijven 4 / 2 opt. 5 / 2 opt 6 / 4 opt 4 5 6

Aantal maaitrommels 2 / 4 opt. 2 / 4 opt. 2 / 4 opt 2 2 2

Aantal zwadtrommels – – – 2 2 / 4 opt. 2 / 4 opt.

SafeCut Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Messensnelsluiting Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Zwadbreedte met
2 zwadtrommels

 
ca. mm

 
–

 
–

 
–

 
1.100

 
1.400

 
1.800

Zwadbreedte met
4 zwadtrommels

 
ca. mm

 
–

 
–

 
–

 
–

 
1.100

 
1.500

Aftakastoerental t / min 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Eigengewicht ca. kg 500 620 680 740 860 920

Vermogensbehoefte ca. kW / pk 40 / 55 48 / 65 54 / 75 44 / 60 51 / 70 55 / 80

Capaciteit ca. ha / u 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5

Hydr. Zijkappen  
(1 extra DW ventiel nodig) 

 
–

 
Optie

 
Optie

 
Optie

 
Optie

 
Optie

EasyCut frontschijvenmaaier met kneuzer

EasyCut F 320 CV EasyCut F 360 CV EasyCut F 360 CR

Werkbreedte ca. mm 3.160 3.600 3.600

Transportbreedte ca. mm 3.000 3.450 3.450

Aantal maaischijven 5 6 6

Aantal maaitrommels 2 2 2

SafeCut Standaard Standaard Standaard

Messensnelsluiting Standaard Standaard Standaard

Zwadbreedte ca. mm 1.300 - 2.700 1.600 - 3.000 1.600 - 3.000

CV-kneuzer met stalen tanden Standaard Standaard –

Schakelkast voor kneuzer  600 / 900 
omw / min 

 
Standaard

 
Standaard

 
–

Rollenkneuzer – – Standaard

Aandrijving bovenste wals – – Optie

Breedspreidplanten Optie Optie –

Aftakastoerental t / min 1.000 1.000 1.000

Eigengewicht ca. kg 1.080 1.240 1.260

Vermogensbehoefte ca. kW / pk 59 / 80 66 / 90 66 / 90

Hydraulische instelling bodemdruk Optie (1 x dubbelwerkend) – –

Hydraulisch opklappen zijbeschermingen Optie (1 x dubbelwerkend) Optie (1 x dubbelwerkend) Optie (1 x dubbelwerkend)

Capaciteit ca. ha / u 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5 4,0 - 4,5
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 Technische gegevens
EasyCut driepuntsschijvenmaaier

EasyCut R 280 EasyCut R 320 EasyCut R 360

Werkbreedte ca. mm 2.730 3.160 3.600

Transporthoogte ca. mm 3.500 3.900 4.000

Transportstand naar boven 110° 110° 124°

Aantal maaischijven 4 5 4 / 6

Aantal maaitrommels 2 2 4 / 2

SafeCut Standaard Standaard Standaard

Messensnelsluiting Standaard Standaard Standaard

Aftakastoerental Standaard t / min 540 540 540

Aftakastoerental Optie t / min 1.000 1.000 1.000

Eigengewicht ca. kg 780 840 1.040

Vermogensbehoefte ca. kW / pk 40 / 55 50 / 68 55 / 75

Mechanische instelling van de bodemdruk Standaard Standaard Standaard

Hydr. instelling van de bodemdruk Optie (1 x DW) Optie (1 x DW) Optie (1 x DW) 

Hydrauliekaansluitingen 1 x EW 1 x EW 1 x EW / 1 x DW

Trekstangpennen Cat. II Cat. II Cat. II

Capaciteit ca. ha / u 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5

EasyCut driepuntsschijvenmaaier met kneuzer 

EasyCut R 280 CV EasyCut R 320 CV

Werkbreedte ca. mm 2.730 3.160

Transporthoogte ca. mm 3.100 3.500

Transportstand naar boven 124° 124°

Aantal maaischijven 4 5

Aantal maaitrommels 2 2

SafeCut Standaard Standaard

Messensnelsluiting Standaard Standaard

CV-kneuzer met stalen tanden Standaard Standaard

Schakelkast voor kneuzer omw. / min. 600 / 900 Standaard Standaard

Zwadborden voor breed zwad Optie Optie 

Aftakastoerental Standaard t / min 540 540

Aftakastoerental Optie t / min 1.000 1.000

Eigengewicht ca. kg 1.120 1.260

Vermogensbehoefte ca. kW / pk 51 / 70 59 / 80

Mechanische instelling van de bodemdruk Standaard Standaard

Hydr. instelling van de bodemdruk Optie (1 x DW) Optie (1 x DW)

Hydrauliekaansluitingen 1 x EW / 1 x DW 1 x EW / 1 x DW

Trekstangpennen Cat. II Cat. II

Capaciteit ca. ha / u 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0

Alle afbeeldingen, maten en gewichten zijn niet altijd van toepassing op 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


