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STOLTE TRADITIONER KOMBINERET MED FREMADRETTEDE VISIONER
New Holland har været førende indenfor storballepressersegmentet i over 25 år, og har indført en lang række fornyelser, 
som har revolutioneret arbejdet med storballepressere over hele verden. Landmændene kan vælge mellem et stort udvalg 
af ballestørrelser, fra 80x70 cm helt op til de største på 120x90 cm og er garanteret ultimativ presserpræstation i alle
afgrøder - både konventionelle og specialafgrøder. Uanset om man presser hø eller halm, har maskinstation,
biomasseproduktion eller storbrug, vil landmændene påskønne den store kapacitetsforøgelse på hele 20% og en 
forbedring af presningsgraden på op til 5%, og vil samtidig nyde denne professionelle høstmaskines elegante design.

ULTIMATIV KAPACITET
Kapaciteten er en afgørende faktor indenfor ballesegmentet. Flere baller pr. time betyder højere indtjening og maksimalt
høstudbytte. Med den nye BigBaler vil du kunne presse op til 110 baller pr. time. Og derudover har New Holland sørget 
for, at BigBaleren kan øge din kapacitet med op til 20%. Hvordan? Det helt nye MaxiSweep pick-up design øger kapaciteten 
og trækker samtidig hvert eneste lille halmstrå med ind. Stempelslag pr. minut er øget med 14% og det direkte flow fra 
den ensartede indføringsbredde, afgrødehåndteringen og forkomprimeringen sikrer tilsammen, at New Hollands BigBaler 
har den højeste kapacitet på det totale pressermarked.

BALLEKVALITET
På det konkurrenceprægede marked kan ballekvaliteten være den afgørende faktor, når en indbringende kontrakt 
på halm eller biomasse skal i hus. Med BigBaleren har du indbygget kvalitetsgaranti. Klassens førende SmartFill
balleretningsindikatorer informerer konstant føreren om den optimale kørselsretning gennem skåret for ensartet
balledannelse. Det unikke forkomprimeringskammer sikrer tætte, ensartede skiver for jævn presningsgrad og den 
mest pålidelige dobbeltknudeteknologi holder ballen på plads, selv efter intensiv håndtering og opbevaring.

UBESVÆRET EJERSKAB
Den effektive service og vedligeholdelse betyder, at din presser tilbringer mere tid på at tjene 
sig selv hjem i marken, end at opholde sig på gården. BigBalerens unikke design med helstøbte
side- og forskærme bevirker, at føreren har uhindret adgang til alle servicepunkter 
og bevægelige dele for at holde presseren i tip-top stand. Serviceplatform med fladt gulv 
giver bekvem service. Luk op, når du skal udføre service. Luk ned, så er arbejdet gjort.

TOTAL PRESSERGLÆDE
De lange presserdage og nætter flyver af sted takket være de mange komfortable 
funktioner. Med IntelliView™ monitoren har du fuld kontrol over alle
presserparametre lige ved hånden. En omfattende belysningspakke
laver nat om til dag, og sørger for at du altid har fuldt udsyn til
afgrøden. Ønsker du den ultimative luksus under presserarbejdet, 
er en komfortpakke til din rådighed.

NY BIGBALER. INGEN HASTIGHEDSBEGRÆNSNING



PRÆCIST, SOM DER STÅR PÅ SKÆRMEN
BigBaler størrelsen er straks synlig for alle brugere. Hvordan? 
Den er angivet på sideskærmen. BigBaler navnet er den naturlige
konsekvens af ‘BB’ betegnelsen. Første et eller to cifre, enten ‘8’ eller
‘12’ angiver ballestørrelsen i centimeter, ‘8’ for 80 cm og ‘12’ for 120 cm.
De sidste to cifre henviser til ballehøjden i centimeter, enten ‘70’ eller
‘90’. Hvad betyder det så for dig? At du kan købe din BigBaler i sikker
forvisning om, at dens præstation vil passe perfekt til dine behov. 
Med New Holland får du altid optimal tryghed og produktivitet.

BigBaler 870
BigBaler 890 BigBaler 1270

BigBaler 1290
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HISTORIEN BAG

BigBaler flagskibsmodellerne er produceret på Zedelgemfabrikken i Belgien, hjemsted for New Hollands 
globale Centre of Harvesting Excellence. Det var her Leon Claeys for over 100 år siden fremstillede sin første
tærskemaskine, som revolutionerede den måde, landmændene høstede på. Men New Hollands pressertraditioner
strækker sig også til den anden side af Atlanterhavet, hvor New Holland udviklede de allerførste selvbinder 
pick-up pressere i 1940. Og resten, som man siger, er historie. I dag, 25 år efter de første tusinde storballepressere
har forladt samlebåndet, er storballepresseren stadig den førende på markedet, og de engagerede New Holland
ingeniører arbejder stadig lige ihærdigt på at udvikle den næste generation pressere. Den avancerede
produktudviklingsproces og de kompetente medarbejdere på fabrikken for produktion i verdensklasse sørger for, 
at BigBaler Serien – sammen med alle de andre førende høstprodukter, CR, CX8000 og FR9000 Serien – fortsætter
med at sætte de højeste standarder i branchen.

EN HISTORIE OM MODERNE PRESNING 
AF NEW HOLLAND

1987: For femogtyve år siden indtog New Holland
storballepressersegmentet. Der følger en lang række
innovative funktioner, heriblandt dobbeltknudeteknologien,
elektronisk proportionel styring af presningsgraden, 
fuld balleudtræk og den første balle i størrelsen 80x90. 
Et kvart århundrede senere er alle disse egenskaber
blevet standarder i branchen. Hvor New Holland fører 
an, følger andre efter.

1987: Det første forkomprimeringskammer, som kunne justeres 
i henhold til skåret, blev introduceret på D2000 og blev
en revolution indenfor presningsgradsområdet, hvor 
New Holland konceptet er blevet anvendt lige siden.

1988: Giganternes gigant: 120x130 cm modellen blev
præsenteret. Høj-kapacitetspresning på et helt 
nyt niveau.

1995: D1010 blev introduceret som den første storballepresser
tilgængelig som Packer Cutter version for effektiv
snitning.

1999: Funktionen med samlet knivudtræk på BB900
CropCutter™ modellerne for let slibning, blev et kæmpe
hit hos kunderne.

1999: BB900 introducerede endnu en nyhed på
forkammerområdet: separate fingre, som giver nøjagtig
måling af hver skives presningsgrad for endnu højere
præcisionskontrol.

1999: InfoView™ monitoren gjorde det endnu lettere 
at kontrollere samtlige presserparametre på en skærm 
i førerkabinen, inklusiv kontrol af automatisk
smøresystem.

1999: BB900 Serien introducerede blød levering af ballen 
ved hjælp af ny ballesliske med skånsom udkastnings-
teknologi.

2004: Valgmuligheder er afgørende på markedet 
for storballepressere og BB-A tilbyder både fire- 
og seksknude teknologi. Derudover blev standarden
hævet for monitorteknologien med introduktionen 
af IntelliView™ monitor.
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2013 SUCCESHISTORIEN FORTSÆTTER!

2008: Der blev sat en ny milepæl med produktionen 
af storballepresser nummer 15000 den 20. maj, 2008 
i Zedelgem.

2008: Den kompatible IntelliView™ III farve touchscreen
monitor blev højt værdsat af førerne med introduktionen
på BB9000 Serien.

2009: Den prisvindende ActiveWeigh ballevejning under
kørslen blev lanceret på BB9000 Serien.

2011: Det højtavancerede CropID™ system gjorde 
PLM balledatabehandling og kontrol tilgængeligt 
for alle landmænd.

2012: Den aktuelle BigBaler Serie tilbyder nyskabende
balledannelseteknologi i et karakteristisk, elegant design.
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Pick-uppen er måske den vigtigste del af din BigBaler, som din eneste mulighed for at få afgrøden ind i maskinen. 
Gør det rigtigt, så du får presset hele afgrøden. Gør det forkert, og du kan vinke farvel til indtjeningen. Det har 
New Holland taget til efterretning, og MaxiSweep pick-uppen er totalt nydesignet for at sikre optimal opsamling. 
Der er to forskellige bredder til rådighed, den helt brede 2,35 m, perfekt til selv de bredeste skår fra de mest avancerede,
højkapacitets mejetærskere, og standard 1,96 m bredden, som er velegnet til ensilage. De stærke 6 mm pick-up fjedre 
på CropCutter™ modellerne er fremstillet til øget holdbarhed, når der arbejdes i krævende, stenfyldte jorde.

MARKERNE RYDDES VED HØJ HASTIGHED

MAXISWEEP PICK-UP OG INDFØRING

ET SIKKERT VINDER 'S'
MaxiSweep pick-up sideskærmene har et karakteristisk ”S”-formet design for at bevare et konstant, jævnt
afgrødeflow og for at forhindre ophobninger, hvilket tidligere helt kunne standse presseren. Når der arbejdes i tung
ensilage og vendes i tætte skår, vil denne teknologi altid holde dig kørende. Der er monteret ekstra afgrødestyr 
på kanten af pick-uppens sider for at hjælpe de sidste fjedre med at få al afgrøden sikkert indført i presseren.



BEVAR JORDFORBINDELSEN
Det fjederbelastede pick-up
affjedringssystem er præcist justeret med 
en simpel justeringsplade, som sikrer 
den korrekte sidebevægelse, så pick-uppen
bevarer kontakten med jorden. I vanskeligt,
ujævnt terræn, bevirker denne indstilling, 
at pick-uppen tilpasser sig ujævnhederne 
og bevarer kontakten 100%. I mere jævne
marker kan pick-up højden bevares for
optimal effektivitet.

GARANTERET, JÆVNT AFGRØDEFLOW
Rulletilholderen er placeret over pick-uppen
og roterer konstant for at sikre et blødt,
ensartet afgrødeflow til presseren. 
Der er ingen forhindringer, som kan medføre
tab af afgrøde eller lavere presningsgrad
forårsaget af luftlommer, hvilket sikrer optimal
effektivitet under presningen.

OPTIMAL INDFØRINGSPRÆSTATION
Der er udviklet et helt nyt indføringskoncept,
som forbedrer pressereffektiviteten
væsentligt. Et system med to
modsatroterende snegle med kapper leder
og blander afgrødeflowet, så det får præcist
samme bredde, som den monterede rotor
eller indføring. Effektiviteten er yderligere
optimeret med en indførings hjælpevalse,
som leder afgrøden præcist frem for at
bevare det konstante flow.

FLEKSIBLE PICK-UP HJUL
Pick-up højdejusteringen indstilles let med 
en enkelt, stærk bolt, som regulerer pick-up
hjulets højde. Disse hjul kan monteres let 
og hurtigt under arbejdet, uden brug af
værktøj. Når du er færdig med den
pågældende mark, kan du vælge blot at
afmontere hjulet eller både hjul og ophæng,
afhængig af den ønskede transportbredde.
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Hvad skal dine baller bruges til? BigBaler tilbyder en lang række løsninger 
til ballehåndtering med forskellige ballelængder for at dække de mange
individuelle behov. Fra standard direkte flow til Packer Cutter og CropCutter™
versionerne - BigBaler har den helt rigtige løsning, uanset hvilken afgrødetype,
vækstforhold, brugerforhold eller opbevaringsmetode, der anvendes.

FLEKSIBLE LØSNINGER TIL HÅNDTERING 
AF AFGRØDEN

STANDARDBEHANDLING MED DIREKTE FLOW
Ikke alle landmænd og bedrifter har brug for snittet
afgrøde, så her er standardsystemet med to
seksdobbelte indføringsgafler det naturlige valg.
Eftersom der ikke snittes, indføres de lange, hele hø-
eller halmstrå direkte ind i kammeret til støvfri foder
eller strøelse, perfekt til kostalde eller hestehold.

HØJ-EFFEKTIVT CROPCUTTER™ SYSTEM
Det velkendte ‘W’ formede rotormønster på CropCutter™ systemet sikrer 
en jævn spredning af snitteeffekten for ensartet snitning og spredning. Dette
fremragende design fordeler ikke blot effekten ligeligt over de to rotorhalvdele,
det sikrer også en ensartet fordeling af afgrøden, som passer til bredden af
forkomprimeringskammerets indtag. Derved opnås en ensartet presningsgrad,
og tilstopninger hører fortiden til. Der kan vælges snittelængde på 8 cm, som er
perfekt til strøelse, eller ekstra fin 4 cm snitning til ensilage, foder eller biomasse.

Antal knive / Knivafstand (mm) BigBaler 870 BigBaler 890 BigBaler 1270 BigBaler 1290
Packer Cutter 6 / 114 6 / 114 – –
CropCutter medium snitning 9 / 78 9 / 78 15 / 78 15 / 78
CropCutter kort snitning 19 / 39 19 / 39 29 / 39 29 / 39



FREMRAGENDE SNITTEKVALITET MED 
PACKER CUTTER
Packer Cutter tilbyder ultimativ alsidighed og er 
perfekt til maskinstationer med kunder, som har mange
forskellige behov. Tilgængelig på BigBaler 870 og 890
modellerne, overfører tre seksdobbelte indføringsgafler
afgrøden effektivt fra MaxiSweep pick-uppen til
forkomprimeringskammeret. Når der er behov for
snitning, er der seks knive til rådighed, som automatisk
tilkobles fra førerkabinen for produktion af ensilage
baller med ekstra høj presningsgrad og næringsværdi.

LET UDTRÆKKELIG KNIVSKUFFE 
FOR EFFEKTIV SLIBNING
CropCutter™ knivskuffen med selvbærende holdere er
let at trække ud og giver let afmontering og udskiftning
af knivene efter slibning. Skarpe knive kræver mindre
effekt, og den lette vedligeholdelse gør det let 
for føreren at udføre arbejdet, når det er påkrævet.



Presningsgraden har afgørende betydning, når det drejer sig om balleproduktion.
Uanset om det er halmballer med forbedret forbrændingsevne til biomasse,
tætpakket ensilage baller med forbedrede gæringsegenskaber eller blot baller, 
som optager mindre plads for lettere opbevaring eller transport, er presningsgraden
en vigtig faktor. Klassens førende SmartFill balleretnings følersystem sikrer, at
afgrøden indføres ensartet, og den forstærkede helstøbte stålramme sikrer optimal
holdbarhed, sæson efter sæson.

INTUITIV KONTROL AF PRESNINGSGRADEN
Den færdige balles presningsgrad overvåges konstant af kontrolfunktioner 
i tre sider. Systemet kombinerer føleraflæsninger fra de færdige baller med konstant
måling af stempelbelastningen. Hvis belastningen ændres, ændres presningsgraden
tilsvarende, og det hydrauliske tryk på sidedørene og kammerets øverste skinne
justeres automatisk for at genskabe den ensartede balleproduktion.

PRESNINGSGRAD10 11

PERFEKT FORMEDE,
TÆTTE BALLER 
ER STANDARD



OVERFØRSEL AF EFFEKT 
OG PÅLIDELIGHED
For at sikre en kapacitetsstigning på
op til 20%, er BigBaler gearkassen
blevet forstærket betydeligt. Helt
bogstaveligt med nærmest armeret
pålidelighed. Det store høj-inerti
svinghjul, op til 800 mm på BigBaler
1290, har øget energien med op til
48% som kompensation i ujævne
skår – selv i tætte afgrøder opleves
ingen reduktion af kørehastigheden.
Derudover er der benyttet direkte
drev teknologi, så 100% af effekten
overføres til stemplet for optimal
effektivitet. Produktivitet og
holdbarhed i typisk New Holland stil.

BRANCHENS FØRENDE
FORKOMPRIMERINGSTEKNOLOGI
BigBaler serien har klassens førende
forkomprimeringskammer, som sikrer
ensartede, tætte skiver, der føres videre
til ballekammeret. Indføringsgaflen
accelererer afgrødeflowet, som ledes 
fra rotor eller indføringen til kammeret,
der fyldes helt ud i hjørnerne for perfekt
formede baller, indtil den ønskede
presningsgrad er opnået. En tripføler
aktiverer dernæst den ‘C’ formede bøjle,
som leder afgrøden ind i ballekammeret.
Føreren indstiller presningsgraden på
IntelliView™ monitoren i kabinen.

MODERNE, INTELLIGENTE PRESSERE
Ensartet balle presningsgrad har
maksimal betydning, eftersom det 
kan blive den afgørende faktor, når en
indbringende kontrakt skal i hus. Den
unikke SmartFill balle retningsføler sikrer,
at alle baller er fuldstændig ens. Der er
placeret en række følere ved indgangen
til forkomprimeringskammeret, som
registrerer den indkommende afgrøde.
Hvis der indføres for megen afgrøde 
i den ene side, vil føreren via IntelliView™
monitoren med tydelige retningspile blive
bedt om at køre enten mere til venstre
eller højre for at bevare en jævn indføring.

HØJ STEMPELHASTIGHED 
FOR ØGET FLOW
Den stærke gearkasse har øget
stempelhastigheden med 14%, til 
48 slag pr. minut. Det effektive stempel
har forøget kapaciteten væsentligt 
og sikrer højere kørehastigheder, 
så afgrøden kan høstes under 
de mest optimale forhold - en
uvurderlig egenskab i lande med
meget omskiftelige klimaforhold.
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KNUDE EFTER KNUDE 
MED OPTIMAL BALLEKVALITET
Der garanteres en meget høj ballepresningsgrad,
eftersom der praktisk talt ikke er nogen belastning
på garnet eller knuden under balledannelsen.
Hvordan er det muligt? Teknisk set er årsagen, 
at to garnfødningspositioner bevirker, at garnet
ikke glider hen over ballen, mens afgrøden
skubbes gennem ballekammeret. Derudover 
laves den sidste knude på den færdige balle, 
før den første knude bindes på den nye balle 
for ekstra pålidelighed under processen.

OMGÅENDE REGISTRERING 
AF EVENTUELLE FEJLBINDINGER
Hvis der mod forventning bindes forkert,
registrerer en avanceret føler omgående fejlen 
og informerer føreren via IntelliView™ monitoren.
De traditionelle indikatorflag understøtter systemet
ved at give føreren en visuel advarsel, hvis der
udkastes en fejlbundet balle.

PRÆCIS BINDING.
SKÅNSOM BALLEHÅNDTERING
Som udvikler af dobbeltknudesystemet, har New Holland i over 25 år konstant forbedret denne førende
teknologi, som på BigBaleren garanterer højere balletæthed med mindre belastning af knuderne.
Bindingen er skræddersyet efter BigBalerens dimensioner med fire knuder på BigBaler 870 og 890
modellerne, eller seks knuder pr. balle for BigBaler 1270 og 1290 versionerne. Men det er ikke det hele
- med 15000 knyttede baller uden en enkelt fejl, følger pålidelighed og præcision med som standard.
Bedre tætning mod urenheder og skånsomt udkast, fuldender branchens mest avancerede
presserteknologi. Efter et kvart århundrede er storballepresserne stadig de førende på markedet.



HÅNDTERER DINE BALLER MED FLØJLSHANDSKER
Balleslisken består af seks glatte ruller, hvilket bevirker at ballen
glider ubesværet fra kammeret ned på jorden. Således undgås
skader ved voldsom udkastning og ballen leveres intakt på marken.

RENE KNYTTERE FOR ØGET PRODUKTIVITET
Knytterpålideligheden er afgørende for presserarbejdet.
Det er knudens kvalitet, som holder sammen på ballen
snarere end selve materialet. Den opdaterede knytter-
afskærmning holder knytterne fri for urenheder for øget
præstation. Der er brugt avanceret computerudviklet
teknologi, som analyserer luftflowet omkring knytterne
og områder med stillestående luft med mulighed for
ophobninger, er elimineret. Tre blæsere med
præcisionsplacering fjerner urenheder, før de opstår. 
Til arbejde under specielt støvede forhold, som f.eks.
presning af halm fra majsplanter, er et automatisk
blæserkit til rådighed, som leder en højtryks luftstrøm
ind i knytterne, drevet af traktorens trykluftbremser.
Frekvensen styres via IntelliView™ monitoren.

DELVIS BALLEUDKAST:
HVER ENESTE BALLE LEVERES TIL KUNDEN
Enhver kunde ønsker at få leveret alle sine baller. Naturligvis,
det er jo hans afgrøde. Delvis Bale-Eject™ teknologien 
er udviklet, så når man er færdig med en kundes mark, 
kan den sidste færdigdannede balle i kammeret udkastes.
Aktiver blot det hydrauliske håndtag og ballen kastes helt ud.

FULD BALLEUDKAST FOR LET 
RENGØRING OG INGEN URENHEDER
Når der skiftes mellem afgrøder eller når der renses op 
efter sæsonen, bør funktionen Full Bale-Eject™ anvendes.
Den aktiveres med det separate hydrauliske håndtag,
hvorefter hele ballekammerets indhold udkastet for let
vedligeholdelse og for at forhindre spredning 
af urenheder mellem afgrøderne.
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FINGERSPIDS
PRESSERBETJENING
Det har aldrig været lettere at betjene din
storballepresser. Alle de vigtigste arbejdsparametre 
kan styres under kørslen ved hjælp af farve touchscreen
IntelliView™ III monitoren, der leveres som standard.
Ønsker man widescreenfunktion, kan der monteres en
31 cm IntelliView™ IV monitor. Derudover er BigBaleren
fuldt ISOBUS kompatibel, for ubesværet integrering 
af SideWinder™ II armlænet og dermed perfekt udsyn
under arbejdet med blot en enkelt monitor.

ØJNE I NAKKEN
Et bagmonteret overvågningskamera
giver føreren overblik over 
balleudkast og overvågning af
ballesamlerpræstationen i realtid.
Kameraet er monteret på bagskinnen
og optagelsen vises på IntelliView™
monitoren. Føreren kan vælge mellem
helt eller opdelt skærmbillede på
IntelliView™ IV displayet.

CROPID - FØLG HVER ENESTE BALLE
Alle data for den enkelte balle kan
downloades med et USB-stick for at
udarbejde præcise mark- og udbyttekort
data, så alle input kan finjusteres for øget
produktivitet og indtjening. CropID™
systemet overfører alle disse data til et
radiofrekvent ID-mærke, som kan aflæses
senere for optimal kontrol af ballen.

PRÆCIS MÅLING AF FUGTINDHOLD
Overvågning af ballens fugtindhold 
har afgørende betydning, eftersom fugtig
afgrøde kan ødelægge hele resultatet.
BigBaler fugtmåleren bruger to
stjernehjul til at gennemtrænge ballen, 
og leder en elektrisk strøm gennem 
de to elementer for at registrere ballens
præcise fugtindhold. Denne oplysning
vises på IntelliView™ monitoren, 
og forhindrer presning af afgrøde, 
som ikke er klar og sikrer præcis tildeling
af CropSaver™ additiv.



PRÆCIS LÆNGDEKONTROL
Korrekt ballelængde har afgørende betydning
for effektiv stabling af ballerne, håndtering 
og transport. Her kommer den elektroniske
ballelængdekontrol ind i billedet. Et takket 
hjul bruges til at regulere ballelængden.
Hjulet måler ballens præcise bevægelse 
i ballekammeret, og bruger informationen 
om den gennemsnitlige skivelængde 
til at udløse knytterforløbet, når den ønskede
længde er opnået. Den påkrævede længde
indstilles let på IntelliView™ monitoren.

BALLEVEJNING UNDER KØRSLEN
ActiveWeigh ballevejesystemet anvender integrerede
følere i balleslisken til at registrere ballens vægt, når
den forlader slisken lige før den udkastes. Systemet 
er uafhængigt af ballens længde, markforhold 
og pressernes bevægelser. Alle informationer, inkl.
separat ballevægt, gennemsnitlig vægt, totalvægt 
og tons pr. time vises på IntelliView™ monitoren. 
Og alt dette sker, mens du fortsætter opsamlingen 
for konstant presserarbejde. Og hvis det ikke 
er tilstrækkeligt, sikrer et præcisionsniveau på 2%, 
at ballerne produceres nøjagtigt efter behov.
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DU SVÆVER HENOVER MARKEN
OG NED AD VEJEN
BigBaleren arbejder ubesværet under alle forhold, fra de bredeste marker med 
hø, hvor det er afgørende at undgå jordpakning, til små marker og snoede landeveje,
hvor manøvreegenskaberne har stor betydning. Serien tilbyder en række forskellige
aksler og dækmonteringer, som alle overholder restriktionerne for transportbredden 
på tre meter, ligesom skarpe, ubesværede vendinger er en selvfølge for alle modeller.

FUNKTIONEL ENKELT-AKSEL
Til arbejde i bløde jordforhold, hvor
jordskrabning er en alvorlig risiko, er enkelt-
aksel løsningen med stor dækdiameter og
øget køreflade, som fordeler maskinens vægt
over det størst mulige areal, det perfekte valg.

BEKVEM TRANSPORT
Balleslisken kan sammenfoldes hydraulisk 
for at reducere presserens totallængde 
til blot 7,4 meter. Dette er især nyttigt ved
kørsel ad snoede veje med overhængende
træer samt ved opbevaring i trange
maskinhuse udenfor sæsonen.



SLANKT TRÆK-DESIGN 
FOR OPTIMAL MANØVRERING
Vendeegenskaberne er nu yderligere
forbedret takket være presserens design, som
svinger tilbage fra hitchen for at bevare
skarpe vendinger med en reduceret radius.
Når vendeegenskaberne har stor betydning,
kan der også monteres Auto-Steer™
tandemaksel. De effektive vendinger 
ved forager, som sparer tid og brændstof,
følger med som standard.

GODE TING KOMMER I SMÅ PAKKER
Auto-Steer™ tandemaksel er designet til kunder, som ofte benytter
landevejstransport med høje kørehastigheder. Med pick-up hjulet
afmonteret, kan man opnå en transportbredde på 2,55 meter, hvilket vil
bringe dig hurtigt frem til den næste kunde. Alle modeller har en bredde
på under tre meter, uanset de øvrige specifikationer.

OPTIMALE BREMSEEGENSKABER
Der er både hydrauliske og trykluftbremser til rådighed for effektiv
bremsepræstation, helt op til de højeste transporthastigheder på 40 km/t.

LAVERE JORDTRYK FOR ØGET
PRODUKTIVITET
Auto-Steer™ tandemakslen med store hjul 
og stor bæreflade er designet til at mindske
jordpakning og forbedre fremspiringen. 
Denne aksel er det optimale valg til kunder,
som arbejder meget med hø- og
ensilageopgaver. Derudover tilpasser disse
brede dæk sig bedre til ujævne jordforhold,
hvor de reducerer presserens sidebevægelser 
og sikrer bedre komfort under kørslen.



BELYSNING OG SPECIALTILPASSEDE LØSNINGER

EFFEKTIV BELYSNING – SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER

New Holland ved, at der presses på alle tider af døgnet. Når afgrøden er klar,
kan den ikke vente, men skal bringes hjem i optimal stand. Derfor er der udviklet
en 360° belysningspakke, som gør nat til dag, så produktiviteten bevares selv
under de mørkeste nætter. Derudover kan du skræddersy presseren efter dine
personlige behov med et stort udvalg af specialtilpasset ekstraudstyr.
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• To LED pick-up lygter
sikrer frit udsyn til
afgrødeflowet.

• En venstrehånds
servicelygter til kontrol 
af indføringen om natten.

Der kan monteres 
to ekstra knytterlygter.

En håndholdt servicelygte
for belysning præcist, 
hvor du har brug for det.

• Rotorblink sikrer fuld
overholdelse af
transportregulativer.

• Højre servicelygte 
for 360° udsyn.

• Med to bagerste
arbejdslygter er der altid
udsyn til balleudkast.

• En justerbar nålelygte til 
de mest krævende opgaver.



SLIDSTÆRKE KNIVE
Det forstærkede knivkit til Packer Cutter modellerne 
er fremstillet i specialhærdet stål for at øge knivenes
holdbarhed og pålidelighed i vanskelige afgrøder. 
Disse knive holder op til tre gange så lang tid som
standardknive.

EKSTRA FIN SNITNING OG OPTIMAL
PRESNINGSGRAD
TwinCutter™ frontsnitteren giver optimal snitte- og
skærepræstation. Frontsnitteren er monteret foran
MaxiSweep pick-uppen, og snitter afgrøden ved hjælp 
af 88 knive, før den skånsomt føres gennem pick-uppen 
og ind i presseren. Resultatet er en fintsnittet afgrøde,
som giver meget tætte baller med forbedrede
forbrændingsevner til biomasse sektoren, og ekstra
absorberende strøelse til f.eks. hønsehuse eller
champignonavlere.

UDSTYR TIL SPECIALAFGRØDER
Der er en lang række kit til rådighed for specialafgrøder,
som f.eks. sukkerrør og majs samt udstyr til biomasse
produktion. Udstyret omfatter blandt andet
specialfremstillede plader og indsatser.

STÆRK MONOCROME RAMME
Rammen, der er i et stykke, er blevet
udviklet gennem design og giver
enestående strukturel styrke for
længere holdbarhed og reducerede
vibrationer.



360° BIGBALER

Den nye BigBaler er designet med henblik på at gøre den daglige vedligeholdelse så let
som muligt. Der er kun adgang til alle servicepunkter, når presseren står helt stille for at sikre
optimal sikkerhed. Klassens bedste adgangsforhold for utrolig let vedligeholdelse betyder, 
at presseren tilbringer mest mulig tid i sine naturlige omgivelser, præcist som du har brug for.

• Manuel funktion for
konstant presning.

• Der kan opbevares max.
32 garnnøgler i den
støvfri garnkasse – nok 
til selv de længste
arbejdsdage under alle
tænkelige forhold.

• Den sammenfoldelige
stige med magnetlås
garanterer sikker
adgang til den flade
serviceplatform.

• Flad serviceplatform
for let og sikker
vedligeholdelse.

• Garnkasse med 
hermetisk tætnede
sideskærme, som
forhindrer enhver
indtrængen af
urenheder.

• Komfortpakken består af
håndskinne til platformens
højre side, ekstra stor
værktøjskasse og
vandbeholder til håndvask.

SERVICE OG EFTERMARKEDSSUPPORT20 21

• Helstøbt, ekstra bred
frontplade giver let adgang til
alle bevægelige dele samt olie
og smøreelementer.

Hele presseren er fremstillet
i et design, som til fulde
overholder alle
sikkerhedsdirektiver.



SKRÆDDERSYET EFTER DINE BEHOV
CNH Capital, New Hollands finansieringsselskab, er
veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren,
og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning 
og finansieringsløsninger. Med CNH Capital følger den
omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med 
et professionelt finansieringsselskab, der har specialiseret
sig indenfor landbrugssektoren.

UDDANNET TIL AT YDE OPTIMAL SUPPORT
New Holland forhandlerens professionelle, tekniske
specialister modtager regelmæssig træning og opdatering -
både gennem on-line kurser og gennem intensiv
undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din
forhandler altid har den viden, som de nyeste 
og mest avancerede New Holland produkter kræver.

FORHANDLERMONTERET
EKSTRAUDSTYR
Et omfattende udvalg 
af godkendt ekstraudstyr 
til optimering af maskinens
præstation under alle forhold
kan leveres og monteres 
af din lokale forhandler.

Naturlig lederWWW.NEWHOLLANDSTYLE.COM
Skal New Holland være en fast 
del af din hverdag? Du kan 
bladre gennem det store udvalg 
på www.newhollandstyle.com. 
Der er en lang række tilbud til din
rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, 
et stort udvalg af skalamodeller 
og meget, meget mere. 



GIGANTEN BLANDT GIGANTER
Når størrelsen har betydning, er BB9090 den perfekte
løsning. New Hollands største og højest ydende pressere
fremstiller baller i et imponerende format på 120 cm bredde
og 130 cm højde. Dette er nærmest industripressere, som
arbejder sig ned gennem markerne i et hæsblæsende tempo.
Det naturlige valg til bedrifter, som producerer tæt, snittet
halm til biomassesektoren eller til svampeavlere - BB9090
sætter helt nye standarder for presserarbejdet.

PIONERÅNDEN LEVER STADIG
New Holland opfandt den første pick-up presser med
selvbinder tilbage i 1940. I dag fortsætter BC5000 Seriens
konventionelle pressere med at levere pålidelig præstation
og traditionelle værdier til landmænd over hele verden. Siden
den første presser blev introduceret er der efterhånden solgt
omkring 900.000 maskiner … og vi tæller stadig.

STORT UDVALG AF RUNDBALLEPRESSERE
Det store udvalg af rundballepressere er populært blandt
landmænd med husdyrhold og blandede brug i alle fire
verdenshjørner. BR6000 og BR7000 Serierne med faste og
variable ballekamre tilbyder fremragende produktivitet og høj
pålidelighed. BR6000-combi tilbyder presning og indpakning
i samme arbejdsgang for optimal effektivitet i marken.

DET BREDESTE UDVALG FRA PRESSEREKSPERTEN
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BigBaler 870
BigBaler 890

BigBaler 1270
BigBaler 1290

BB9090

BC5000
BR7070

BR7060

Roll Baler 125

Roll Baler 135

BR6000

New Holland har en lang og betydningsfuld tradition
indenfor presning, som går helt tilbage til presningens
begyndelse. Mere end syv årtier med konstant udvikling,
utallige fornyelser, som har revolutioneret pressernes
effektivitet, produktivitet og komfort, og som har bevirket,
at New Holland i dag er førende på det globale marked
for presserteknologi.
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MODELLER BigBaler 87O BigBaler 89O BigBaler 127O BigBaler 129O
Type Standard Packer Cutter CropCutter Standard Packer Cutter CropCutter Standard CropCutter Standard CropCutter
Balledimensioner
Bredde (cm) 80 80 120 120
Højde 70 90 70 90
Min. / Max. længde (cm) 100 / 260 100 / 260 100 / 260 100 / 260
Krav til traktor
Min. PTO-effekt (kW/hk) 75/102 80/110 95/130 75/102 80/110 95/130 85/114 105/141 90/122 110/150
PTO-omdrejninger (omdr/min.) 1000 1000 1000 1000
Hydraulikventiler 2 3 2 3 2 3 2 3
Hoveddrev
Gearkasse Lukket, oliebads, tredobbelt reduktionsgear
Beskyttelse Sikkerhedsbolt, friløbskobling og glidekobling
MaxiSweep Pick-up
Bredde (DIN 11220) (m) 1,96 1,96 2,23 2,35 2,23 2,35
Rulle nedholder � � � �

Hjælpevalse � � � �

Fjederdiameter (mm) 5,5 6 5,5 6 5,5 6 5,5 6
Flydestilling Justerbar fjeder Justerbar fjeder Justerbar fjeder Justerbar fjeder
Hydraulisk pick-up lift � � � �

Pick-up glidekoblingbeskyttelse � � � �

Pick-up hjul (15 X 6.00-6-4ply) 2 2 2 2
CropCutter™ system – � – � – � – �

Knive – 6 9 eller 19 – 6 9 eller 19 – 15 eller 29 – 15 eller 29
Knivafstand (mm) – 114 78 / 39 – 114 78 / 39 – 78 / 39 – 78 / 39
Kniv afmontering – Fra fronten Udtrækkelig – Fra fronten Udtrækkelig – Udtrækkelig – Udtrækkelig 

knivskuffe knivskuffe knivskuffe knivskuffe
Kniv aktivering, ind - ud – Hydraulisk – Hydraulisk – Hydraulisk – Hydraulisk
Knivbeskyttelse – Individuelle fjedre – Individuelle fjedre – Individuelle – Individuelle 

fjedre fjedre
Indføringssystem
Indføring 2 pakkergafler 3 pakkergafler Rotor 2 pakkergafler 3 pakkergafler Rotor 3 pakkergafler Rotor 3 pakkergafler Rotor

6 enkelttænder Bredde 6 enkelttænder Bredde 9 enkelttænder Bredde 9 enkelttænder Bredde
800 mm 800 mm 1200 mm 1200 mm
“W” tand “W” tand “W” tand “W” tand

Indføringsbeskyttelse Glidekobling Sikkerhedskobling Glidekobling Sikkerhedskobling Glidekobling Sikkerhedskobling Glidekobling Sikkerhedskobling
Indpakker gaffeltype gaffeltype gaffeltype gaffeltype gaffeltype gaffeltype gaffeltype gaffeltype gaffeltype gaffeltype

med 4 tænder med 6 tænder med 4 tænder med 4 tænder med 6 tænder med 4 tænder med 6 tænder med 6 tænder med 6 tænder med 6 tænder
Indpakker beskyttelse Sikkerhedsbolt Sikkerhedsbolt Sikkerhedsbolt Sikkerhedsbolt
Forkomprimeringskammer, kapacitet (m3) 0,25 0,25 0,3 0,3
SmartFill system � � � �

Stempel
Hastighed (Slag/min.) 48 48 48 48
Slaglængde (mm) 710 710 710 710
Bindesystem
Type Dobbeltknude Dobbeltknude Dobbeltknude Dobbeltknude
Garn type 110-150 M/kg plast. 110-150 M/kg plast. 110-150 M/kg plast. 110-150 M/kg plast.
Antal garnnøgler 4 4 6 6
Knytterblæser - type Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
Antal knytterblæsere 2 2 3 3
Knytteralarm IntelliView™ monitor og visuel IntelliView™ monitor og visuel IntelliView™ monitor og visuel IntelliView™ monitor og visuel
Knyttersmøring Fedt Fedt Fedt Fedt
Garnnøglekapacitet 32 32 32 32
Balle presningsgradsystem
Proportionel 3-vejs kontrol IntelliView™ monitor IntelliView™ monitor IntelliView™ monitor IntelliView™ monitor
Manuel kontrol � � � �

Elektronisk kontrolsystem
Forberedt for ISO 11783 � � � �

IntelliView™ III monitor O O O O
IntelliView™ IV monitor O O O O
PLM GPS data-logging O O O O
Belysning
Standard To bagerste arbejdslygter, et rotorblink, venstre servicelygter til indpakkeren, en magnetisk bærbar servicelygte
Ekstraudstyr To LED pick-up lygter, højre servicelygte, to knytterlygter, en højpræcisions nålelygte
Aksler
Enkelt aksel (Dæk str.) 600/55X22.5 eller 710/40X22.5
Tandemaksel (Dæk str.) 500/50X17
Tandemaksel med Auto-Steer™ system (Dæk str.) 500/50X17
Tandemaksel med store hjul og Auto-Steer™ system (Dæk str.) 560/45 R22.5 eller 620/50 R22.5
Hydrauliske
Hydraulic � � � �

Trykluft O O O O
Max. kørehastighed
Enkelt & Tandemaksel (km/t.) 40 40 40 40
Tandemaksel med store hjul (km/t.) 60 60 60 60
Presser dimensioner
Længde med slisken lukket (komplet) (mm) 7477 7477 7533 7477 7477 7533 7477 7533 7477 7533
Bredde (enkelt aksel 600/55X22.5 dæk) (mm) 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2948 2948 2948 2948
Bredde (enkelt aksel 710/40 R22.5 dæk) (mm) 2604 2604 2604 2604 2604 2604 2984 2984 2984 2984
Bredde (tandemaksel 500/50X17 dæk) (mm) 2398 2398 2398 2398 2398 2398 2782 2782 2782 2782
Bredde (tandemaksel, store hjul 620/50 R22.5 dæk) (mm) 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2946 2946 2946 2946
Højde (enkelt aksel) (mm) 3133 3133 3223 3133 3133 3223 3133 3223 3133 3223
Højde (tandemaksel) (mm) 3133 3133 3223 3133 3133 3223 3133 3223 3133 3223
Standardudstyr Rulle nedholder, SmartFill system, centralt smøresystem, standard Bale-Eject™ system, rulle ballesliske med hydraulisk sammenfoldning, 

arbejdslygter, automatisk smøring, servicelygter
Ekstraudstyr Komfortpakke, delvis Bale-Eject™ system, kameraovervågningssystem, ActiveWeigh system, fugtmålingssystem,

Forstærket knivkit, elektronisk ballelængde system, CropSaver™ konserveringsvæske, CropID™ system, SmartFill system, bagerste kofanger

� Standard       O Ekstraudstyr       – Ikke tilgængelig



DIN LOKALE FORHANDLER

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne
specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det
danske. Published by New  Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 05/13 - TP01 - (Turin) - 123000/DKO

Besøg vores hjemmeside: www.newholland.dk

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION

TOP
TILGÆNGELIGHED 
Vi er altid til din rådighed:
alle ugens dage og timer!
Uanset hvilke oplysninger
du har brug for, uanset
hvilket problem eller
behov du har, skal du 
blot ringe til det gratis 
New Holland Top Service
telefonnummer*.

TOP HASTIGHED
Ekspreslevering af 
dele: når og hvor du 
skal bruge dem!

TOP PRIORITET 
Hurtige løsninger i
sæsonen: fordi høsten 
ikke kan vente!

TOP TILFREDSHED
Vi sætter alt ind på at finde
de løsninger, du har brug for,
og holder dig informeret:
indtil du er 100% tilfreds!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse
europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis
opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit
telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er
problemer med at komme igennem på det gratis
telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.
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