
  DAH AGROBEN,s.r.o.,    080 06 Prešov, Družstevná 36 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cenová ponúka pre:  

Lis Krone Fortima F 1250 MC s rezaním – 17 nožov : 
 

Technické údaje /základná výbava v cene stroja /: 

- pevná lisovacia komora priemer 1250 mm x 1200 mm, 2 reťazový dopravník prepojený 34 

ks priečkami, s automatickým napínaním reťazi, + 2 oporné profilované valce 

- zberač Easy Flow (bez údržbový,) pracovná šírka 2 050 mm /DIN 11220), ochrana spojkou    

so strižným kolikom, 5 radov prstov, 2 oporné otočné kolesa, hydraulický zdvih, vrchný 

prítlačný formovací valec nad zberačom, nastavenie prac. výšky bez náradia 

- dopravný rezací rotorový vkládač + 2 bočné šneky, prsty do „V“ pre ostré hrany balíka 

- 17 nožov hydr. ovládané, nastavenie počtu nožov: 17-15-7-0, dĺžka rezanky 64 mm 

- manuálna reverzácia pomocou páky v prípade zahltenia zberača (hydraulická – opcia) 

- pneu 11.5/80- 15.3 10PR 

- hydraulické okruhy, 2x jednočinné  

- náhonová hriadeľ s vačkovou preťažovou spojkou a výkyvpm 80°, 540 ot/min,  

- viazanie do sieťky + automatický štart viazania 

- ukazovateľ tlaku zlisovania 

- ukazovateľ smeru jazdy pre rovnomerné lisovanie balíka 

- ovládanie elektronické terminalom Krone Alpha-Medium (kontrolky lisovacieho tlaku 

P+Ľ, spínač viazania, prepínanie viazania, pre model MC aktivuje rezacie nože)  

- oje oko 40 / 50 mm, horné alebo spodné zavesenie,výškovo nastaviteľné  

- zadný vyhadzovač balíkov 

- centrálne mazanie ložisk 

- pneu 11.5/80-15,3, náprava bez brzd 

- min. príkon 36 kW/50 HP 

- rozmery : dĺžka 4,2m, šírka 2,57 m, výška 2,49 m, rozchod 2,15 m, hmotnosť 2550 kg  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fortima F 1250 MC:  .......  34.900,-€ bez DPH, (akčná cena do 31.12.2022) 

      

 

Príplatková výbava : (na uvedené ceny poskytneme zľavu -25%) 

- iný rozmer pneu 15.0/55-17: 655 € 

- pneu 19.0/45-17: 1.425 € 

- vzduchové brzdy: 2.605 € 

- automatické mazanie reťazi (olejová nádrž + čerpadlo): 1.770 € 

- palubná elektronika Komfort podporujúca aj ISOBUS, bez terminálu: 800 € 

- Kabinový terminál DS 500 In-cab, 12 tlačidiel, otočný ovládač, obraz. 5,7“ : 1.665 € 

- kabeláž pre traktory bez ISOBUS : 255 € 

- hydraul. ovládaný reverz : 1.630 € 

 

v cene doprava k zákazníkovy, zaškolenie, návod, katalog ND, záručný a pozáručný servis  

 

v Prešove 14.10.2022                                            Ing.M.Benček 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Č.tel: 051/7581150,  mobil:0905/659 845, Email: bencek@agroben.sk, www.agroben.sk    

mailto:bencek@agroben.sk


 
                                                                                 Monitor Krone Alpha – Medium - sériovo 

  
Zberač Easy Flow 
 

        
Priečkový reťazový dopravník :                             nože v pracovnej polohe                          

- vysoký stupeň zlisovania, zabezpečené otáčanie balíka aj v ťažkých podmienkach,                                                                                 

- najmenšie straty výdrolom, nízky požadovaný príkon 

 

   

   rotorový vkládač + dopravné šneky                                        monitor DS 500 In-cab         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


