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tilnikom ali brez njega ter kosilne kombina-
cije. Testna kosilnica je zadenjski priklju~ek,
oznaka CV-Q pa pomeni, da je opremljena s
prstnim gnetilnikom. Kosilnico pripnemo na
dvi`ne ro~ice trito~kovnega hidravli~nega
dvigala. Trito~kovni priklop na kosilnici je
robusten. Za vpetje zgornje ro~ice je na voljo
ve~ lukenj, tako da si lahko izberemo naju-
streznej{o. Sorniki za priklop spodnjih ro~ic
so prestavljivi, na izbiro pa imamo tako II.
kot III. kategorijo priklopa. Na priklopu ko-
silnice je tudi dr`alo za kardansko gred, ka-
dar kosilnica ni pripeta na traktor.

Kosilni greben je klinaste oblike in v celo-
ti zvarjen ter zaprt. V kosilnem grebenu se
mo~ prena{a prek velikih ~elnih zobnikov,
ki imajo 66 zob. Zaradi velikega premera
zobnikov se lahko vrtijo po~asneje, v stiku
(oprijemu) pa je isto~asno ve~ zob dveh so-
sednjih zobnikov. Taka konstrukcija omogo-
~a miren tek, dober prenos mo~i in dolgo

stiskalnice za valjaste in kvadraste bale in sa-
movozne silokombajne. Bili so prvi, ki so iz-
delali kombinacijo stiskalnice Combi Pack za
valjaste bale in ovijalko za bale.

Opis stroja
Diskasta kosilnica Krone EasyCut 320 CV-

Q spada v serijo Kronejevih kosilnic Easy-
Cut. V njej so zadenjske bo~ne diskaste ko-
silnice brez gnetilnika, zadenjske bo~ne ko-
silnice z gnetilnikom, ~elne kosilnice z gne-

Diskasta kosilnica Krone
EasyCut 320 CV-Q

Tradicija nem{kega podjetja Krone izhaja iz kova~ije, delujo~e `e davnega leta
1906. Skupina Krone je danes holding, sestavljen iz treh delov, in sicer:

proizvodnja gospodarskih vozil (ker delajo prikolice za tovornjake), proizvodnja
kmetijskih strojev in prodaja kmetijskih strojev. V poslovnem letu 2009/2010 so

imeli okoli 720 milijonov evrov prometa, v rekordnem letu 2007/2008 pa kar 
1,4 milijarde evrov.

Pred recesijo je proizvodnja gospodarskih
vozil predstavljala najve~ji dele` v skupnem
prometu. Proizvodnja kmetijskih strojev je v
letu 2009/2010 prispevala kar 45,3 odstotka
prihodkov v celoten holding. Prodaja kmetij-
skih strojev v Nem~iji jim zagotavlja 35 odstot-
kov prihodkov, v srednji Evropi 38 odstotkov,
v vzhodni Evropi 13 odstotkov ter v Ameriki
14 odstotkov prihodkov. Danes proizvajajo
diskaste kosilnice, vrtavkaste obra~alnike, vr-
tavkaste zgrabljalnike, nakladalne prikolice,
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Krone EasyCut 320 CV-Q med ko{njo
Odlaganje poko{ene in pregnetene trave se nastavlja z us-
merjevalnimi loputami.



`ivljenjsko dobo. Veliki ~elni zobniki na
sprednjem delu grebena poganjajo stranske
pogone (zobnike), na katerih so ule`ajeni
kosilni diski. Tako konstrukcijo so v podjetju
Krone razvili `e leta 1989 in se je do danes
izkazala po celem svetu za zelo uspe{no teh-
ni~no re{itev. Kosilni greben v Kroneju izde-
lujejo v strojih CNC, varijo pa jih z robotskim
varjenjem, tako da zadosti visokim zahtevam
glede kakovosti. Pogon kosilnice je izveden
prek priklju~ne gredi traktorja, ki ima 540
vrtljajev na minuto. Po `elji kupca je na ko-
silnici mo`na transmisija, ki omogo~a delo s
priklju~no gredjo s 1000 vrtljaji na minuto.
Od priklju~ne gredi traktorja se mo~ prena{a
prek kardanske gredi na kotno gonilo, od
tega pa ponovno prek druge kardanske gre-
di na kosilni greben, kjer je drugo kotno go-
nilo, prek katerega se mo~ prena{a na ~elne
zobnike. Na drugi kardanski gredi je tudi tor-
na sklopka, ki se aktivira, ko navor prese`e
1350 Nm.

Kaljene drsne plo{~e (sani) so zelo {iroke,
varujejo tudi kosilni greben, zmanj{ujejo spe-
cifi~no nale`no maso in {~itijo travno ru{o.
Na spodnjo stran kosilnega grebena so drsne
plo{~e privite in kot take dokaj hitro zamen-
ljive. ^e uporabnik `eli nekoliko vi{jo vi{ino
ko{nje, se bo odlo~il za drsne plo{~e s povi{-
ki, ki so mo`na oprema. Ti omogo~ajo 30
(50) mm vi{jo ko{njo. Med drsnimi plo{~ami
(sanmi) so privarjeni tudi posebni nastavki,
ki dodatno varujejo kosilni greben in izbolj-
{ujejo kakovost rezi.

Na diskih sta po dva no`a. No`i nihajo
okoli pritrdilnega sornika oziroma se lahko
vrtijo za celoten krog – 360 stopinj. Dolgi so
112 mm. Tirnice premikanja (kro`nice) no-
`ev dveh sosednjih diskov se dobro prekri-
vajo. Sicer pa so no`i izdelani iz visokokako-
vostnega jekla in imajo dolgo `ivljenjsko
dobo. Hitra menjava no`ev je mo`na pri
vseh kosilnicah Krone EasyCut, izvede pa se
s posebno »ro~ico«, ki je pritrjena na kosilni-
ci. Glede na zahteve v posameznih dr`avah
(npr. ZDA) ali `elje kupca je mo`na tudi pri-
trditev no`a z dvema vijakoma. Obrabljivi
deli, kot npr. pritrdilni sorniki, so izmenljivi.

Kosilnica je varovana pred naletom s po-
sebno naletno varovalko, ki je v obliki vzme-
ti. Ob naletu na oviro vzmet omogo~a odmak-

nitev kosilnega grebena nazaj, sprednji del
kosilnega grebena pa se tudi privzdigne
(dvojno varovanje). Ta sistem varovanja, po-
tezno varovalo, ima Krone tudi patentiran. Ob
morebitnem naletu na oviro in aktiviranju va-
rovalnega sistema je treba traktor ustaviti in
nekoliko zapeljati nazaj, tako da se kosilni
greben povrne v osnovni delovni polo`aj.

Krone za nastavitev nale`ne mase kosilne-
ga grebena ponuja sistem EasyCut Balance.
Ta sistem razbremenitve kosilnega grebena
omogo~a enakomeren pritisk kosilnice na tla
po celotni delovni {irini, manj{e pa naj bi
bile tudi bo~ne sile. Z razbremenitvijo kosil-
nega grebena se varuje travna ru{a, manj{a
pa je tudi poraba goriva, zato je ve~ja gospo-
darnost.

Krone ponuja dve vrsti gnetilnikov: prstne
in valj~ne gnetilnike. Testna kosilnica je bila
opremljena s prstnim gnetilnikom (zato oz-
naka CV-Q). Delovni elementi so jekleni in v
obliki ~rke V ter prosto gibljivi. Gnetilnik
gnete poko{eno krmo po celotni {irini stroja.
Za nastavitev intenzivnosti dela je na voljo
menjalnik z dvema prestavama, tako da lah-
ko izbiramo ali 600 ali 900 vrtljajev na minu-
to. Intenzivnost gnetenja se nastavlja tudi
prek rebraste plo~evine (pokrova), ki jo lah-
ko z navojnim vretenom brezstopenjsko bli-
`amo ali oddaljujemo od rotorja gnetilnika.
Manj{i razmik povzro~a intenzivnej{e gnete-
nje. Rotor gnetilnika s prsti ima kar 640 mm
premera. Razdeljevanje pregnetene krme je
nastavljivo s posebnim pokrovom, ki ima
tudi usmerjevalne plo~evine. Nastavimo lah-
ko odlaganje krme v ozko ali {ir{o red (tudi
po celotni {irini ko{nje). Kot dodatna opre-
ma je mo`na usmerjevalna loputa za {iroko
trosenje po celi dol`ini odkosa.

Modeli z oznako CRi-Q imajo valjast gne-
tilnik, ki je najbolj{a re{itev za gnetenje dete-
lje (lucerne) – leguminoze. Gnetilnik sestav-
ljata dva rebrasta (profilirana) valja premera
25 cm s posebno prevleko iz poliuretana za
ve~jo `ivljenjsko dobo. Vsak valj je gnan po-
sebej, Razdalja med njima pa je nastavljiva
glede na vrsto in koli~ino krme, ki se gnete.
Valjasti gnetilnik povzro~a tudi manj izgub
pri listnati krmi v primerjavi z uporabo prst-
nega gnetilnika.

Za dviganje oziroma spu{~anje kosilnice iz
delovnega v transportni polo`aj je namenjen
dvostranski hidravli~ni cilinder. V transport-
nem polo`aju je kosilni greben postavljen
»pokonci«, pod kotom 110 stopinj, torej je
rahlo nagnjen iz navpi~ne smeri. Za dviganje
kosilnice na robu parcele oziroma pri obra-
~anju pa se uporabi enostranski hidravli~ni
cilinder. Spodnji dvi`ni ro~ici traktorskega
hidravli~nega dvigala ob tem ostanejo v nes-
premenjenem polo`aju. Ko s pomo~jo hidra-
vli~nega cilindra prestavimo kosilni greben v
transportni polo`aj, zapremo hidravli~ni za-
porni pipi (ventila). Zaporne ventile odpre-
mo, ko `elimo spustiti kosilni greben iz
transportnega v delovni polo`aj.

Vzdr`evanje kosilnice
Redno je treba preverjati (na 50 ur), ~e so

matice in vijaki trdno priviti, in jih po potre-
bi zategniti. Zatezni navor (moment) je nave-
den v navodilih za uporabo. V gonilih je tre-
ba prvi~ menjati olje na 50 delovnih ur, nato
na vsakih 200 delovnih ur oziroma najmanj
enkrat letno. Uporablja se olje kakovosti API
GL5 SAE 90. ^e uporabljamo bioolja, je treba
{e bolj upo{tevati interval menjave olja.
Manjkajo~e ali po{kodovane no`e in dr`ala
no`ev je treba takoj zamenjati. Vrtine za pri-
trditev no`ev se lahko z obrabo (delova-
njem) raz{irijo. No` je tudi izpostavljen obra-
bi in ga je treba zamenjati najpozneje takrat,
ko obraba dose`e oznako na no`u. No`e pa
lahko tudi obrnemo, saj so uporabni na obeh
straneh. Pri sornikih, ki dr`ijo no`, je treba
paziti na njihovo debelino, in ko je ta manj-
{a od 14 mm, jih je treba zamenjati, debelina
listnih vzmeti za pritrditev no`ev pa ne sme
biti tanj{a od 3 mm. Zaradi varnosti moramo
vedno skrbeti tudi za neopore~no za{~itno
zaveso.

Na{e ugotovitve
Diskasto kosilnico Krone EasyCut 320 CV

smo testirali letos spomladi v Centru za raz-
voj kmetijstva in pode`elja Jable. Tam `e
imajo ~elno kosilnico z gnetilnikom Krone
EC 32 CV. Ob testiranju smo obe kosilnici
pripeli na traktor Fendt Favorit 612 LSA, ki
kot gorivo uporablja tudi ~isto rastlinsko olje.
Povpre~na poraba goriva za pogon obeh ko-
silnic je bila 19,5 l/h. Ob tem smo v povpre~-
ju vozili z 9,5 km/h, vklopljen je bil {tirikole-
sni pogon, prestava pa 3 S. S prvo ko{njo 16
hektarjev smo za~eli `e 18. aprila, ko smo iz-
vedli zgodnej{i odkos zaradi poznej{e se-
menske pridelave. Naslednja ko{nja je bila 4.
maja 2011, ko smo pokosili 40,2 hektarja se-
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Pogled na {iroke drsne sani, prstni gne-
tilnik in usmerjevalne lopute za raztros
poko{ene krme

Hitra menjava no`ev s posebnim klju-
~em (ro~ico) je standard pri podjetju
Krone tako za ~elne kot za zadenjske
kosilnice, vijaki za pritrditev pa so
mo`nost.



janih travnikov. Povpre~na {irina ko{nje
obeh kosilnic pa je bila 5,75 metra. Vi{ina
ko{nje se je gibala med 6 in 8 centimetri.

Ob pripenjanju kosilnice na traktor je tre-
ba ustrezno nastaviti sornike za spodnji dvi`-
ni ro~ici. Tu je mo`na izbira tako za II. kot za
III. kategorijo priklopa. Sornike lahko tudi
pre~no zamikamo in obra~amo. To nam ko-
risti za pravilno nastavitev (priklop) kosilni-
ce, ~e jo uporabljamo kot samostojen priklju-
~ek, ali pa v primeru uporabe kombinacije
~elne in zadenjske kosilnice. Za pripenjanje
na dvi`ne ro~ice traktorskega dvigala je do-
bro, da ima traktorist pomo~ druge osebe,
saj je trito~kovni priklop na kosilnico nekoli-
ko nagnjen (zunaj vertikalne osi), kar je obi-
~ajno za te vrste kosilnic. Za la`je pripenjanje
je treba previti (odviti) spojnico ene izmed
spodnjih dvi`nih ro~ic traktorja, tako da se
spodnji dvi`ni ro~ici prilagodita polo`aju pri-
klopa na kosilnici. Res pa je tudi, da ve~ina
drugih priklju~kov zahteva, da sta spodnji
dvi`ni ro~ici traktorskega hidravli~nega dvi-
gala na istem nivoju. Podporna noga je pre-
klopne izvedbe, lahko pa bi bila nekoliko
ve~ja, saj smo pod njo morali podstavljati
tudi lesene podstavke.

Za transport se kosilnico s pomo~jo hidra-
vli~nega cilindra premakne v pokon~en po-
lo`aj, kjer je kosilni greben nagnjen za 110
stopinj. Tak polo`aj vpliva na transportno vi-
{ino, kjer nam koristi, da je rob kosilnice
preklopne izvedbe. [e pomembnej{i pa je
transportni polo`aj kosilnice za stabilnost
agregata (traktor in kosilnici). Glede na to,
da smo imeli pripeto tako ~elno kot zadenj-
sko kosilnico, je skupen agregat tehtal 9215
kg. Transportni polo`aj zadenjske kosilnice
na porazdelitev mase po vzdol`ni osi traktor-
ja ne vpliva prav veliko. V na{em primeru je
bilo 52 odstotkov skupne mase agregata na
levih kolesih, 48 odstotkov pa na desnih ko-
lesih traktorja. Za vodenje traktorja pri trans-
portu (pa tudi pri delu) je pri uporabi za-
denjskih priklju~kov pomembno, koliko
skupne mase {e ostane na prednji osi trak-
torja. V na{em primeru, ko smo imeli spredaj
pripeto {e ~elno diskasto kosilnico Krone EC
32 CV, ki sama tehta 960 kg, to ni predstav-
ljalo prav nobene te`ave. Ko sta bili obe ko-
silnici v transportnem polo`aju, je bilo na
prednji osi 44 odstotkov, na zadnji osi pa 56
odstotkov skupne mase agregata (traktor + 2

kosilnici). V primeru, da na traktorju ne bi
imeli pripete ~elne kosilnice, bi morali raz-
mi{ljati o uporabi sprednjih ute`i, da bi zago-
tovili dovolj mase na srednji osi traktorja za
varno vodenje.

Testna kosilnica je opremljena tudi z varo-
vanji. Eden izmed takih sistemov je tudi va-
rovanje kosilnice ob morebitnem naletu na
oviro. To varovanje je izvedeno prek poseb-
ne vzmeti. Tovarni{ka (in priporo~ena) na-
stavitev dol`ine vzmeti je 80 mm, s privija-
njem ali odvijanjem matice pa vzmet kraj{a-
mo ali podalj{ujemo, in s tem tudi brezsto-
penjsko spreminjamo potrebno silo glede na
lokalne zahteve, da se nam to varovanje
vklopi. Na posebni testni napravi za preizkus
potrebne sile za aktiviranje varovanja smo iz-
merili potrebno silo pri priporo~eni nastavi-
tvi vzmeti – 80 mm. Za aktiviranje varovanja
(kosilni greben se odmakne nazaj in navz-
gor) je bila potrebna sila 626 daN (kg). Nato
smo vzmet popustili na 85 mm ter izmerili
350 daN (kg) potrebne sile za aktiviranje va-
rovanja. Ob nastavljanju vzmeti na 90 mm pa
se je varovanje aktiviralo `e samo od sebe
zaradi te`e kosilnega grebena.

Med ko{njo (testiranjem) se sistemi varo-
vanja kosilnice niso aktivirali. Poleg sistema
za varovanje ob naletu je kosilnica opremlje-
na s stri`nimi sorniki na posameznih diskih,
celoten pogonski sistem kosilnega grebena
pa je varovan tudi s torno sklopko na kar-
danski gredi, ki se aktivira, ko je navor ve~ji
od 1350 Nm.

Nastavitev nale`ne mase se izvede s preti-
kanjem dveh sornikov v ustrezne izvrtine.
Luknje so {tiri, torej je tudi nale`na masa ko-

silnega grebena nastavljiva v {tirih stopnjah.
Seveda je od vsakega uporabnika kosilnice
odvisno, ali bo to tehni~no mo`nost izkoristil
za prilagoditev na svoje lokalne razmere.
Glede na to, da je Krone ugleden proizvaja-
lec, smo pogre{ali mo`nost brezstopenjske
hidropnevmatske razbremenitve kosilnega
grebena. Z mehanskimi sistemi razbremenje-
vanja kosilnega grebena pa nale`ne mase ne
moremo nastaviti z visoko ob~utljivostjo.
Krone za manj{i model EasyCut 280 CV-Q
navaja nale`no maso med 340 in 110 kg. Na-
{e meritve testne kosilnice so pokazale, da
smo delali s 330 kg nale`ne mase kosilnega
grebena. Na~elno pa velja pravilo: za suha,
trda tla nastavimo ve~jo nale`no maso, za
mokra in mehka tla pa si nastavimo manj{o
nale`no maso kosilnega grebena.

Kdor danes kupuje kosilnico, mora seveda
obvezno razmisliti tudi o gnetilniku. V ~asu
vedno bolj spremenljivega vremena in pod-
nebnih sprememb je dobro, da je kosilnica
opremljena z gnetilnikom. Spravilo pregne-
tene krme je opravljeno prej in manj ~asa je
izpostavljena morebitnim zunanjim vremen-
skim nev{e~nostim. V Centru za razvoj kme-
tijstva in pode`elja Jable ne razmi{ljajo o ko-
silnicah brez gnetilnika, to je danes `e stan-
dardna oprema. Na testni kosilnici lahko hi-
tro spremenimo {tevilo vrtljajev od 600 na
900 vrtljajev na minuto. Pohvaliti je treba me-
njalno ro~ico, kjer je trajno ozna~en trenutni
izbor vrtljajev. ^elna kosilnica (stara okoli
leto ali dve) ima enako ro~ico, vendar {e ni
te trajne pu{~ice. Poleg {tevila vrtljajev rotor-
ja gnetilnika se lahko nastavlja brezstopenj-
sko tudi razmik med prsti gnetilnika in pre-
mi~nim rebrastim pokrovom, ter tako dose-
`emo razli~no intenzivnost gnetenja (tudi v
odvisnosti od koli~ine poko{ene mase). Raz-
tros poko{ene in pregnetene krme je bil na-
stavljen na {iroko, saj ni bilo takoj prehoda z
obra~alnikom krme.

Prilagajanje tlom je s kosilnim grebenom
dobro. Dobro pa je tudi, ~e so tla lepo po-
ravnana, saj je kosilni greben {irok in lahko
v primeru mikrokanalov (mikroneravnin)
tam ostane tudi nekoliko vi{je poko{ena tra-
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Izmerjena potrebna sila za aktiviranje
varovanja ob naletu na oviro pri dveh
nastavitvah vzmeti; 80 mm dolga vzmet
je od proizvajalca priporo~ena dol`ina
vzmeti, druga meritev pa je izvedena
pri 85 mm dolgi vzmeti.

Sornik za spodnjo dvi`no ro~ico je tako
za II. ali III. kategorijo, lahko se za-
makne pre~no in tudi obrne.

Hidravli~ni cilinder za dviganje in sistem za nastavitev nale`ne mase kosilnega
grebena; na manj{i sliki se vidijo 4 izvrtine za uravnavanje nale`ne mase.



va, saj kosilnica »plava« po vrhu. Teoreti~na
vozna hitrost, pri kateri prihaja do nepoko{e-
ne trave, je relativno visoka, tako da sta tudi
samo dva no`a na posameznem disku dovolj
za kakovostno ko{njo. Ta teoreti~na vozna
hitrost je odvisna od u~inkovite dol`ine rezi-
la, {tevila rezil in {tevila vrtljajev. Ta vrednost
nam pove, kako hitro lahko kosimo, ne da bi
ostajala nepoko{ena trava. Na~elno so okvir-
ne vrednosti pri kosilnicah z 2 reziloma med
18 in 24 km/h, pri treh rezilih pa celo ve~.
Vendar je jasno, da zaradi delovnih razmer
ne moremo kositi tako hitro.

Kot zanimivost naj zapi{emo, da je spletna
stran proizvajalca kosilnice (www.krone.de)
vredna ogleda. Tam je veliko koristnih infor-
macij, zelo bogat pa je tudi poseben info
portal: https://infoportal.krone.de/frontend.
aspx, kjer je medioteka. Za testno kosilnico
konec aprila 2011 najdemo tako kar 80 do-
kumentov (22 navodil za uporabo v razli~nih
jezikih, 39 navodil za starej{e tovrstne kosil-
nice, 3 prospekte, slike itn.). ^e `elimo dobi-
ti internetna slovenska navodila, nas bo ob
slovenski zastavici nekoliko zavedel slova{ki
naziv za navodila. Kljub temu pridemo do
slovenskih navodil, v katerih pa nas spet lah-
ko zmotijo {umniki (ki jih ni), pa tudi kak{na
strokovna beseda v navodilih bi bila potreb-
na izbolj{ave. Kljub temu pa je taka dostop-
nost gradiva zelo pozitivna.

Kon~na ocena
Krone EasyCut 320 CV je diskasta ko-

silnica s prstnim gnetilnikom. V kombi-
nacij s ~elno kosilnico (kot v na{em pri-
meru) in ustrezno mo~nim ter te`kim
traktorjem predstavlja u~inkovito kom-
binacijo. Le ob pripenjanju spodnjih
dvi`nih ro~ic je potrebna pomo~ druge
osebe, nato pa ste~e. Transportni polo-
`aj kosilnice s 110 stopinjami nagiba je
dober. Za varno vodenje mora imeti
traktor sprednje ute`i, {e bolje pa je, ~e
je opremljen s ~elno kosilnico. Z obema
kosilnicama dose`emo odli~no povr{in-
sko storilnost. Tudi ~e bi imeli pripeto

samo testno kosilnico, je zmogljivost
dobra, saj je teoreti~na delovna {irina
3140 mm. Gnetilnik pospe{i su{enje
krme, intenzivnost gnetenja se nastavlja
tako s {tevilom vrtljajev gnetilnika kot s
premi~no plo~evino. Priporo~amo!

Tehni~ni podatki
Stroj: diskasta kosilnica z gnetilnikom;

proizvajalec: Krone – Maschinenfabrik Ber-
nard Krone GmbH, Nem~ija, www.krone.de;
model: EasyCut 320 CV-Q; delovna {irina:
3140 mm; transportna {irina: 1960 mm;
transportna vi{ina: 3680 mm; transport-
na postavitev: 110 stopinj; {tevilo diskov:
5; {tevilo bobnov: 2; gnetilnik: prstni (V
oblika); {tevilo vrtljajev gnetilnika: 600 ali
900 vrt./min; {irina gnetilnika: 2500 mm;
premer gnetilnika: 642 mm; {irina odlo-
`ene poko{ene redi: 900 do 2060 m; {iri-
na pri {irokem odlaganju krme: 3140
mm; povr{inska storilnost: 3,5 do 4,0
ha/h; potrebna mo~ traktorja: 66 kW (90
KM); vrtljaji TPG: 540 vrt./min; potrebni
hidravli~ni priklju~ki: 1-krat enosmerni,
1-krat dvosmerni; masa: okrog 1180 kg; za-
stopnik: Mehanizacija Miler, d. o. o.; Poljana
1, 2391 Prevalje, telefon: (02) 823 19 59, faks:
(02) 823 29 59, e-naslov: info@mehanizacija-
-miler.si, spletna stran: www.mehanizacija-
-miler.si; cena: 13.990 EUR (z DDV)

Toma` Poje

Testna ekipa: Beno Trojan{ek, Milan

Mihel~i~, Toni Gjergek, Toma` Poje
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Hvalimo
✔ kakovostno izdelavo stroja,
✔ kakovostno ko{njo,
✔ prilagajanje tlom,
✔ gnetilnik z nastavljivo intenzivnostjo

dela,
✔ nastavljive {irine poko{ene redi,
✔ transportni polo`aj,
✔ nastavljivi sorniki za spodnji dvi`ni

ro~ici,
✔ ozna~ene hidravli~ne cevi.

Grajamo
✘ pripenjanje na spodnji dvi`ni ro~ici

hidravli~nega dvigala;
✘ ni mo`nosti hidropnevmatskega

razbremenjevanja kosilnega grebena;
✘ (pre)kratka podporna noga.


