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  Laadvolume tot 56 m³ volgens DIN 11741

   Schuin naar voren aflopende stalen laadvloer voor meer 
laadruimte en een hoger rijcomfort

   Zelfdragende frame voor een lager gewicht en meer 
 laadvolume

  Met of zonder doseerwalsen

    Grote opening van de laadruimte: Schuine voor- en achter-
wand voor het snel en makkelijk laden van de silagewagen

   Hydraulische knikdissel: ideaal voor het loshakselen 
Grote opening met voorover geknikte wagen 

   Extreem krachtige en snelle bodemketting aandrijving:  
TX 460, TX 560 tot 34 m/min  
TX 460 D, TX 560 D tot 17 m/min

  Dubbele bodemketting met stalen kettingen 14 x 50 mm

  Conische opbouw – snel en makkelijk lossen

  Onderstellen met hydraulische pendeling

KRONE TX
Silagewagen
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KRONE TX
Ruimtewonder

  Laadvolume 46 m³ en 56 m³ (DIN 11741)

   Het zelfdragende frame voor een lager gewicht en meer 
laadvolume 

  Robuuste, heavy-duty volledig stalen opbouw 

  Conische bakopbouw, voor makkelijker lossen 

veel minder uit en is de kans kleiner om de paaltjes van de 
 afrastering te raken. De hydraulische knikdissel is ideaal bij 
het loshakselen als er achter de hakselaar aan wordt 
 gereden. De grote opening, de voorover geknikte wagen 
en de aan de voorzijde van de wagen aflopende stalen 
 bodem zorgen bij het loshakselen voor optimale belading 
 zonder verliezen en geven de trekker gelijk meer druk op 
de  achterwielen.

De innovative silagewagen:
De KRONE silagewagens TX zijn ontworpen voor het  zware 
werk. Innovaties zoals de schuin naar voren  aflopende 
stalen vloer en de schuine voor- en achterwand zorgen 
voor extra laadvolume, zonder dat de silagewagen langer 
wordt. De grotere opening aan de bovenkant maakt het 
laden makkelijker en zorgt voor minder verliezen. Door 
de schuine achterkant zwenkt de wagen bij kort draaien 
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Exclusief van KRONE:
Het door KRONE voor de TX ontwikkelde 
één-frame-concept – waarbij uit het frame van 
de bak een zelfdragende frame is ontstaan – 
maakt een lager eigen gewicht mogelijk. En 
door de naar voren schuin aflopende stalen 
bodem zorgt voor meer laadvermogen en een 
lager zwaartepunt. Door het lagere zwaarte-
punt biedt de KRONE TX meer stabiliteit langs 
hellingen en in snelle bochten.

KRONE TX – snel naar succes
De KRONE silagewagens TX zijn gebaseerd op tientallen

jaren ervaring bij het ontwikkelen en bouwen van 

 opleggers voor de transportbranche en bij het bouwen van 

opraapwagens. Een KRONE TX silagewagen is door zijn  

grote opening, makkelijk te laden, overtuigd door de grote 

 transportcapaciteit, ligt ook bij snel transport veilig op 

de weg en lost snel. Met een KRONE TX vergroot u de 

transportcapaciteit, verlaagt u de kosten en zet  

u nieuwe  maatstaven.

Makkelijk en snel lossen:
De conische opbouw overtuigt. 
Doordat de opbouw aan de achter-
kant breder is dan aan de voor-

kant, dit maakt in combinatie 
met de stalen bodem het lossen 
alleen maar makkelijker. Er zijn 

geen hoeken waar gewas achter 
blijft hangen, alles wordt gelost.

Robuust: 
Met een framehoogte van 450 mm, veel 
 rongen en zijwanden van uiterst robuust 
 damwandprofiel zijn de silagewagens van 
KRONE robuust en berekend op de zwaarste 
omstandigheden. 
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Efficiënter oogsten
Meer laden, sneller lossen 

   Schuine bodem: meer laadvermogen, betere rijeigenschappen 
langs hellingen, op het veld en op de weg

   Eerst voorin laden: meer druk op achterwielen van Trekker en 
toch nog zicht in de wagen

  Dubbele bodemketting: robuust en sterk

   Directe, mechanische bodemkettingaandrijving: 
• extreem krachtig 
• extreem snel 
• onafhankelijk van hydraulische opbrengt van trekker

Optimaal gespannen:
Perfect gespannen bodemkettingen 
zijn betrouwbaar en hebben een lange 
levensduur. De spanner van de bodem-
ketting is makkelijk bereikbaar in de 
voorkant van de wagen geïntegreerd. 
De spanner van de bodemketting heeft 
een geïntegreerde veer en is onder-
houdsarm. 

Meer volume:
Met de introductie van de TX biedt KRONE voor het eerst een schuin 
naar voren aflopende stalen bodem bij silagewagens. De verlaagde bo-
dem verhoogt het laadvolume en zorgt bij moeilijk condities in het veld 
voor meer druk op de achterwielen van de trekker. Het lage zwaartepunt 
van de wagen verbetert niet alleen de rijeigenschappen op het veld en 
op de weg, maar ook bij het nemen van inritten of bij het rijden over de 
kuil.
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Vier kettingen:
De dubbele bodemketting toont zijn kracht tijdens het 
lossen van de zware lading. De vier sterke scheeps-
kettingen met kleine geharde schakels met een breek-
kracht van elk 23 ton zijn ontworpen voor lossnelheden
tot 34 m/min. De grote meenemers van vierkantprofiel 
zorgen ervoor dat onder alle omstandigheden de wagen 
zeker wordt gelost.

Eenvoudig meer doen 
De KRONE silagewagen TX is speciaal 

 ontwikkeld voor loonbedrijven die zware 

eisen stellen aan hun materiaal. Het hoge 

 laadvermogen met de naar voren verlaagde 

stalen bodem en de grote loscapaciteit door de 

directe mechanische aandrijving maken de 

TX nog  effectiever. Met een TX zet u nieuwe 

 maatstaven en vergroot u uw winst. 

Lossen in minder dan één minuut:
De mechanische aandrijving van de bodemketting via 
een grote doorlopende ketting heeft als grote voordeel 
grote hoeveelheden aan geladen gewas snel te kunnen 
lossen. De extra geharde en sterke 1¼-inch aandrijf-
ketting loop door de linker framebalk van de TX silage-
wagen. De ketting is onderhoudsarm en gaat lang mee. 
De ketting heeft kunststof geleidingsstrippen. 

Makkelijke en praktisch zijluik: 
De TX silagewagen met doseerwalsen heeft een prak-
tisch, groot en veilige instapluik aan de zijkant, met een 
uitklapbare trap voor uitstekende toegang tot de laad-
ruimte. De brede instap maakt het instappen en reinigen 
van de laadruimte nog makkelijker.

Silagewagen TX  06/14 | 
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Hydraulische knikdissel 
Voorbereid voor iedere situatie

   Bij voorover knikken van de TX silagewagen 
Optimale vulling van wagen tijdens loshakselen

   Variabele bodemvrijheid  
Ideaal op de kuil en bij diepe rijsporen 

   Smalle dissel – kleine draaicirkel 

  Maximaal comfort door hydraulische disselvering

Wendbaar:
Een KRONE TX silagewagen is super wendbaar. De 
smalle dissel maakt het draaien en manoeuvreren in 
kleine hoeken en op kleine kopakkers nog makkelijker – 
ideaal voor bij het hakselen op kleine percelen. 

Hydraulische knikdissel: 
De knikdissel maakt het laden van de wagen tijdens 
het loshakselen of doorsteken nog makkelijker. Met een 
voorover gekiepte wagen wordt de laadopening groter 
en makkelijker bereikbaar voor de staal uit de pijp van 
de hakselaar. Zo wordt het laden zonder verliezen door 
de knikdissel van de KRONE TX nog eenvoudiger.

  | Silagewagen TX  06/14
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Exclusief van KRONE
De hydraulische knikdissel van de TX 

silagewagen is een echter  primeur 

en exclusief van KRONE. Met een 

naar voren gekiepte silagewagen 

is het laden van de silagewagen bij 

het loshakselen en doorsteken nog 

 makkelijker. De knikdissel heeft 

niet alleen voordelen tijdens het 

 loshakselen maar zorgt ook voor extra 

bodemvrijheid bij diepe rijsporen. De 

smalle dissel met kogelkop is geveerd 

en biedt hierdoor maximaal rijcomfort. 

De doorzichtige voorwand zorgt voor 

goed zicht in de wagen.

Geveerde dissel:
De disselvering werkt via een stifstof-
bol, die geïntegreerd is in het oliecir-
cuit van de dissel. De geveerde dissel 
dempt de schokken en biedt maximaal 
comfort.

Ideaal:
De TX heeft een opklapbare steunpoot. 
Voor en afkoppelen eenvoudig de hy-
draulische bediende knikdissel met een 
stuurventiel van de trekker bedienen. 
Hierdoor is de TX silagewagen snel en 
eenvoudig aan of afgekoppeld.

Kogelkop K80:
De kogelkop biedt maximaal rijcomfort 
met minimale slijtage. Al het gewicht 
wat op de dissel rust, wordt volledig 
over het hele oppervlak van de kogel 
overgedragen op de trekker. De kogel-
kop K80 is ontworpen voor een opleg-
druk tot 4.000 kg. 
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TX 460, TX 560
Zonder doseerwalsen

   Robuuste, volldige dichte opbouw van staal  
Weinig onderdelen

   Lossen in een mum van tijd – recordtijd van minder dan één minuut 

  Extra sterke en geharde bodemketting met vier kettingen 

Snel lossen:
De bodemketting is speciaal ontworpen voor maximale 
lossnelheid om zo kort mogelijk bij de bult stil te staan. 
Zodat er meer tijd is voor het verdelen en vastrijden van 
de kuil. Met een maximale snelheid van 34 m/min is de 
TX silagewagen binnen één minuut volledig leeg. Met 
een KRONE TX doet u eenvoudig meer.

Praktisch:
De schuine voor- en achterwand maken het laden van 
de wagen nog makkelijker. Doordat de wagen onderin 
zo kort mogelijk is, zijn ook de kleinste inritten mak-
kelijk te nemen, zonder bijvoorbeeld de palen van de 
 afrastering mee te nemen. 

  | Silagewagen TX  06/14
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Sneller lossen:
Dankzij de extra laadruimte door de schuin naar voren aflopende stalen bodem, de snelle 

 bodemketting en door het zelfdragende frame concept heeft de TX een lager eigengewicht en 

meer laadvolume. En zijn de KRONE TX 460 en TX 560 silagewagens echte transportspecialisten, 

die de capaciteit van de hakseltrein vergroten, zonder 

het vastrijden van de kuil in gevaar te brengen. Met 

een KRONE TX bespaart u tijd en geld. 

Vanuit de cabine:
Het openen en sluiten van de volledig stalen achterwand 
gaat eenvoudig via één stuurventiel van de trekker, die 
beide cilinders bediend. De automatische vergrende-
ling van de achterklep maakt het allemaal makkelijker 
en veiliger. 

Vrij baan:
Door de ver openende achterklep, de dubbele bodem-
ketting met een maximale lossnelheid van 34 m/min en 
loodrechte, vlakke profielwanden lost de KRONE TX 
silagewagen grote hoeveelheden gewas zeer snel en 
probleemloos.

Silagewagen TX  06/14 | 
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TX 460 D, TX 560 D
Met doseerwalsen 

   Twee doseerwalsen voor een gelijkmatige gewaslaag  
bij het lossen

  Beveiliging van de doseerwalsen via de aftakas

  Snel in- en uitbouwen van de complete unit met doseerwalsen

  Snel lossen met een maximale snelheid tot 17 m/min

Sterke aandrijving:
De doseerwalsen worden aangedreven via een tandwiel 
rechtstreeks vanaf de bodemketting. De robuuste ket-
ting met een dikte van 1 inch, geeft het volle vermogen 
door aan de walsen. Veerbelaste kettingspanners zor-
gen voor constante spanning, ook bij piekbelastingen.

Doseerwalsen:
De TX 460 D en 560 D hebben standaard twee open do-
seerwalsen. De grote diameter van 450 mm en de wer-
velend geplaatste tanden staan voor krachtige, gelijk-
matige verdeling van het gewas over de gehele breedte.

  | Silagewagen TX  06/14
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Overlastbeveiliging:
Wanneer het om capaciteit gaat heeft de rechtstreekse 
aandrijving vanuit de hoofdaandrijving zich meer dan 
bewezen. De in de aftakas geïntegreerde beveiliging 
 tegen overbelasting maakt nog sneller lossen mogelijk.

Succesvol oogsten 
Kwaliteit in de kuil is waar het allemaal om draait. Bij 

het maken van rijkuilen is een optimale verdeling, in 

dunne lagen de basis voor de beste kuilen. De twee 

doseerwalsen van de KRONE TX 460 D en TX 560 D 

silagewagens leggen het gewas laag voor laag netjes 

over de volle breedte verdeeld op de kuil – ideaal voor het 

vastrijden van de kuil. De doseerwalsen zijn speciaal ontworpen voor de hoge lossnelheid van 

de bodemketting. Als de doseerwalsen niet nodig zijn, kunnen deze als unit geheel eenvoudig 

en snel worden gedemonteerd. 

Snel in- en uitbouwen:
Bij de KRONE TX 460 D en 560 D silagewagens  kunnen 
de doseerwalsen als unit geheel eenvoudig en snel 
 worden in- of uitgebouwd. 
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Uitvoering naar wens 
Alles is mogelijk

  Optionele loshulp   

  Optionele werklampen

  Optionele camera

  Optionele weeginrichting

  Optionele ladingafdekking

Automatisch en eenvoudig: 
Bij het openen van de achterklep, komt er druk op de 
cilinders van de loshulp te staan. Deze druk wordt op-
geslagen in een aantal stikstofbollen. Als de bodemket-
ting begint te lopen, drukt de loshulp constant tegen het 
gewas, zodat dit niet naar beneden valt. Bij het sluiten 
van de achterklep komt de loshulp automatisch weer 
naar voren. 

Loshulp: 
De loshulp helpt bij he topstarten van de bodemketting 
en zorgt voor het snel en volledig lossen van de com-
plete inhoud van de TX silagewagen. Het gewas wat 
tegen de voorwand aan zit wordt door het beweegbare 
frame naar achteren weggedrukt. Het gewas valt niet 
constant naar beneden en daardoor gaat het lossen 
sneller. De loshulp komt automatisch weer terug tegen 
de voorwand. 

  | Silagewagen TX  06/14
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Zinvolle opties
De juiste opties vereenvoudigen het werk,  verhogen 

de veiligheid en vergroten de capaciteit. De speciaal voor 

de KRONE TX silagewagens ontwikkelde loshulp zorgt voor 

het snel lossen van de totale lading. Zodat de TX zo kort mogelijk 

bij de kuil staat en er zo meer tijd is voor het vastrijden van de kuil. Andere opties zoals de 

 ladingafdekking, de weeginrichting, de extra werklampen en de refl ecteerde strippen voor langs 

de contouren van de wagen zorgen voor maximaal comfort en veiligheid. 

Indicatie geladen massa:
De manometers geven informatie over het geladen gewicht 
in de silagewagen. Weergegeven wordt de druk, via mano-
meters voorop de TX, die wordt gemeten in de hydraulische 
knikdissels en hydraulische tandem. De druk in de cilinders 
is dan een indicatie voor het totale gewicht van de lading. 

Elektronische weeginrichting:
Het gewicht van de lading wordt 
door het optionele elektronisch 
weegsysteem gemeten via 
meetpennen in de dissel en in 
het hydraulische onderstel van 
de silagewagen. Het gewicht 
van de lading is de som van de 
gemeten waarden van de dissel 
en van de asbelasting. 

De lading in cijfers:
Het gewicht van de lading is duidelijk afl eesbaar op het dis-
play van de bedieningsterminal van de optionele weeginrich-
ting. Het gewicht van de totale lading, die uiteindelijk bij de 
kuil wordt gelost. Kan op worden geslagen, zodat bijvoor-
beeld aan het einde van de dag eenvoudig afgelezen kan 
worden wat het brutogewicht is wat er in de kuil zit. 

Er gaat niets verloren:
De KRONE silagewagens kunnen worden voorzien van de 
optionele ladingafdekking. Dan gaat er ook bij snel weg-
transport niets verloren. De ladingafdekking is hydraulisch te 
openen en te sluiten.

Silagewagen TX  06/14 | 
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Uit nacht wordt dag
Het KRONE lichtconcept

  Veilig en zeker in het veld en op de weg 

  Ook ‘s nachts uitstekend zicht 

  Goed overzicht bij het rijden op het veld en bij de kuil 

Dubbele zekerheid: 
De TX is standaard voorzien van dubbele achterlichten 
en een in hoogte verstelbare onderrijbeveiliging aan 
de achterzijde. Hiermee voldoet de KRONE TX aan de 
standaard normen uit de transportsector, en biedt maxi-
male veiligheid.

Werklampen:
DE KRONE TX silagewagens kunnen optioneel worden 
voorzien van maximaal 4 LED werklampen. De LED 
werklampen kunnen aan de zijkant en aan de achter-
kant van de TX worden gemonteerd. Door de werklam-
pen is heeft u meer zicht bij het achteruitrijden in het 
donker. En daardoor maximale veiligheid.

  | Silagewagen TX  06/14
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Zien en gezien worden 
‘S nachts werken stelt hoge eisen aan alle chauffeurs van de 

hakseltrein. Daarom biedt KRONE als optie voor de TX een licht 

pakket dat voor de hoogste veiligheid zorgt. De heldere LED ver-

lichting aan de binnenkant van de bak, maximaal vier LED werklampen 

rondom de TX, de reflecterende markeringen en een camera met monitor maken het 

werken nog gemakkelijker, verhogen het rijcomfort en zorgen voor maximale  veiligheid.

Reflecterende breedtemarking:
Door de LED breedtelampen en de optionele reflecterende contourmarkering 
kunnen automobilisten in het donker snel de werkelijke grootte van het voer-
tuig waarnemen en beoordelen – zelfs van een afstand. Door het vroegtijdig 
herkennen van landbouwvoertuigen, ook bij plotseling opkomende verkeers-
situaties, kunnen weggebruikers hun rijstijl tijdig aanpassen. De reflecterende 
contourmarkeringen zorgen voor meer veiligheid op wegen en kruispunten.

Goed te zien, ook voor achterop 
 komend verkeer:
Extra achterlichten met knipperlichten, 
lichten en remlichten aan de bovenkant 
van de achterklep waarschuwen ook 
het achterop komende verkeer. 

Optioneel met camera:
Als optie is op de TX silagewagen een 
camera leverbaar. De monitor met kleu-
renscherm vergroot uw gezichtsveld en 
vergemakkelijkt het werk en brengt meer 
veiligheid. 

Spot on:
De optionele LED werklamp voor het ver-
lichten van de laadruimte vereenvoudigt 
het werken in het donker. De werklamp is 
geschakeld via de lampen van de trekker.

Silagewagen TX  06/14 | 
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Tandem onderstel
Met hydraulische niveauregeling

   Stabiel en zonder overhellen 
Veilig op de weg

   Hoogste stabiliteit langs hellingen en inritten 
Lager risico op kantelen 

   Meelopend of gedwongen besturing 
Spaart de zode en minder slijtage

Zo werkt het:
Bij bodemoneffenheden wordt de olie vanuit de voor-
ste in de achterste cilinder geperst, of andersom. De 
bodemdruk per wiel is dus altijd exact gelijk. Omdat 
de hydraulische circuits gesloten en aan beide kanten 
gescheiden zijn, staat de wagen altijd evenwijdig ten 
opzichte van de ondergrond. De wagen staat dus altijd 
stabiel en overhellen is uitgesloten.

Volledige aanpassing:
Door de grote pendelweg is de belasting op de voor- 
en achterwielen altijd gelijkmatige verdeeld. De grote 
pendelweg maakt tevens het rijden over steilere rijsilo’s 
makkelijker.

  | Silagewagen TX  06/14
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Daarop rijdt u weg
Grote wielen en hoge bovenbouw  stellen 

zeer hoge eisen aan het onderstel van 

een  silagewagen. Het meelopende of gedwongen hydraulische 

 gestuurde tandem onderstel vervult alle wensen uit de praktijk. Het onderstel zorgt voor 

 stabiliteit tegen overhellen bij snelle ritten, in bochten en op hellingen. U rijdt uiterst  comfortabel 

en zeer veilig. De tandem onderstellen van KRONE zijn specialisten op zich.

Grote banden:
Het tandem onderstel kan met de verschillende banden worden uitgerust. Verschillende maten, profi elen en 
 opbouw van de banden zijn mogelijk. Zo is er voor iedere situatie de juiste band.

Beste stabiliteit: 
De aslast afhankelijke blokkerende werking van de 
 nokken op de fusees bieden maximale stabiliteit bij het 
rechtuit rijden en in bochten. 

Goed voor de graszode:
De gestuurde achterste wielen zijn standaard. De stan-
daard meelopend en optioneel gedwongen gestuurde 
achteras beschermen de graszode bij het kort draaien 
op kopakkers, trekken licht en zorgen voor een lagere 
slijtage aan banden en onderstel.

Radiaalbanden
710/50 R 26.5 TL

Diagonaalbanden
710/45 - 22.5 TL

Radiaalbanden
750/45 R 26.5 TL

Radiaalbanden-
800/45 R 26.5 TL
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Tridem onderstel
Met hydraulische niveauregeling

  Tridem onderstel standaard voor TX 560, optie voor TX 460

   Toegelaten asbelasting tot 27.000 kg 
Gewichtsverdeling over 3 assen 
Technische toelaatbare aslast tot 30.000 kg

   Hoogste rijcomfort, stabiel en zonder overhellen

   Gestuurde voor- en achteras

  Voorste as is een liftas

Goed te rijden:
De zes wielen van de tridem onderstellen ontzien de bo-
dem en volgen alle bodemoneffenheden. Het hydrauli-
sche onderstel waarbij de hydraulische circuits van de 
voorste en achterste wielen, links en rechts van elkaar 
gescheiden zijn, zorgt voor gelijke druk op alle banden 

en voor stabiele wegligging. Het onderstel zorgt voor 
stabiliteit tegen overhellen bij snelle ritten, in bochten 
en op hellingen. De toelaatbare topsnelheid bedraagt 
afhankelijk van de wettelijke toelating tot 60 km/u.
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Voor het zwaarste werk
Wie snel en met een hoog totaalgewicht onderweg

is heeft onderstellen nodig, die in elke situatie volledig

bestand zijn tegen deze hoge belastingen. Met het tridem

onderstel, de onderaanspanning en kogelkoppeling, kunnen de TX 560 

en TX 560 D met een toelaatbaar totaalgewicht van 31.000 kg en met maximaal  

60 km/u worden gereden. Het voor zware belastingen geconstrueerde onderstel is met 

de hydraulische niveauregeling en hydropneumatische vering uiterst comfortabel.

Met liftas:
De voorste as kan met een enkelwerkende regelventiel
van de trekker hydraulisch worden bediend. Hierdoor 
ontziet u bij het rijden met een lege TX de voorste ban-
den en bespaart u kosten.

Gestuurde wielen:
Met de gedwongen gestuurde voor- en achteras neemt 
u elke bocht veilig. In combinatie met de licht trekkende 
brede banden zorgt dit voor minimale insporing en blijft 
de graszode intact.

De juiste banden:
Het tridem onderstel kan met de 
26,5 inch radiaalbanden in verschil-
lende maten, merken en profielen 
worden geleverd. Deze brede ban-
den trekken licht, ontzien de bodem 
en laten nauwelijks rijsporen achter.

Radiaalbanden 
710/50 R 26.5 TL

Radiaalbanden 
750/45 R 26.5 TL

Radiaalbanden 
800/45 R 26.5 TL
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Remmen en sturen 
Veiligheid op het hoogste niveau

    Elektronisch remsysteem EBS met
- Automatische, lastafhankelijke reminrichting
- Antiblokkeersysteem ABS
- Stabilisatiesysteem RSS

   Elektronisch gedwongen besturing

Optimale veiligheid:
Het optionele elektronische remsysteem EBS omvat 
niet alleen een automatische, lastafhankelijke remin-
richting (ALB) en een antiblokkeersysteem (ABS) maar 
ook een stabilisatiesysteem (RSS). Het stabilisatie-
systeem zorgt er bij een mogelijk kantelgevaar voor dat 
de wagen wordt afgeremd. Zodat de TX ook in krappe 
en snel genomen bochten niet kantelt.

De remmen: 
De TX 460 en 560 zijn leverbaar met luchtremmen of 
hydraulische remmen. De uitvoering met  luchtremmen 
heeft standaard de automatische, lastafhankelijke 
 reminrichting. De hydraulische gestuurde klep regelt de 
remdruk afhankelijk van de belasting.
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Meelopende besturing:
Bij de TX 460 met tandem onderstel zijn meelopende ge-
stuurde achterwielen standaard. Bij het achteruitrijden of 
bij het rijden over een rijkuil is de meelopende besturing 
eenvoudig vanuit de trekker te blokkeren.

Hydraulische gedwongen besturing:
Bij de TX 460 met tandem onderstel is hydraulische gedwon-
gen besturing als optie leverbaar. Bij de TX 560 met tridem 
onderstel is hydraulische gedwongen besturing standaard. 
De gedwongen besturing dient voor het actief besturen van
de achterwielen, bij de drie-asser worden ook de voorste 
wielen actief gestuurd. Bij de gedwongen besturing wordt 
het signaal van de commando cilinder naast de dissel over-
gegeven aan de stuurcilinders van het onderstel. Ook bij 
achteruitrijden is de gedwongen besturing actief. Daarnaast 
zorgt de gedwongen besturing voor lagere belasting van het 
onderstel, minder slijtage aan de banden en graszode en is 
het rijcomfort hoger. De commandocilinder bij het tandem 
of de twee commandocilinders bij de tridem zijn naast de 
dissel gemonteerd en uitgerust met een kogelkop.

Elektronische gedwongen besturing:
Bij elektronische gedwongen besturing worden de wielen 
van de silagewagen actief gestuurd via een commandos-
tang die verbonden is met een hoeksensor. Deze hoek-
sensor geeft tijdens het rijden de stand van de wagen ten 
opzichte van de trekker door aan de computer en die zet 
het signaal om in besturing van de wielen. Door de dunnere 
commandostang bij elektronische gedwongen besturing is 
er een kortere draaicirkel mogelijk ten opzichte van hydrau-
lische gedwongen besturing. Bij elektronische gedwongen 
besturing is het voor de chauffeur mogelijk om in te grijpen 
en de stand van de banden te veranderen. Bijvoorbeeld 
bij het achteruitrijden, rijden langs hellingen, op rijkuilen of 
bij hoge rijsnelheid. Voor een meer veiligheid wordt vanaf  
30 km/h de stuurintensiteit gereduceerd en boven de  
50 km/h wordt de besturing volledig uitgeschakeld.

Beter rijden:
Als één van de toonaangevende fabrikanten van 

trailers en opleggers weet KRONE als geen ander 

wat nodig is bij veilig transport. Grotere en snellere 

trekkers met steeds grotere volumes en  aslasten 

vereisen anders denken op het gebied van veiligheid. Om deze reden biedt KRONE het in de 

 transportsector bewezen elektronische remsysteem EBS. Daarnaast helpt intelligente besturing 

bij het beschermen van de graszode en helpen de veiligheid te verhogen.
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Bediening
Eenvoudig en helemaal naar wens

   Overzichtelijk

   Gemakkelijk 

   CCI-ISOBUS: één bedieningsterminal voor alles

Bediening in de standaard uitvoering:
Alle functies van de TX silagewagen wordt standaard 
bediend via de stuurventielen van de trekker. Via de 
stuurventielen worden eenvoudig de achterklep, de 
hydraulische knikdissel, het vastzetten van de na-
loopas bij de meelopend gestuurde uitvoering en de 
liftas bij de tridem uitvoering. De optionele looshulp 
wordt automatisch aangestuurd, bij het openen van 
de achterklep. Voor het optionele ladingafdeksys-
teem is een extra dubbelwerkend stuurventiel vanuit 
de trekker nodig. 
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Licht aan:
Eenvoudig via de kiep schakelaar de 
maximaal 4 optionele werklampen in- 
en uitschakelen.

Handig en comfortabel
Het bedieningsconcept moet eenvoudig en logisch opgebouwd zijn. De bediening 

van de KRONE TX silagewagens voldoet aan alle eisen uit de praktijk en is eenvoudig 

 bedienbaar. In de standaard uitvoering zijn er bij de TX silagewagens geen bedienings-

terminals nodig, alle functies worden bediend via de stuurventielen van de trekker. 

Eventuele opties zoals de elektronische weeginrichting en elektronische gedwongen 

besturing kunnen eenvoudig worden bediend via de Delta terminal, CCI terminal of via de 

ISOBUS terminal van de trekker. 

Delta terminal:
De Delta terminal is nodig voor de elektronische 
weeginrichting en bij elektronische gedwongen 
besturing. Het verlichte display laat alle func-
ties goed zichtbaar zien. Verder kan de optionele 
 werkverlichting via de terminal worden  ingeschakeld. 

ISOBUS terminal CCI 200:
De CCI 200 terminal heeft alle functies 
van de Delta bedieningsterminal. Daar-
naast kan de CCI terminal ook gebruikt 
worden voor bediening van machines 
met ISOBUS van andere fabrikanten. 

ISOBUS terminal van de trekker:
Bediening van de TX via de ISOBUS 
terminal van de trekker en vervult alle 
functies die de CCI terminal ook heeft. 
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 Technische gegevens 
Silagewagen TX

TX 460 TX 460 D TX 560 TX 560 D

Inhoud DIN 11741 ca. m³ 46 46 56 56

Toelaatbaar totaalgewicht 

  Met tandem

  Met tridem

 

kg 

kg

 

24.000 

–

 

24.000 

–

 

– 

31.000

 

– 

31.000

Toelaatbare oplegdruk dissel kg 4.000 4.000 4.000 4.000

Toelaatbaar aslast 

  Met tandem  

  Met tridem

 

kg 

kg

 

20.000 

–

 

20.000 

–

 

– 

27.000

 

– 

27.000

Totale lengte ca. mm 10.030 10.030 11.840 11.840

Totale breedte * ca. mm 2.900 - 2.960 2.900 - 2.960 2.900 - 2.960 2.900 - 2.960

Totale hoogte ca. mm 4.000 4.000 4.000 4.000

Doseerwalsen – 2 – 2

Tandem Standaard Standaard – –

Tandem meelopend gestuurd Standaard Standaard – –

Tandem gedwongen gestuurd Optie Optie – –

Banden tandem 

 

 

 710/45 R 22.5 TL

(800/45 R 26.5 TL)

(710/50 R 26.5 TL)

(750/45 R 26,5 TL)

 710/45 R 22.5 TL

(800/45 R 26.5 TL)

(710/50 R 26.5 TL)

(750/45 R 26.5 TL) 

– 

– 

– 

–

– 

– 

– 

–

Tridem gedwongen gestuurd – – Standaard Standaard

Banden tridem 

 

 

– 

– 

– 

–

– 

– 

– 

–

–

800/45 R 26.5 TL

(710/50 R 26.5 TL)

(750/45 R 26.5 TL)

–

 800/45 R 26.5 TL

(710/50 R 26.5 TL)

(750/45 R 26.5 TL)

 Onderaanspanning Standaard Standaard Standaard Standaard

Kogelkoppeling Standaard Standaard Standaard Standaard

Aftakastoerental t/min 1.000 1.000 1.000 1.000

Snelheid bodemketting ca. m/min 34 17 34 17

Hydraulische aansluitingen 

Dissel en achterklep

 

2 x DW

 

2 x DW

 

2 x DW

 

2 x DW

Hydraulische aansluitingen

Vastzetten meelopende besturing

 

1 x EW

 

1 x EW

 

–

 

–

Hydraulische aansluitingen 

Liftas

 

-

 

-

 

1 x EW

 

1 x EW

Weeginrichting Optie Optie Optie Optie

Ladingafdekking Optie Optie Optie Optie

Vermogensbehoefte vanaf ca. kW/pk 89/120 89/120 111/150 111/150

* afhankelijk van de banden

Alle afbeeldingen, maten en gewichten zijn niet altijd de standaard uitvoering en zijn niet bindend.
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 Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10
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Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339
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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




