QuickChange
Tryckluftdrivet verktyg
för byte av knivar

www.krone.de

QuickChange
Byt ut dina knivblad med hjälp av tryckluft

 nabba knivbyten på KRONE ActiveMow, EasyCut
S
tallrikslåttermaskiner samt självgående BiG M slåtterkross
Enkla och bekväma knivbyten utan större ansträngning
Idealiskt för verkstäder, maskinstationer och större gårdar med
många maskiner och frekventa knivbyten

Det är enkelt:
Placera QuickChange verktygets klor
i utrymmet mellan knivtallriken med
knivhållaren och den undre fjädrande
delen av knivtallriken.

Dra i spaken och tryckluft trycker ner Nu är knivtappen blottad och du kan
byta ut eller vända knivbladet, snabbt
klorna och den undre fjädrande delen.
					och enkelt.
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Exklusivt från KRONE!
QuickChange verktyget erbjuder ett antal fördelar: Knivbyten går mycket
snabbare och utan ansträngning, dessutom är verktyget mycket enkelt
att använda. QuickChange verktyget reducerar stilleståndstiden
och underlättar betydligt för den som skall byta knivar
som slipper kröka rygg eller slinta med det manuella
knivbytesverktyget.

Användning i fält:
Förutsatt att traktorn är utrustad med tryckluftskompressor kan du även använda QuickChange verktyget
i fält.

Placera det nya eller vända knivbladet Detta släpper ut trycket och klorna Nu var det klart, kniven är på plats!
under knivtappen och manövrera spa- släpper upp den fjädrande underdelen
ken på nytt. 				
av knivtallriken. 				
										
										

3

QuickChange 10/15 |

Internet
Upptäck KRONEs hela värld på www.krone.se. Här hittar du fakta, videos och nyheter och dessutom en rad servicetjänster. Surfa in och upptäck
mångsidigheten hos KRONE.

Nyheter
Här hittar du aktuella händelser rörande KRONE, från produktpresentationer till återblickar från mässor. Här känner du pulsen
från KRONE.
Produkter
Här kan du lära känna hela KRONEs produktprogram. Allt vad du
behöver från produktbeskrivningar till video hittar du komprimerat under denna rubrik.
Försäljning
Oavsett om du söker en importör i Japan eller en återförsäljare
i din närhet; här hittar du din KRONE partner som gärna står till
din tjänst.

Service/Mediathek
KRONEs databank med tusentals dokument, bilder, serviceinformation, testrapporter osv. Här hittar du väldigt detaljerad information om KRONEs produkter.

Download Center
Letar du efter en kalender till din dator eller en fin bild till en
presentation? I KRONE Download Center hittar du många användbara saker för olika projekt.

KRONE excellent Parts - reservdelar
24 / 7... Denna service ger dig möjlighet att hitta
KRONE original reservdelar när som helst utan att vänta. Med
hjälp av KRONE reservdelskatalog Agroparts hittar du snabbt
och enkelt rätt reservdelsnummer tillsammans med kompletterande information om delen. Gå in på www.agroparts.com och
läs mer.
KRONE shop
Letar du efter en present, eller är du samlare av lantbruksmaskinmodeller? Då ska du besöka KRONE shop.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
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