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

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

cenová ponuka pre :                                                                                                         

                                                               

KRONE EasyCut R 320 – zadná disková  kosa 

 
Výhody oproti konkurencii : 
- EasyCut - Duo Grip, uchytenie žacej lišty v ťažisku, 3D priestorový vodiaci paralelogram , 

  veľká vyváženosť, kopirácia, prítlak lišty nastaviteľný predpätím pružín (opcia- hydraulický) 

- SafeCut – patentovaný systém istenia diskov proti nárazu – strižné koliky 

   (pri strihnuti kolíkov, disk zostáva na hriadeli a není nutné ho hľadať v pokose – ako konkurencia) 

- náhony diskov sú rýchlo - vymeniteľné bez demontáže lišty 

- HeavyDuty- posilnená zváraná vaňa, celoživotná náplň oleja 

- Ski Efect - klinovitý profil vane, tvrdené široké plazy   

- Smart-Cut prekrývanie nožov pri strihu – kvalitné kosenie pri mladom riedkom poraste 

- všetky náhony kĺbovými hriadeľmi priamo cez prevodovku s integrovanou voľnobežkou, 

- kardaň náhonu lišty s lamelovou spojkou 

- rýchloupínanie nožov otočné o 360 ° - samočistenie 

- bloky úchytov nožov na diskoch sú vymeniteľné (pri opotrebeni neni nutné meniť celý disk) 

- pri preprave je lišta hydr. sklopená hore o 110°, tým je ťažisko v ose traktora 

- všetky náhony cez kardane (servisný interval križov po 250 hod.), žiadné remene  

- servisný box s kľučom pre rýchlu demontáž diskov 

- záves kat. 2., s prestaviteľnými čapmi 

- automatická nájazdová poistka integrovaná v ráme 

Na výber 2 prevedenia tvorby riadku, „A“ na úzko,  alebo „B“ na široko  

   

 

Technické parametre:                       EasyCut R 320                    

Prac.záber :                                               3 165 mm                     

Lišta :                                               5 diskov + 2 bubny                   
Výkon :                                                        3,5– 4  ha/hod                                                    

Min. príkon na zadný PTO:                               68 k                                             

Hmotnosť :                                                     840 kg                                                                                       

Náhon :                                        540, alebo 1000 ot/min   podľa výberu              .  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cenník : ..........  17.795,-€ bez DPH    

Akčná cena na skladový nový stroj : 13.950,-€ bez DPH 
Zľavy za skorú objednávku : X.2022 -16%, XI.2022 – 15%, XII.2022 -14%, I.2023 -13% 
 

Príplatková výbava: 

- LED osvetlenie + výstražné tabule: + 736 €  

- zvýšené plazy pre nerovné a kamenisté pozemky (2 ks) : + 285 € 

- 8 ks veka žacích diskov s kridielkami : + 153 € 

- hydraulická sada nastavenie prítlaku žacej lišty z kabíny (namiesto pružinového): + 642 € 

- pravý alebo ľavý zhrňovací plech pre užší riadok : + 210 € 

- vonkajšia vzpera žacej lišty: + 220 € (doporučené) 

 

V cene odovzdanie, zaškolenie obsluhy, návod, katalog.    
V Prešove dňa : 15.10.2022   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mailto:bencek@agroben.sk


  
SmartCut:                                                                                     istenie diskov SafeCut          

Pokud se žací disky otácejí po párech proti sobe, žací nuž je v záberu jak dozadu, tak i dopredu proti 

smeru jízdy. Proto musí být presahy drah nožu dostatecné, aby bylo cisté secení. Sousední disky, které 

se otácejí smerem dopredu od sebe, mají vetší presah nožu. Tím je zaruceno bezvadné secení mladé 

píce i rídkých porostu bez tvorby neposecených pruhu. Sousední žací disky se otácejí dozadu a 

zlepšují podávání píce zejména pri secení hustých porostu. 

  
EasyCut zavesenie lišty Duogrip                   nastavenie prítlaku pružínami (opcia hydraulické) 

DuoGrip – pro výborné vedení, lišta zavesená v ťažisku: Kvalitní píce vyžaduje čisté sečení. Na 

významu tak získává nejen konstrukce žací lišty, ale také její zavěšení. U zařízení KRONE DuoGrip je 

žací nosník nejen zavěšen v těžišti, ale je navíc stranově veden pomocí táhel. Tajemství úspěchu: 

stejný přítlak v celé šířce záběru je zárukou rovnoměrného sečení při výborném bočním vedení a 

maximální lehkosti. 

 

Ukladanie do riadku : (2 prevedenia na výber) 

„A“na úzko  

 

Ukládání jednoho a dvou rádku: Excentrické ložiskové moduly jsou umísteny tak, aby se disky otácely 

smerem ke stredu a smerovaly tam pokos. Díky tomu nedochází k prejíždení posecené píce koly 

traktoru. Stroje záberov R 200, R 240, R 280 a R 320 se smerem otáčení „A“ ukládají píci na jeden 

rádek. Žací stroj záberu R 360 se smerem otáčení“ A“ ukládá pokos na dva rádky. Ukládání do rádku 

je výhodné na vlhkých a mekkých pudách. Píce není koly traktoru zatlacována do pudy a lze ji beze 

ztrát posbírat nebo dále zpracovat 

 



„B“ na široko : 

 

 
Ukládání naširoko: Stroje ActiveMow se smerem otácení B ukládají píci naširoko. Žací disky 

se otácejí párove. Výhody ukládání naširoko: Díky vetšímu povrchu a menší vrstve prosychá 

píce uložená naširoko rovnomerneji a rychleji než pri uložení pokosu do rádku 

 
 

   
    Vrchný disk s vymeniteľnými držiakmi nožov, spodný pružný disk      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                              
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


