
Premos
Mobil pillepresser



Pillebeholder
9.000 Liter
ca. 5.000 kg

Sorteringstromle
Fjerner støv og afskalninger
Materialet falder ned på
transportbåndet (overføringsprincip)

Integrerede transportsnegle
Fører pillerne fra 
matricerullerne til elevatoren

Elevator

Indføringsrotor
800 mm bred
Ingen snittesystem!

Tandvalse 
Ensartet og kontrolleret 
optagelse via pickup

Pick-up
uden kulissestyring

Transportbånd/transportkanal
800 mm bred

2 matricevalser
Hver 800 mm bred
Hver 1000 mm diameter

Påfyldningsbånd

Med Premos 5000 (Kalverkamp system) viser KRONE endnu engang sine 

store evne for innovationer: Uanset om det er på marken eller stationært 

et andet sted, producerer denne pillepresser strukturpiller af højeste 

kvalitet, af det kæmpe potentiale af halm og andre stråprodukter, der 

findes på verdensmarkedet. De er ideelle som strøelse, foder eller til 

opvarmning.

Premos 5000
Presser til strukturpiller til mobilt eller stationært brug
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Valser og presser
Den uformalede afgrøde kommer ind mellem to matricevalser, der 
løber mod hinanden og griber ind i hinanden, og som er forsynet 
med henholdsvis tand- og hulmatricerækker. Tænderne på den ene 
valse tætner hulmatricens kanaler på den anden valse og trykker 
materialet gennem kanalerne på hulmatricen. Herved opstår tryk på 
op til 2000 bar og en temperatur fra 70 til 100° C.

Findele sies fra
Inde i valsen transporterer snegle det pressede materiale til elevato-
ren, der fører dem til sorteringstromlen, hvor de afstøves. De småde-
le, der falder gennem sien føres på ny til matricevalserne. På denne 
måde produceres piller i optimal kvalitet, som er ideelle en stoflig 
eller energimæssig udnyttelse.

Opbevarer og læsser over
Pillerne føres via et påfyldingsbånd til den 9 m³ store pillebeholder. 
Der afkøles pillerne, der er blevet varme under presningen, med en 
luftstrøm fra en blæser. Så snart pillebeholderen, der som standard 
er monteret med et vejesystem, er fyldt, kan pillerne læsses over i en 
transportvogn via et transportbånd.

Pillelængden indstilles
Når der fremstilles piller, presses materialet gennem de 16 mm store 
hulmatricer og ind i valsens indre. Pillernes diameter er bestemt af 
matricehullerne, men pillelængden kan variere fra 15 til 40 mm. Den 
indstilles ved at forøge eller formindske afstrygerens afstanden til 
matricevalsen.
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Ren opsamling
Den 2,35 m brede pickup uden kulissestyring samler materi-
alet rent op med sine fingre. Den tilkoblede tandvalse sikrer 
et meget jævnt materialeflow, også ved lav kørehastighed. 

Indføringsrotor og transportbånd
Via en 800 mm bred indføringsrotor føres afgrøden ind i 
transportkanalen med den foranliggende fordybning. Her 
opfanges sten og andre fremmedlegemer. Et transportbånd 
fører afgrøden videre til matricevalserne.

Premos 5000

Premos 5000 er den første pillepresser, der opsamler stråafgrøder som halm, hø eller lucerne 

direkte på marken, og der presser det til strukturpiller. Pillerne kan herefter transporteres fra 

marken som bulkgods.

 � Fremstilling af salgsfærdige strukturpiller direkte på marken

 � Kapacitet på op til 5.000 kg pr. time

 � Doseringsudstyr til vand og olie til optimering af pillefremstillingen

 � Køling direkte i maskinen for at bevare den høje pillekvalitet

Pillepresser til mobilt brug
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Doseringsanlægget
Ved hjælp af et doseringsanlæg kan der sprøjtes vand 
og olie ind i matricevalsernes arbejdsområde via en li-
ste med dyser. Dermed kan materialets fugtighed og 
bindingsegenskaber optimeres under pillepresnin-
gen. Det giver grundlag for stabile piller i høj kvalitet.

Afkølingen
Under presning af pillerne opstår temperaturer fra 70 
til 100 °C. For at undgår at kvaliteten forringes under 
den efterfølgende opbevaring luftafkøles pillerne. Det 
gøres ved at blæse luft ind over en dobbelt bund i 
pillebeholderen, via en blæser.
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NY

Tilføringsbordet
Ved stationært brug tilføres ballerne til balleløsneren via et 
hydraulisk klapbart, ca. 7,5 m langt tilføringsbord. To tilfø-
ringskæder optager de afl agte baller ved hjælp af medbrin-
gere og fører dem til balleløsneren.

Garnfjerning
Ved tilføringsbordets bagkant fjernes bindegarnet automatisk. Garnene snittes op med en trekantkniv, der løber under ballen 
Over ballen fører en samlekrog garnene til et roterende viklehoved, der vikler garnene op ved hjælp af fangarme, og derefter 
afl ægger det i en beholder.

Premos 5000

Når Premos anvendes stationært, kan den presse piller af stråafgrøder hele året. Baller, der er 

presset i løbet af sæsonen, kan med balleløsneren doseres jævnt til pillepresseren og presses 

til piller. Til det brug udskiftes pickuppen til mobilt brug med en balleløsner, som er fuldt 

integreret i maskinen.

Pillepresser til stationært brug

� Den første pillepresser der både kan anvendes til mobilt og stationært brug

� Balleløsner med integreret tilføringsbord og automatisk garnfjerning

� Tilføringsbordet klappes nemt ind ved transport.
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Balleløsneren
Fire hydraulisk drevne løsnevalser, der er bestykket med 
knive og ledeplader, løsner ballerne. Knivene skærer i bal-
lerne og efterfølgende trækker de savtakkede plader det 
forkortede strå ud af ballen. Samtidig sørger ledeplader bag 
valserne for en optimal fordeling på tværs i maskinen.

Klar til transport på vejen
Tilføringsbordet kan hydraulisk klappes op mod maskinen, 
så Premos pillepresseren har en bredde på under tre meter 
til transport på vejen. Det er således muligt at flytte ma-
skinen fra et arbejdssted til et andet hurtigt og uden større 
ombygning.
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Strukturpiller – Anvendelse i hverdagen

 � Halmpiller af ekstrem høj bulkfylde: 600-700 kg/m³

 � Høj sugeevne gør det velegnet som strøelse

 � Strukturkomponenter i foderrationer

 � Beskæftigelsesmateriale i svinebesætninger

 � Enormt potentiale om bæredygtigt brændstof

KRONE Premos 5000 fremstiller strukturpiller, der med deres beskaffenhed tydeligt adskiller 

sig fra DIN-piller. Med en diameter på 16 mm er strukturpiller fremstillet af uforkortede 

afgrøder betydeligt større. Deres høje strukturandel er særlig positiv, når de anvendes som 

strøelse og foder.

Piller i foderet
Hø-, lucerne- og halmpiller udgør en fremragende basis i foderrationer. Under-
søgelser viser, at strukturpiller sammenlignet med halm fra baller har væsentligt 
færre spor af forrådnelsesbakterier og svampe. Det viser en høj foderkvalitet.

Bidrager til dyrevelfærd
Strukturpiller er stort set støv- og kimfri og kan f.eks. i mindre mængder tjene 
som beskæftigelsesmateriale i svinebesætninger. Det fremmer dyrenes naturlige 
søgefunktioner og egner sig fremragende til at øge dyrevelfærden.

Allrounder

Strøelse til kvæg
1 kg strukturpiller kan absorbere op til 4 liter vand. Med den store sugeevne egner 
halmpiller sig således fremragende som strøelse ved kvæg i løsdriftsstalde. Kø-
erne forbliver rene, hvilket bidrager til bedre yver- og generel sundhed. Desuden 
skal der anvendes betydeligt mindre strøelsesmateriale end ved fx snittet halm.
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Ideelt til heste
Halmpiller holder hesteboksen tør med deres høje sugeevne. Forrådnelsesbak-
terier, som forårsager hovsygdomme, får ingen næring. Samtidig er halmpiller 
støvfattige, så hestene får mindre åndedrætsbesvær.

Bæredygtigt brændstof
2,5 kg strukturpiller kan erstatte 1 liter fyringsolie. Pt. vil 800 mio. t. halm kunne 
anvendes i energiproduktionen. Alene i Tyskland kunne der af de årligt produ-
cerede 30 mio. t halm anvendes 8 til 13 mio. t til brændstofproduktion. Dermed 
har halm et kæmpe, men hidtil kun delvist udnyttet, potentiale til at kunne an-
vendes om „bæredygtigt brændstof“, og yde et vigtigt bidrag for klimaet via CO₂ 
reduktion.

Forbedret hygiejne
Halmpillernes høje sugeevne er også en fordel i fjerkræbesætninger: Ved at an-
vende strukturpiller som strøelse forbliver gulvet renere, og ikke kun hønsenes 
fødder men også reder og æg er renere. Staldluftens ammoniakindhold reduce-
res også betydeligt.
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Betjeningen
Komfortable betjeningsterminaler

� Bekvem betjening og kontrol via terminaler

� DS 500 – Standard betjeningsterminal med 5,7" farvedisplay

� CCI 800 – Komfortabel betjeningsterminal med 8" touchdisplay

� CCI 1200 – Komfort-betjeningsterminal med 12" touchdisplay

Premos pillerpresseren kan let og bekvemt betjenes med forskellige terminaler. Dermed kan 

du overvåge maskintilstande og foretage indstillinger.

CCI 800/1200 Terminal
Til at betjene Premos 5000 er CCI 800 
eller 1200 terminalerne med 8" hhv. 12" 
store touchdisplays ideelle. På basis-
skærmen kan du fx afl æse maskinens 
udnyttelse, pillernes fasthed samt tem-
peratur og fugtighed. Der kan også væl-
ges undermenuer, hvor man kan se fl ere 
maskintilstande og foretage indstillinger.

DS 500 betjeningsterminal
DS 500 med sit 5,7" store farvedisplay er standard på Premos 
5000. Maskinen kan hurtigt betjenes via de 12 funktionstaster 
eller på touchskærmen.
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Pillepresser Premos 5000

Afgrøder hø, lucerne, halm under 16 % restfugtighed

Længde ca. m 8,90

Bredde ca. m 2,99

Højde ca. m 3,80

Pick-up arbejdsbredde ca. m 2,35

Balleudløser

- Ballehøjde ca. m 0,60 til 1,00

- Ballebredde ca. m max. 1,20

- Bordets længde ca. m 7,50

- Løsnervalse/diameter ca. cm 40

Vægt ca. t 17

Pillediameter ca. mm 16

Ydelse t/t op til 5

Beholderkapacitet t 5

Vandtank l 500

Ekstratank (ekstraudstyr) l 100

Dækmontering (tandemaksel) 620 / 50 R 22,5

Kraftbehov min. kW/hk 257 / 350

Tekniske data

Alle illustrationer, dimensioner og vægte er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med standardspecifikationerne og er uforpligtende.  
Der tages forbehold for tekniske ændringer
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Din KRONE forhandler

Maschinenfabrik Bernard KRONE
Perfekt til sidste detalje

Innovativ, kompetent og tæt på kunden – disse kriterier kendetegner filosofien 

bag familievirksomheden KRONE. Som specialist i høstmaskiner til foderafgrøder 

fremstiller KRONE skårlæggere, høvendere, rotorriver, læsse- og doseringsvogne, 

rundballe- og storballepressere samt de selvkørende BiG M højkapacitets-skives-

kårlæggere og finsnitteren BiG X. 

Kvalitet, made i Spelle i Tyskland, siden 1906.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0
Fax: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de  |  www.krone.de
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