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  Ongestuurde pick-up EasyFlow

   Grote snijrotor met brede Hardox meenemers

  Snijden als een schaar met max. 41 messen

   Zijdelings uitzwenkbare messenbalk

  Centrale messenschakeling voor 0, 20, 21, 41 messen

  Schuin naar voren aflopende laadvloer 

   Laadautomaat „PowerLoad“

  Maximaal drie doseerwalsen voor de MX GD  

   Beveiliging van de doseerwalsen via de aftakas vanaf  
de trekker

  Hydraulisch onderstel

  CCI-ISOBUS optioneel: één terminal voor alle machines

KRONE MX
Oprapen met plezier

  |  MX  04/14



3

MX: de veelzijdige rotorwagen voor 
meer capaciteit! 

Pick-up 6 

Snijrotor 10

Messenbalk   12

Bovenbouw 16

Laadautomaat  18

Opraapwagens   
MX 320 GL, MX 350 GL 20

Doseerwagens 
MX 320 GD, MX 350 GD 22

Bediening 24

Onderstel 28

Aanspanning 32

Technische gegevens 35

MX  04/14 | 



4

  | VarioPack 10/04
4

MX
Beter oogsten

  Lagere vermogensbehoefte 

  Constante gewasstroom

  Optimale snijkwaliteit

  Eenvoudige bediening

  |  MX  04/14

MX: Het sterke rotorwagenprogramma

Type Functie Bovenbouw
Laadvolume  
(DIN 11714)

Messen

MX 320 GL 
MX 350 GL

Opraapwagen 
Opraapwagen

Geheel stalen bovenbouw 
Geheel stalen bovenbouw

31 m3 
35 m3

41 
41

MX 320 GD 
MX 350 GD

Opraap- en doseerwagen 
Opraap- en doseerwagen

Geheel stalen bovenbouw 
Geheel stalen bovenbouw

31 m3 
35 m3

41 
41
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MX 320 GL, MX 350 GL
De grote MX opraapwagens hebben een 
 enorme capaciteit. Met de gesloten stalen 
bovenbouw transporteert u het gewas zonder 
verliezen. De ver openende stabiele achter-
klep en de dubbele bodemketting met hoge 
capaciteit, verkorten de lostijden en verhogen 
de capaciteit.

MX 320 GD, MX 350 GD 
De stalen bovenbouw en maximaal drie 
doseer walsen maken de MX rotorwagens 
veelzijdig in gebruik. De doseerwalsen verde-
len het gewas gelijkmatig over de rijkuil. Dit 
bespaart tijd en werk tijdens het vastrijden 
van de kuil. De GD modellen bieden de ideale 
voorwaarden voor kwaliteitssilage.  

Meer kracht met minder pk‘s: 
Met de grote MX opraap- en doseerwagens koopt u

ervaring en competentie in de bouw van opraapwagens.

Innovaties, zoals de ongestuurde pick-up EasyFlow, de

grote snijrotor, de zijdelings uitzwenkbare messen-

balken de naar voren aflopende laadvloer,

zorgen voor een snellere doorvoer, een

geringere vermogensbehoefte bij meer

bedieningscomfort en minder onderhoud  

en slijtage.

MX  04/14 | 
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EasyFlow
De pick-up zonder curvebaan

  Perfect oprapen onder alle omstandigheden

  Meer capaciteit, rustiger draaien

  Minder slijtage, minder onderhoud

Grote  zwaden, zwaar gewas en een hoog werktempo – 
in zulke gevallen zit u goed met de EasyFlow.

EasyFlow – sneller rijden, perfect oprapen:
Met een werkbreedte van 1.900 mm volgens DIN 
11220 en een hoger toerental overtuigt de ongestuurde 
 pick-up Easy Flow, ook wanneer capaciteit nodig is. 

  | VarioPack 10/04  |  MX  04/14
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Ongestuurd gaat 
beter:
Een sterke punt van 
de EasyFlow pick-up is 
de bijzondere vorm van de 
afstrijkers. De afstrijkers zorgen 
voor een constante gewasstroom 
bij het wegduiken van de tanden.

Lage kosten en hoge capaciteit
Met EasyFlow biedt KRONE een ongestuurde pick-up, zonder  curvebaan. 

De  voordelen liggen voor de hand: EasyFlow is in vergelijking met 

 gestuurde systemen eenvoudig gebouwd, heeft 

minder bewegende delen en loopt rustiger. 

De geringere slijtage komt tot uiting in lagere 

 onderhouds- en service kosten. Met een 30 % 

hoger toerental raapt EasyFlow schoon op en 

 presteert hij meer. 

Onderhoudsarme aandrijving:  
De pick-up wordt aangedreven via een automatisch 
 gespannen ketting, met beveiliging door een sterslip-
koppeling.

Gewasgeleiderol:
De gewasgeleiderol zorgt voor een constante gewas-
stroom, ook bij wisselende zwaden hoge capaciteit en 
gelijkmatige gewasstroom.

Kleine tandenafstand:
Met vijf tandenrijen en een tandenafstand van slechts 
55 mm pakt EasyFlow ook kort gewas volledig op.

MX  04/14 | 



8

Nalopend:
De tastwielen, met luchtbanden, zijn 
 zonder gereedschap in hoogte  verstelbaar 
en kunnen aan alle omstandigheden 
 worden aangepast. Ze volgen alle  bochten, 
 schuiven niet en ontzien de graszode.

  | VarioPack 10/04  |  MX  04/14

Volledige aanpassing:
De EasyFlow pick-up is pendelend opgehangen. Daardoor volgt de 
pickup de bodemoneffenheden niet alleen in lengterichting, maar 
ook dwars op de rijrichting. Het gewas wordt volledig opgeraapt. Er 
blijft niets liggen.
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Tastwielen achter de pick-up:
Optionele tastwielen achter de pick-up 
zorgen voor een betere geleiding en een 
volledige gewasopname ook op zachte 
ondergrond. Doordat de in hoogte ver-
stelbare wielen niet in het trekkerspoor 
lopen, blijft de werkdiepte van de tanden 
 constant. 

Grote bodemvrijheid:
De knikdissel met dubbelwerkende hy-
draulische cilinders behoort tot de stan-
daard uitrusting. Met een bodemvrijheid 
van max. 75 cm rijdt u probleemloos over 
elke rijkuil. Het gewas wordt niet opge-
schoven.

MX  04/14 | 
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De snijrotor
Constante doorvoer

  Hoge laadcapaciteit: grote rotordiameter van 880 mm

  Lage vermogensbehoefte: tanden met extra brede meenemers 

  Extreem duurzaam: meenemers van slijtvast Hardox staal

Beter oogsten:
Met een diameter van 880 mm en een rotorbreedte van 
1.640 mm heeft de MX snijrotor, met acht spiraalvormig 
geplaatste tandenrijen, een zeer hoge capaciteit. De 
extra brede meenemers op de tanden gaan voorzichtig 
om met het gewas, verhogen de snijkwaliteit en verla-
gen de vermogensbehoefte.

  | VarioPack 10/04  |  MX  04/14
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Extra sterke aandrijving:
De onderhoudsvrije rotoraandrijving vindt 
plaats via een gesloten, in oliebad lopende 
tandwielaandrijving. De aandrijving is bestand 
tegen de hoogste belastingen en zorgt voor 
zekerheid tijdens de oogst.

Hardox is duurzamer:
De snijroter voldoet aan de hoogste eisen. 
Daarvoor zijn de meenemers op de rotor 
en de afstrijkers gemaakt van Hardox staal. 
 Samengevat: minder slijtage, een langere 
 levensduur en minder kosten.

Sneller laden, lichter doorvoeren, beter snijden:
De snijrotor van de MX is het resultaat van

tientallen jaren ervaring met snijrotoren.

De rotor heeft niet alleen een hoge ca-

paciteit, een lage onderhoudsbehoefte, 

lage vermogensbehoefte, maar zorgt 

ook voor een gewasvriendelijke doorvoer 

zonder moezen. Afhankelijk van type en gebruiks-

omstandigheden kunnen de MX laad- en doseerwagens

gebruikt worden met trekkers vanaf ca. 120 pk.

MX  04/14 | 
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De messenbalk
Het messcherpe KRONE concept

  Topsnijkwaliteit: schaarsnede

  Korte snijlengte: 37 mm met maximaal 41 messen

  Centrale messengroepschakeling: 0, 20, 21, 41 messen

  Individuele messen beveiliging, traploos instelbaar

Schaarsnede:
Het gewas kan de messen niet ontwijken, doordat de 
afstand tussen de messen en de brede meenemers 
van de rotortanden zeer gering is. Het resultaat: door 
en door perfecte snijkwaliteit zonder kneuzen en ver-
moezen.

Trekkende snede:
Doordat de messen over de gehele lengte snijden loopt 
de snijrotor lichter en rustiger. Het gegolfde mesprofiel 
zorgt ervoor dat de messen langer scherp blijven.

  | VarioPack 10/04  |  MX  04/14
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Centrale messengroepschakeling:
De instelling van de gewenste snijlengte vindt snel en 
eenvoudig plaats met behulp van de centrale messen-
groepschakeling. Bij de MX hebt u met 20, 21 of 41 in-
geschakelde messen theoretische snijlengtes van 74 of 
37 mm. In de 0-stand wordt het gewas niet gesneden.

De fi jnste snijkwaliteit
Snijden zoals een schaar. De kleine afstand tussen 

de brede meenemers en de afzonderlijk 

beveiligde messen maken dat mogelijk. 

Maximaal 41 messen zorgen voor perfect 

kort gesneden gewas. Met de centrale 

messenschakeling kunt u in enkele seconden 

de door u gewenste snijlengte instellen. 

MX  04/14 | 

Vanuit de trekkercabine:
Voor het monteren en demonteren van de messen en bij 
eventuele verstoppingen kan de messenbalk hydrau-
lisch uit het invoerkanaal worden gezwenkt. Na ophef-
fen van de verstopping wordt de messenbalk weer naar 
binnen gezwenkt. Extra knoppen op het frame bieden 
de mogelijkheid de messenbalk extern te bedienen. 

Afzonderlijke mesbeveiliging:
De messen zijn afzonderlijk door veren beveiligd. Na het 
uitwijken van een mes, zwenkt deze automatisch terug 
in de uitgangspositie. De intensiteit van de individuele 
mesbeveiliging is centraal traploos instelbaar, en kan op 
iedere situatie worden aangepast.
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Messen monteren en demonteren
Praktisch en comfortabel

  Zwenkbare messenbalk  

  Messen verwisselen zonder gereedschap

  Centrale bediening aan de linkerkant van de wagen

Comfortabel:
Voor onderhoudswerkzaamheden en voor het verwisse-
len van messen kan met de comfortbediening de mes-
senbalk met behulp van drukknoppen op het zijframe 
van de wagen worden bediend. 

Zonder de trekker te verlaten:
Voor het monteren en demonteren van de messen 
wordt de messenbalk hydraulisch uit het invoerkanaal 
gezwenkt. Vervolgens wordt de gehele messenbalk 
van onder naar de zijkant van de wagen gezwenkt. Dit 
maakt het monteren en demonteren nog makkelijker.

  | VarioPack 10/04  |  MX  04/14
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Zo werkt het:
Nadat de complete messenbalk hy-
draulisch naar beneden is gezwenkt en 
de messen in de nulstelling ontgren-
deld zijn, wordt de messenbalk vanaf 
de linkerkant met een hendel los ge-
maakt en naar de zijkant van de wagen 
gezwenkt. 

De los in de messenbalk liggende 
 messen kunnen eenvoudig worden uit-
genomen. 

Bij het terugzwenken van de messen-
balk onder de wagen wordt de 
 messenbalk aan de rechterkant van de 
wagen automatische vergrendeld.

Eenvoudig en handig:
De messen kunnen zonder gereedschap worden gewisseld. Praktisch, eenvoudig en 

snel. De complete messenverwisseling, vanaf het uitzwenken van de  messenbalk tot en 

met het uitnemen van de messen, vanaf de linkerkant van de wagen. U bespaart tijd en 

veel geloop.

MX  04/14 | 
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De „andere“ bovenbouw
Meer laden, gemakkelijker laden 

   Lagere vermogensbehoefte: naar voren aflopende laad-
vloer met kort invoerkanaal

  Geen brugvorming: loodrecht staande zijwanden

  Robuust, breed frame met C-profiel

  Dubbele bodemketting

Met vier kettingen:
Met de dubbele bodemketting toont de MX zijn kracht 
bij het lossen. De vier kettingen met korte schakels zijn 
gehard en hebben een lange levensduur.

Robuust:
De 240 mm hoge dragers uit C-profiel en de vele rongen 
zijn bestand tegen de hoogste belastingen. De zijwan-
den zijn thermisch verzinkt en voorzien van poeder- en 
kunststofcoating – door en door kwaliteit.

  | VarioPack 10/04  |  MX  04/14
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Hij trekt door:
Door de hydraulische aandrijving van de bodemketting 
is het mogelijk de snelheid van de bodemketting trap-
loos in te stellen. Bij de doseerwagens is het tevens mo-
gelijk om de bodemketting terug te laten draaien, om bij 
eventuele storingen in het bereik van de doseerwalsen 
de lading naar voren te kunnen schuiven.

Aandrijving van twee kanten:
Bij de MX 350 wordt de bodemketting standaard van 
beide kanten aangedreven, bij de MX 320 is dit optio-
neel. Door het omschakelen van een hydraulisch ven-
tiel loopt de bodemketting in de snelgang met dubbele 
snelheid.

De weg naar succes
De MX is het resultaat van tientallen jaren  

ervaring en ontworpen in goede en succesvolle  

samenwerking met gebruikers. De MX is  

ontworpen voor de eisen van veehouders  

en loonwerkers. Met de schuin naar voren  

aflopende laadvloer is het gelukt niet alleen  

een wagen met een hoge capaciteit, maar ook met 

een geringe vermogensbehoefte aan te bieden.

De bodemketting die het in zich 
heeft:
Met de schuin naar voren aflopende 
laadvloer en het verkorte invoerkanaal 
wordt het gewas nog sneller, voorzich-
tiger en met duidelijk lagere vermo-
gensbehoefte in de wagen gevoerd. Uw 
voordeel: hogere capaciteit bij een lager 
brandstofverbruik.

MX  04/14 | 
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Meer laden
Efficiënter oogsten

   Laadautomaat: beter en voller laden met de voorperssensor 
en de volumesensor

   Met automatische uitschakeling van de bodemketting: 
Geen beschadiging van de achterwand, storingvrij starten 
van de doseerwalsen, vollere ladingen

Automatische uitschakeling van de bodemketting: 
Wanneer de wagen vol is drukt het gewas de onderste 
doseerwals bij de MX GD in de coulissengeleiding naar 
achteren. De bewegingssensor stopt de bodemketting. 
De doseerwalsen kunnen storingvrij op gang komen.

Veiligheid inbegrepen:
Bij de opraapwagen MX GL wordt de bodemketting, 
wanneer de wagen vol is, via een taster met sensor aan 
de binnenkant van de achterwand gestopt. De automa-
tische uitschakeling van de bodemketting beschermt 
de achterwand tegen beschadigingen. 

  | VarioPack 10/04  |  MX  04/14
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Er gaat meer in
De MX opraap- en doseerwagen zijn ontworpen voor 

maximale capaciteit. De optionele laadautomaat 

PowerLoad met krachtmeetsensor en volumesensor 

zorgen onder alle omstandigheden voor optimale 

verdichting en vulling van de wagen. Zodat de wa-

gen vierkant wordt volgeladen. Met een MX met 

PowerLoad benut uw de maximale laadcapaciteit en 

verminderd u de transportkosten. 

MX  04/14 | 

Laadautomaat „Power Load“
De krachtsensor meet bij het laden de belasting op de 
dwarsbalk van de voorwand. Als de belasting de inst-
elbare waarde en dus de gewenste dichtheid bereikt is, 
dan schuift automatisch de bodemketting naar achte-
ren. De gelijkmatige belasting en het geringe
brandstofverbruik zijn overtuigend.

Met de volledige lading:
De volumesensor op de bovenste geleideplaat van de 
voorwand geeft de vulstand naar boven aan. Als de 
vooringestelde uitwijking van de laadklep wordt over-
schreden wordt de bodemketting geactiveerd. Het 
bedieningsconcept maakt zowel het gebruik van de 
kracht- als de volumesensor apart mogelijk, maar ook 
een combinatie van beide is mogelijk. De chauffeur 
wordt ontlast en de wagen wordt optimaal gevuld.

Volumesensor

Krachtmeetsensor
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MX 320 GL, MX 350 GL
Grote opraapwagens 

   Robuuste, gesloten stalen bovenbouw

  Volledige belading met laadautomaat

  Sterke bodemketting met vier kettingen 

Veelzijdig 
De bovenbouw van de MX is bijzonder robuust. Omdat 
er geen beugels en kabels boven over de wagen nodig 
zijn, kan de MX ook als hakselwagen worden ingezet.

Sterk tijdens de oogst:
Met tot 24 ton toelaatbaar totaalgewicht is de MX 350 
GL gebouwd voor het zwaarste werk. De voordelen: 
slagvaardigheid, superieure snijkwaliteit en gebruiks-
zekerheid zijn met name voor de silagewinning van 
groot belang.

  | VarioPack 10/04  |  MX  04/14
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Schoon transporteren: 
Voor gebruik als hakselwagen kunnen de MX worden 
uitgerust met een optionele rotorafdekking. Daardoor 
kan het gewas verliesvrij worden getransporteerd.

Oogsten zonder verliezen
In verband met de hoge slagvaardigheid en de 

 veelzijdige gebruiksmogelijkheden als semi- 

dubbeldoelwagen zijn de grote rotorwagens  

MX 320 GL en 350 GL met vaste, stalen 

 bovenbouw en een laadvolume van 31 m³ 

en 35 m³ (DIN 11714) uitermate geschikt 

voor de grotere veehouderijen en loonbedrijven. Ze zijn volledig op 

 capaciteit afgestemd, de brede inzetbaarheid en een hoger rendement.

Vrij baan: 
Met de ver openende achterklep, de dubbele bodem-
ketting en loodrechte, vlakke profielwanden lost de MX 
GL ook grote hoeveelheden gewas snel en storingsvrij.

Vanuit de trekkercabine:
De grote achterklep wordt geopend en gesloten door de 
aan beide kanten geplaatste hydraulische cilinders. De 
automatische ver- en ontgrendeling maakt de bediening 
gemakkelijker.

MX  04/14 | 
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MX 320 GD, 350 GD
Doseerwagens met stalen bovenbouw

   Robuuste geheel stalen bovenbouw voor 31 en 35 m³  
(DIN 11741)

  2 of 3 doseerwalsen met een grote diameter van 470 mm

  Beveiliging van de doseerwalsen via de aftakas

  Optionele dwarsafvoerband 

Dwarsafvoerband  
De hydraulisch aangedreven dwars-
afvoerband is instelbaar voor links- of 
rechts uitwerpen en kan eenvoudig on-
der de wagen worden geschoven.

Bediening:
Bediend wordt de dwarsafvoerband 
bij comfort bediening vanuit de cabine 
van de trekker, of via een extra bedie-
ningsunit bij de dwarsafvoerband.

Praktisch:
Het praktische en veilige instapluik aan 
de zijkant, met uitklapbaar trapje, voor 
toegang tot de laadruimte. Maakt het 
reinigingen van de laadruimte gemak-
kelijker.

  | VarioPack 10/04  |  MX  04/14
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Sterke aandrijving:
De stabiele kettingen met automatische kettingspan-
ners brengen het volle vermogen over. De automatische 
uitschakeling van de bodemketting via een bewegings-
sensor aan de onderste loswals geeft zekerheid.

Sneller lossen:
De rechtstreekse aandrijving van de doseerwalsen van-
uit de hoofdtandwielkast heeft zich meer als bewezen. 
De beveiliging tegen overbelasting via de nokkenkop-
peling in de hoofdaftakas vanaf de trekker maakt nog 
sneller en gelijkmatiger lossen mogelijk. Dat bespaart 
tijd en maakt de MX nog economischer.

Succesvol oogsten:
Voor kwaliteitssilage in de rijkuil is een 

optimale gewasverdeling nodig. De MX met 

stalen bovenbouw en maximaal drie grote 

doseerwalsen voldoet volledig aan deze eisen. 

Laag na laag wordt over de gehele lengte van de rijkuil 

het gewas gelijkmatige verdeeld, ideaal voor het vastrijden. 

Power maal 3 
Met maximaal drie doseerwalsen legt u een gelijkmatige 
 gewaslaag af. De V-vormig geplaatste tanden verdelen het 
gewas over de gehele breedte. Door het hogere toerental van 
de onderste doseerwals kan nog sneller worden gelost. 



2424

Bediening
Helemaal naar wens

   Comfortabel

   Overzichtelijk

   Gemakkelijk

   CCI-ISOBUS: één bedieningskast voor alles

Comfort bediening:
De comfort bediening is geschikt voor 
ISOBUS en is nodig voor extra uitrus-
ting, zoals bijvoorbeeld bij de laad- en 
losautomaat.

Load Sensing:
De comfort bediening is geschikt voor 
load sensing. Bij load sensing wordt al-
leen olie geleverd wanneer de wagen 
het nodig heeft. De trekker wordt hier-
door ontlast.

Medium bediening:
De medium bediening, incl. bedie-
ningsterminal Alpha behoort tot de 
basisuitrusting van de MX opraap- en 
doseerwagens.

  | VarioPack 10/04  |  MX  04/14
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Handig en comfortabel:
Het bedieningscomfort moet kloppen. De KRONE MX wagens kunnen  helemaal 

volgens uw wensen worden uitgerust. De stootvaste bedieningsterminals 

zijn  handig, overzichtelijk en eenvoudig 

te  bedienen. ‚S nachts maakt de actieve 

 achtergrondverlichting van de knoppen het 

werken met de   laad- en doseerwagens 

nog  gemakkelijker. De CCI terminal maakt 

 bediening mogelijk van ISOBUS machines 

van veel fabrikanten.

MX  04/14 | 

Medium bediening Alpha bedieningsterminal

Comfort bediening Delta bedieningsterminal

CCI 200 bedieningsterminal Bedieningsterminal van de trekker

Dat past:
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Alpha bedieningsterminal:
De Alpha bedieningsterminal voor de MX opraap- en doseer-
wagens dient voor bediening van de pick-up, de knikdis-
sel, de bodemketting, de messenbalk, de achterwand en de 
werklamp. Bij de doseerwagen kunt u ook de snelheid van 
de  bodemketting afl ezen. Lichtdioden informeren u over alle 
functies, tot en met de blokkering van de gestuurde as.

Delta bedieningsterminal: 
Hiermee kunt u het complete laad- en losproces sturen, diag-
noses uitvoeren, transportritten en gewerkte uren oproepen. 
Het verlichte display geeft alle functies goed zichtbaar weer. 
Daarnaast kunt u met het Delta-terminal de laad- en losauto-
maat met automatische blokkering van de gestuurde as, de 
dwarsafvoerband, de toevoeging van silagemiddelen en de 
snelgang van de bodemketting bedienen. De messenbalk kan 
ook via twee externe bedieningsknoppen in en uit worden ge-
zwenkt.

  | VarioPack 10/04  |  MX  04/14

Handig en comfortabel: 
De schokbestendige bedieningskasten van de medium en comfort bediening en ook 

de CCI terminal voor de ISOBUS, zijn handig, overzichtelijk en eenvoudig te bedienen. 

‘S nachts maakt de actieve achtergrondverlichting het werken met de laad- en doseer-

wagen nog gemakkelijker. De CCI terminal maakt de bediening mogelijk van ISOBUS 

machines van veel fabrikanten. De elektronische weegrinrichting is als optie leverbaar.
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ISOBUS bedieningsterminal CCI 200:
CCI 200 heeft alle functies van de Alpha- en Delta-bedie-
ningsterminal. Daarnaast kan de CCI 200 ook gebruikt wor-
den bij machines met ISOBUS van andere fabrikanten. Het 
touch-screen kleurendisplay, de stopknop voor alle elektrisch 
aangestuurde functies, de taak-controller voor aansluitende 
opdrachtverwerking en de mogelijkheid om met een extra joy-
stick (AUX) en een camera te werken zorgen voor het hoogst 
mogelijke bedieningscomfort.

ISOBUS trekkerinterface:
Bij aansturing van de MX via de ISOBUS terminal van de trek-
ker is het tevens mogelijk dat de gestuurde achteras auto-
matisch wordt geblokkeerd bij het achteruit rijden en bij het 
harden rijden als een vooraf ingevoerde snelheid, bijvoorbeeld 
30 km/u. Als de trekker zelf voorzien is van een ISOBUS ter-
minal, dan kan deze ook worden gebruikt voor het bedienen 
van de wagen. Als de trekker niet met een ISOBUS terminal 
is uitgerust kunt u met de ISOBUS terminal CCI 200 werken.

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

Optionele weeginrichting:
Metingen van de elektronische weegrinrichting bepaald het 
gewicht van de lading door middel van meetstaven gemon-
teerd in het hydraulische onderstel en in de knikdissel. 

MX  04/14 | 
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Tandem onderstel
Veilig onderweg

    Parabool tandem met schommelstuk:
geveerd, exacte asgeleiding, kleine asafstand

    Tandem met hydraulische ophanging:
helt niet over. Nalopend gestuurde achteras

    Automatische, belastingsafhankelijke reminrichting (ALB)
4-wielberemming
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Banden naar keuze:
MX 320

Banden naar keuze:
MX 350

Radiaalbanden

620/40 R 22.5 148 D

Radiaalbanden

710/40 R 22.5 161 D

Diagonalbanden

710/45 - 22.5 162 AB

Diagonalbanden

710/45 - 22.5 162 A8

Radiaalbanden

710/45  R 22.5 165 D

Radiaalbanden

710/45 R 22.5 165 D

Radiaalbanden

710/40 R 22.5 162 D

Radiaalbanden

710/40 R 22.5 162 D

Radiaalbanden

800/45 R 26.5 174 D

Radiaalbanden

710/50 R 26.5 170 D

Radiaalbanden

750/45 R 26.5 170 D
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Door stuurstangen getrokken:
Bij het parabool geveerde tandem met schommel-
stuk worden de assen door stuurstangen getrokken. 
Dit is ideaal voor op de rijkuil en tijdens het nemen 
van bochten. Hierdoor trekt de wagen lichter en is 
de wagen stabieler. Ook zorgt de exacte asgeleiding 
voor het beter rechtuit rijden en minder banden slij-
tage. De door de stuurstangen ontlaste bladveen 
dienen uitsluitend voor de vering. 

Hydraulisch:
Grote wielen en hoge bovenbouw stellen zeer 
hoge  eisen aan het onderstel van een opraap- en 
 hakselwagen. Het meelopend gestuurde tandem met hy-
draulische  ophanging vervult alle wensen uit de praktijk. 
Het onderstel is uiterst stabiel en de wagen staat altijd 
evenwijdig ten opzichte van de ondergrond. Overhellen bij 
snelle ritten, in bochten en op hellingen is uitgesloten. U 
rijdt uiterst comfortabel en zeer veilig.

Daarop rijdt u weg!
Met toenemende totaalgewichten en de veelzijdige gebruiksmogelijkheden van de MX als 

opraap- of hakselwagen op vlak land of op hellingen heeft onderstellen nodig, die volledig 

bestand zijn tegen de hoge belastin-

gen. Het parabool geveerde tandem 

met schommelstuk en het tandem-

stel met hydraulische ophanging zijn 

uiterst robuust en bieden zekerheid en 

een hoog rijcomfort. 
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Parabool geveerd tandem met schommelstuk en toelaatbare asbelasting van 16.000 kg (voor MX 320 GL, MX 320 GD)

Toelaatbare snelheid: 40 km/u 
Luchtdrukremsysteem met 2 leidingen met ALB of hydraulisch remsysteem  
Spoorbreedte:  1.950 mm 
Asafstand:  1.200 mm 
Wielaansluiting:  8-gats

Bandenmaten:  620/40 R 22.5 148 D 
Bandenbreedte:  610 mm 
Bandendiameter:  1.080 mm 

Bandenmaten:  710/40 R 22.5 161 D 
Bandenbreedte:  727 mm 
Bandendiameter:  1.140mm

Banden naar keuze: 
MX 350
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Tandem onderstel
Met hydraulische niveauregeling

   Overhellen uitgesloten 
Rustig meeloopgedrag

   Zeer stabiel in scheve stand 
Gering omkiepgevaar

   Meelopend gestuurd 
Minder rijsporen, minder bandenslijtage

  Grote bandenmaten, tot 26.5 inch 

Zo werkt het:
Bij bodemoneffenheden wordt de olie van de voorste in 
de achterste cilinder geperst, of andersom. De bodem-
druk per wiel is dus altijd exact gelijk. Omdat de hydrau-
lische circuits gesloten en aan beide kanten gescheiden 
zijn, staat de wagen altijd evenwijdig ten opzichte van 
de ondergrond. 

Goed voor de graszode:
De achterste wielen zijn meelopend gestuurd. Bij 
 manoeuvreren of voor het rijden op de rijkuil kan de be-
sturing met spercilinders worden geblokkeerd.
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Meelopende gestuurd hydraulisch tandem met toelaatbare asbelasting van 16.000 kg  
(voor MX 320 GL en MX 320 GD)

Toelaatbare snelheid: 40 km/u 
Luchtdrukremsysteem met 2 leidingen met ALB of hydraulisch remsysteem 
Spoorbreedte:  2.000 mm 
Asafstand:  1.220 mm 
Wielaansluiting:   8-gats

Bandenmaten:  620/40 R 22.5 148 D 
Profilbezeichnung:  Flotation Pro Radial 
Reifenbreite:  610 mm 
Reifendurchmesser:  1.080 mm 

Meelopende gestuurd hydraulisch tandem met toelaatbare asbelasting van 18.000 kg  
(voor MX 320 GL, MX 320 GD, MX 350 GL en MX 350 GD)

Toelaatbare snelheid: 40 km/u 
Luchtdrukremsysteem met 2 leidingen met ALB of hydraulisch remsysteem 
Spoorbreedte:  2.050 mm 
Asafstand:  1.500 mm 
Wielaansluiting:  10-gats

Bandenmaten:  710/45 22,5 TL 162 A8 
Profielbeschrijving:  Flotation+ 
Bandenbreedte:  720 mm 
Bandendiameter:  1.235 mm

Bandenmaten:  710/45 R 22,5 TL 165D 
Profielbeschrijving:  Flotation Trac 
Bandenbreedte:  725 mm 
Bandendiameter:  1.220 mm

Bandenmaten:  710/40 R 22,5 TL 162 D 
Profielbeschrijving:   Flotation Pro Radial 
Bandenbreedte:  705 mm 
Bandendiameter:  1.170 mm

Meelopende of gedwongen gestuurd hydraulisch tandem met toelaatbare asbelasting van 20.000 kg  
(voor MX 350 GL en MX 350 GD)

Toelaatbare snelheid: 40 km/u 
Luchtdrukremsysteem met 2 leidingen met ALB of hydraulisch remsysteem 
Spoorbreedte:   2.050 mm 
Asafstand:   1.820 mm 
Wielaansluiting:  10-gats

Bandenmaten:  800/45 R26, 5 TL 174 D 
Profielbeschrijving:  Flotation Pro Radial 
Bandenbreedte:  800 mm 
Bandendiameter:  1.350 mm

Bandenmaten:  710/50 R26,5 TL 170 D 
Profielbeschrijving:  Cargo X-BiB 
Bandenbreedte:  732 mm 
Bandendiameter:  1.405 mm

Bandenmaten:  750/45 R26,5 TL 170D 
Profielbeschrijving:  Flotation Trac 
Bandenbreedte:  740 mm 
Bandendiameter:  1.360 mm



3232

Aanspanning
Helemaal naar wens

  Boven- en onderaanspanning 

  Trekogen voor de verstelbare trekhaak, ondertrekhaak en zwaaitrekhaak 

  Kogelkoppeling

Onderaanspanning:
In vergelijk met bovenaanspanning is bij een 
 ondertrekhaak een hogere oplegdruk toegelaten. De 
 onderaanspanning wordt gebruikt met zwaaitrekhaak, 
 kipperknobbel, ondertrekhaak of kogelkoppeling. De 
MX 350 heeft standaard onderaanspanning.

Bovenaanspanning:
Met veel ruimte onder de dissel raapt u ook de grootste 
zwaden zonder problemen op. De wagen wordt aan de 
verstelbare trekhaak van de trekker gekoppeld.
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1. Comfort bij het aankoppelen:
De MX heeft een inklapbare steunpoot. Voor het aan- en 
afkoppelen kan de knikdissel hydraulisch aan de hoogte 
van de trekhaak van de trekker worden aangepast. Dat 
gaat snel en eenvoudig.

2. Geveerde dissel:
De optionele disselvering met behulp van een stikstof-
accumulator op de hydraulische cilinders zorgt voor 
schokvrij rijden en een hoger rijcomfort. 

3. Kogelkoppeling K 80: 
De 80 mm kogelkoppeling biedt het hoogste rijcomfort, 
hoogste veiligheid bij een zeer geringe slijtage. 

4. Trekoog 40:
Het trekoog met 40 mm binnendiameter voor aankop-
peling in de trekhaak. 

5. Ringtrekoog 50:
Het vaste trekoog met een binnendiameter van 50 mm 
voor de ondertrekhaak of kipperknobbel.

Alles is mogelijk:
Verschillende landen, wetten en gebruiksomstandigheden vereisen een aanpassing en 

daardoor een voor de betreffende regio optimale oplossing. Met de grote keuze uit aan-

koppelingssystemen voldoet KRONE volledig aan de in binnen- en buitenland gestelde 

eisen. Het aanbod gaat van trekoog tot en met kogelkoppeling, van boven- tot en met 

onderaankoppeling.

MX  04/14 | 
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 Technische gegevens
Opraap-/doseerwagens MX

MX 320 GL MX 320 GD MX 350 GL MX 350 GD

Laadvolume (DIN 11714) ca. m³ 31 31 35 35

Lengte ca. mm 9.050 9.650 9.550 10.350

*Totale breedte ca. mm 2.550 2.550 2.550 2.550

*Totale hoogte ca. mm 3.650 3.650 3.875 3.875

*Hoogte laadvloer ca. mm 1.450 1.450 1.450 1.450

Spoorbreedte ca. mm 1.950 (2.000) 1.950 (2.000) 2.000 2.000

Bandenmaten 
620/40 R 22.5 148 D 
710/40 R 22.5 161 D 
710/45 - 22.5 162 A8 
710/45 R 22.5 165 D 
710/40 R 22.5 162 D 
800/45 R 26.5 174 D 
710/50 R 26.5 170 D 
750/45 R 26.5 170 D

 
standaard 

Optie 
Optie 
Optie 
Optie 

– 
– 
–

 
standaard 

Optie 
Optie 
Optie 
Optie 

– 
– 
–

 
– 
– 

Optie 
standaard 

Optie 
Optie 
Optie 
Optie

 
– 
– 

Optie 
standaard 

Optie 
Optie 
Optie 
Optie

Toelaatbare oplegdruk 
bij bovenaanspanning met luchtdrukrem  
bij onderaanspanning 

 
kg 
kg

 
2.000 
(3.000)

 
2.000 
(3.000)

 
 

3.000

 
 

3.000

Toelaatbare asbelasting 
 

kg 
 

16.000 
(18.000) 

–

16.000 
(18.000) 

–

– 
18.000 
(20.000) 

– 
18.000 
(20.000) 

Werkbreedte pick-up mm 1.900 1.900 1.900 1.900

Aantal messen max. 41 41 41 41

Minimale messenafstand mm 37 37 37 37

Doseerwalsen – 2 (3) – 2 (3)

Vermogensbehoefte ca. KW/pk 88 / 120 88 / 120 92 / 125 92 / 125

Aftakastoerental 1/min 1.000 1.000 1.000 1.000

Geschikt voor load sensing ja ja ja ja

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

* Basisuitrusting, afhankelijk van bandenmaat en type onderstel (  ) Optioneel
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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.


