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Wybierz technologię rolniczą jutra już dziś.

RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA

PERKOZ

BIRAWIT

PRIMATOR

WARPOL-AGRO

ADLER-AGRO

ROLMAX

WIA-LAN

MOTO-AGROMAX

AGROBARD

POL-AGRA

ROLSERWIS

AGROSKŁAD

AGROS-WROŃSCY

OSADKOWSKI SA

AGROHANDEL

Szanowni Klienci New Holland,
Niniejsze, najnowsze wydanie broszury produktowej New Holland Agriculture potwierdza, iż 
jesteśmy zaangażowani we wspieranie efektywności, wydajności i zrównoważonego rozwoju 
Waszej działalności.
Nasze zaangażowanie sięga roku 1895, kiedy to Abe Zimmerman otworzył zakład naprawy 
maszyn w New Holland, w stanie Pensylwania. Jego zaangażowanie zaowocowało mnóstwem 
wielokrotnie nagradzanych wynalazków i innowacji, którym przyświecał jeden cel – uczynić 
rolnictwo łatwiejszym, mniej męczącym i bardziej efektywnym.
Niezależnie od tego, czy prowadzicie uprawy roślin, hodowlę, pracujecie jako usługodawcy, 
czy też zajmujecie się profesjonalną obsługą sadów i plantacji winorośli lub gospodarką 
komunalną, wśród naszych 100 linii produktowych i 400 modeli na pewno znajdziecie 
odpowiednie maszyny, które pozwolą Wam osiągnąć lepsze wyniki przy mniejszym nakładzie 
pracy.
Większa wydajność przy niższych nakładach. Większa liczba misji przy mniejszych ilościach emisji. 
To zorientowane na przyszłość podejście stanowi element strategii Clean Energy Leader® 
New Holland, wdrożonej jeszcze w 2006 roku, służącej aktywnej promocji paliw odnawialnych, 
systemów redukcji emisji spalin oraz zrównoważonemu rozwojowi.
Jak zawsze, najszersza oferta maszyn rolniczych na świecie została połączona z korzyściami, 
jakie zapewnia sprawny system wsparcia w zakresie części zamiennych i usług serwisowych, 
pakiet zindywidualizowanych usług finansowych oraz nasza profesjonalna sieć dealerska, 
gotowa do udzielenia pomocy i fachowych porad o każdej porze.
A teraz zapraszamy do odkrycia wszystkich innowacyjnych technologii, funkcji i produktów, 
które marka New Holland przygotowała dla Waszej działalności.
Życzymy przyjemnej lektury i udanej pracy.

Adam Sulak
Business Director New Holland Agriculture Polska
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10 lat Zrównoważonej i efektywnej 
Technologii

Osiągnij więcej przy mniejszym nakładzie pracy. To właśnie oznacza „zrównoważona, 
wydajna technologia”. Jednoznaczne zobowiązanie, od 2006 roku ujęte w strategii 
Clean Energy Leader® marki New Holland. Poczynając od promocji paliw 
odnawialnych, poprzez rozwój systemów redukcji emisji spalin i zrównoważonych 
technologii rolniczych, aż po projekty „Energy independent Farm” (gospodarstwo 
niezależne energetycznie) oraz „Methane Power Tractor” (ciągniki zasilane 
metanem). Obecnym i przyszłym rolnikom oferujemy najbardziej zaawansowaną 
i przyjazną dla środowiska technologię, a także najlepsze urządzenia i systemy 
zwiększające wydajność. Towarzyszy temu nowa perspektywa i nowa role: jak 
wyżywić naszą planetę przy jednoczesnym zabezpieczeniu zasobów naturalnych. 

tak przedstawia się nasza koncepcja przyszłości rolnictwa.  
rozwińmy ją razem.
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eNerGiA ODNAWiALNA
Biodiesel
Etanol 
Biomasa
Wodór – gospodarstwo niezależne energetycznie

eFeKtYWNOśĆ i WYDAJNOśĆ
Technologia Tier 4 
Precyzja z New Holland – Precision Land Management (PLM®)
Mechanizacja
innowacje

ZrÓWNOWAŻONe rOLNictWO
Zmniejszona emisja spalin 
ECOBraud
Uprawa przyjazna środowisku

ZAANGAŻOWANie
Certyfikacja
recykling
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Satysfakcja Gwarantowana.

Kupno maszyny New Holland to dopiero początek partnerstwa. Bogata wiedza na temat uwarunkowań lokalnych i regionalnych oznacza, iż możecie polegać na 
partnerze, który zapewni Wam idealny spokój ducha. Na każdym kroku towarzyszy Wam zespół świetnie wyszkolonych profesjonalistów, których podstawowym 
zadaniem jest oferowanie rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem Waszej działalności. Pracownicy punktów dealerskich marki New Holland zawsze dołożą wszelkich 
starań, aby zapewnić Wam pełną satysfakcję – 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 
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cNH industrial capital
Oferująca usługi finansowe związane z New Holland firma CNH industrial Capital cieszy się 
powszechnym uznaniem i pełnym zaufaniem w sektorze rolniczym. Za jej pośrednictwem 
uzyskasz porady i pakiety finansowe dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.  
Dzięki CNH industrial Capital zyskasz spokój wynikający z pomocy spółki finansowej 
wyspecjalizowanej w sektorze rolniczym.

cNH industrial parts & Service
We wszystkich autoryzowanych salonach sprzedaży  
New Holland dostępna jest pełen asortyment części, co przekłada 
się na szybką dostawę i krótszy czas przestoju. Dostępne są 
również oryginalne akcesoria, optymalizujące wydajność Twoich 
maszyn we wszystkich warunkach roboczych.

New Holland top Service
By zapewnić Ci jeszcze większy komfort, Top Service oferuje pomoc techniczną przez 24 godziny 
na dobę. Nieważne kiedy, nieważne gdzie, po prostu zadzwoń pod bezpłatne numery, by uzyskać 
pomoc techniczną i ekspresową dostawę części z gwarancją 100% satysfakcji.
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Na twoim polu, codziennie z tobą.

Marka New Holland wie, że nie istnieją dwa identyczne gospodarstwa rolne, a rozbudowana sieć autoryzowanych punktów sprzedaży oznacza, że znajomość lokalnych 
warunków stanowi centralny punkt wsparcia naszych sprzedawców. Nasza lokalna filia jest miejscem, w którym rozwiążesz wszelkie swoje sprawy związane z 
rolnictwem: pilnie potrzebujesz części podczas żniw? Chcesz porozmawiać o nowym ciągniku lub zarezerwować przegląd serwisowy? Twój dealer może Ci zaoferować 
rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb. Dlaczego? Ponieważ jest tuż za rogiem i zna Twoje gospodarstwo niemal tak dobrze, jak Ty sam. Nasi dealerzy 
wiedzą, ile znaczy dla Ciebie rolnictwo i są zaangażowani we wspieranie Cię dzień po dniu, sezon po sezonie.

SiEć DEALEróW NEW HOLLAND
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Serie maszyn
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Boomer. Więcej, niż tylko kompaktowy ciągnik.

Seria kompaktowych ciągników Boomer jest domyślnym wyborem użytkowników zajmujących się pielęgnacją zieleni. Seria obejmuje sześć modeli Boomer o mocy 
od 23 do 47 KM i może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Do wyboru są zarówno maszyny podstawowe, jak i najbardziej luksusowe, z pełnym 
opcjonalnym wyposażeniem specjalistycznym dla wymagających rezydencji i prestiżowych pól golfowych.

Modele Boomer 
20

Boomer 
25

Boomer 
30

Boomer 
35

Boomer 
40

Boomer 
50

Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 3 / 1125 3 / 1320 4 / 1500 4 / 1800 4 / 2500 4 / 2500

Moc (kW/KM) 17/23 20/27 21/28 28/38 30,6/41 35/47

przekładnia

Mechaniczna 6x2 6x2 12x12 12x12 16x16 16x16

Hydrostatyczna 2-zakresowa 3 -zakresowa

Wymiary i ciężar

Min. szerokość całkowita (mm) 1115 1115 1350 1350 1350 1350

Min. ciężar (kg) 772 772 1416 1460 1751 1755

Kompaktowy pod względem gabarytów, 
wielki - jeżeli chodzi o komfort
Mimo kompaktowych gabarytów gamy Boomer 
doskonała ergonomia i komfortowy fotel czynią pracę 
nie tylko wydajną, ale i przyjemną.

Najlepsza widoczność
Nachylona maska ciągników Boomer nie tylko doskonale 
wygląda, ale również ułatwia pracę dzięki fenomenalnej 
widoczności tego, co znajduje się z przodu ciągnika.
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tD3.50. Wytrzymałość w trudnych warunkach eksploatacyjnych. 
Niezawodne działanie.

Model TD3.50 odznacza się wytrzymałymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi opartymi na doświadczeniu marki New Holland w produkcji ciągników, które po prostu 
sprawnie wykonują swoje zadanie. Wydajna przekładnia mechaniczna połączona jest z silnikiem o mocy 48 KM. Moc jest przekazywana do kół dzięki osi przedniej 
napędu na cztery koła, a zakres prędkości od 2,8 do 30 km/h oznacza, że możesz wybrać precyzyjną prędkość dostosowaną do swoich wymogów.

Model tD3.50
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/ cm3) 3 / 2900

Maks. moc (kW/KM) 36/48

przekładnia

Synchro Shuttle™ 8x8

Wymiary i ciężar

Min. szerokość gąsienic tylnych (mm) 1284

Min. ciężar (kg) 2120

efektywne zużycie cennego paliwa
Spełniające normy emisji Tier 3 napędy stosowane w 
serii S8000 zapewniają płynną i wyjątkowo wydajną 
pracę. Dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu 
silnika doskonałe osiągi zachowane są również przy 
niskich prędkościach obrotowych silnika. Co z tego 
wynika? Niższe zużycie paliwa.

przekładnia Synchro command™
Specjalna dźwignia zmiany kierunku czyni zmianę 
kierunku jazdy jeszcze łatwiejszą.
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t4 powerStar. Najbardziej komfortowe miejsce pracy, jakie tylko istnieje.

Licząca sobie trzy modele gama T4 PowerStar została zaprojektowana wokół Ciebie, by przenieść komfort prac rolnych i produktywność na całkiem nowy poziom. 
Wyposażone w silniki o mocy od 58 do 75 KM maszyny są doskonałymi partnerami rolników, instytucji komunalnych i innych użytkowników, zapewniając im wysoką 
wydajność pracy. Charakterystyczna stylizacja, sprawne działanie, opcjonalna, montowana na kolumnie hydrauliczna przekładnia Powershuttle do precyzyjnej pracy 
ładowarki oraz cały szereg opcji dostosowanych do wymogów użytkownika oznaczają, że T4 PowerStar jest takim samym indywidualistą, jak Ty.

Modele t4.55 t4.65 t4.75
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400

Moc - iSO 14396 (kW/KM) 43/58 48/65 55/75

przekładnia

Synchro Shuttle™  12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ z biegami pełzania 20x20 20x20 20x20

Hydrauliczna przekładnia Powershuttle 12x12 12x12 12x12

Hydrauliczna przekładnia Powershuttle  
z biegami pełzania 20x20 20x20 20x20

Wymiary i ciężar

Min. kąt skrętu (mm) 3815 3815 3815

Min. ciężar (kg) 2830 2830 2830

Kabina VisionView™ 
Ergonomicznie zaprojektowana w wirtualnej 
rzeczywistości, obszerniejsza o 20% kabina z 
płaską podłogą i dwustrefową klimatyzacją oznacza 
maksymalny komfort.

ruchoma część dachu zapewniająca 
doskonałą widoczność 
gwarantuje całkowitą widoczność od poziomu ziemi 
do wysokości pełnego wysięgu ładowarki z wygodnego 
fotela.
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t3F. Kompaktowy i ekonomiczny. Styl i istota.

T3F najlepiej sprawdza się w sadach i winnicach, w których jego kompaktowe gabaryty i niewielki ciężar ułatwiają wykonywanie prac. idealny stosunek mocy ciężaru 
oznacza, że maszyna równie łatwo radzi sobie z gradientami, jak i z szybkim transportem. Sprawnie poruszający się wokół ciasnych zakończeń rowów T3F idealnie 
radzi sobie w winnicach, w których może się zręcznie przesuwać pomiędzy winoroślami bez ryzyka uszkodzenia cennych plonów.

Modele t3.50F t3.55F t3.65F t3.75F
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 3 / 2930 3 / 2930 3 / 2930 3 / 2930

Moc (kW/KM) 36,8/50 40,4/55 47,8/65 53/72

przekładnia

Synchro Shuttle™ 12x12 12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ z biegami pełzania 20x20 20x20 20x20 20x20

Wymiary

Min. kąt skrętu (mm) 3400 3400 3400 3400

Min. szerokość całkowita (mm) 1350 1350 1350 1350

charakterystyczna stylizacja
Nowoczesna stylizacja New Holland zapewnia 
przykuwające wzrok wzornictwo.

technologia Lift-O-Matic™
Przywrócenie narzędzi do ustawionej wcześniej 
wysokości wymaga jedynie muśnięcia przycisku.
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tD4F. Doskonała wartość i produktywność - zagwarantowane.

gama TD4F to wszechstronność „uszyta na miarę” w ekonomicznym pakiecie. Czterocylindrowe silniki F5C odznaczają się efektywnością paliwową i zapewniają 
doskonałą wydajność, zaś długie, bo aż 500-godzinne odstępy pomiędzy przeglądami serwisowymi czynią maszynę jeszcze bardziej ekonomiczną. Dostępna z szeroką 
gamą opon dostosowanych do różnorodnych potrzeb seria wyposażona tylko w konstrukcję rOPS nawiązuje do historycznej już, sławnej serii Fiat 86.

Modele tD4.70F tD4.80F tD4.90F
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 4/3200 4/3200 4/3200

Moc - iSO 14396 (kW/KM) 48/65 57/78 65/88

przekładnia

Powershuttle  12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™  12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ z biegami pełzania 20x12 20x12 20x12

Wymiary

Min. kąt skrętu (mm) 3800 3800 3800

Min. szerokość całkowita (mm) 1530 1530 1530

Włączanie napędu na cztery koła 4WD
Włączanie napędu na cztery koła za pomocą 
przełącznika obsługiwanego palcem nie wymaga 
żadnego wysiłku.

100% biodiesel
Cała gama jest w 100% kompatybilna z bio-olejem 
napędowym i można ją łatwo zatankować z poziomu 
ziemi.
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Seria T4F/N/V została opracowana pod kątem spełnienia wymogów stawianych przez właścicieli sadów i winnic. Dostępna w trzech wariantach szerokości oraz z 
zaawansowanymi rozwiązaniami, obejmującymi SuperSteer™ z automatycznym zarządzaniem przyczepnością do podłoża oraz mechanicznym lub elektronicznym 
sterowaniem siłowym zapewnia produktywną pracę. Nowoczesne i wydajne czterocylindrowe silniki F5C i Nef gwarantują ekonomiczną moc.

System Lift-O-Matic™ plus
Jedna dźwignia umożliwia każdorazowo powrót 
narzędzia do głębokości ustawionej za pierwszym 
razem.

imponujące osiągi zaworów montowanych 
na środku
Ergonomiczny joystick obsługuje nawet cztery 
montowane na środku zawory. 

t4FNV. Doskonały wygląd, rewelacyjne osiągi.

Modele t4.65V t4.75V/N/F t4.85V/N/F t4.95V/N/F t4.105V/N/F
Silnik

Cylindry / Pojemność skokowa (liczba/cm3) 4 / 3200 4 / 3200 4 / 3200 4 / 4500 4 / 4500

Moc (kW/KM) 48/65 57/78 65/88 71/97 78/106

przekładnia

Shuttle Command™ 16x16 16x16 16x16 16x16 16x16

Split Command™ 32x16 32x16 32x16 32x16 32x16

Powershuttle 16x16 16x16 16x16 16x16 16x16

Dual Command™ z Powershuttle 32x16 32x16 32x16 32x16 32x16

Wymiary

Min. kąt skrętu (mm) 3400 3400 2960 2900 3400 2960 2900 3400 3050 2980 3400 3050 2980

Min. szerokość całkowita (mm) 1061 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476
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t4. Zawsze gotowy wtedy, kiedy ty.

Obejmująca pięć modeli gama T4 oferuje rolnikom hodującym inwentarz żywy i gospodarstwom o profilu mieszanym awangardowe rozwiązania, takie jak na przykład elektroniczne 
sterowanie siłowe, zapewniające absolutną precyzję oraz wiodącą w branży widoczność, będącą zasuną montowanego standardowo panelu o dużej widoczności. Zaś kabina Deluxe 
VisionView™ zapewnia operatorowi niezrównany komfort. Moc sięgająca 114 KM pozwala z łatwością uporać się z dowolnym zadaniem dzięki efektywnej technologii Common 
rail, ponadto w maszynach zastosowano zaawansowaną technologię recyrkulacji schłodzonych spalin celem ich dostosowania do norm emisji Tier 4A. Ten wszechstronny pakiet 
rozwiązań uzupełniają uszyty na miarę mechanizm zmiany kierunku jazdy, modularny przedni układ zawieszenia i WOM oraz pełna kompatybilność z ładowarkami.
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przekładnia Dual command™
Precyzyjnie dostosuj prędkość jazdy do przodu i do 
tyłu do aktualnie wykonywanego zadania. Korzystaj 
z rozdzielacza z wysokim i niskim ustawieniem, by 
zwiększyć moment obrotowy, gdy zachodzi taka potrzeba.

System Lift-O-Matic™ plus
Ergonomiczna dźwignia bez wysiłku przywraca 
narzędzia na ustawioną wstępnie wysokość roboczą.

ergonomiczne włączanie biegu pełzania
Przy prędkościach tak niskich jak 250 m/h na łuku 
elementów sterowniczych ergonomicznie włącza się 
funkcja biegu pełzania.

Modele t4.75 t4.85 t4.95 t4.105 t4.115
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400

Moc - iSO 14396 (kW/KM) 55/75 63/86 73/99 79/107 84/114

przekładnia

Synchro Shuttle™ 12x12 12x12 12x12 12x12 12x12

Synchro Shuttle™ z biegami pełzania 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20

Hydrauliczna przekładnia Powershuttle 12x12 12x12 12x12 12x12 12x12

Hydrauliczna przekładnia Powershuttle z biegami pełzania 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20

Split Command™ 24x24 24x24 24x24 24x24 24x24

Dual Command™ 24x24 24x24 24x24 24x24 24x24

Dual Command™ z biegami pełzania 40x40 40x40 40x40 40x40 40x40

Wymiary i ciężar

Min. kąt skrętu (mm) 3350 3350 3350 3350 3350

Min. ciężar (kg) 3600 3600 3600 3600 3600
Zintegrowany przedni układ zawieszenia i WOM
Połączenie przedniego układu zawieszenia o udźwigu 
1340 kg z przednim WOM obsługującym prędkość  
1000 obr./min. idealnie sprawdza się w przypadku 
kosiarek montowanych z przodu.
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tD5. przyszłość tradycyjnego rolnictwa.

Seria TD5 uosabia tradycyjne wartości cenione w rolnictwie, takie jak wytrzymałe rozwiązania konstrukcyjne, wydajność w trudnych warunkach pracy oraz prostota uniwersalnej 
maszyny do wszelkich zadań. Ale w tym przypadku chodzi o tradycyjne rolnictwo na miarę 21go wieku, co oznacza również komfortową kabinę, w której dobrze się pracuje przez 
wiele godzin. Dostosowaną do potrzeb gamę wysokowydajnych silników mechanicznych montowanych w modelach TD5.65 i TD5.75 uzupełniają nowoczesne, zgodne z normami 
Tier 4A silniki F5C Common rail o pojemności 3,4 litra montowane w modelach TD5.85 - TD5.115, które pozwoliły zmniejszyć zużycie paliwa o 10%. Ta rewelacyjna seria, w 
której postawiono na charakterystyczną stylizację New Holland, dostępna jest również w wersji z konstrukcją rOPS z opcjonalnym daszkiem kompatybilnym z systemem FOPS.
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Hydrauliczna przekładnia powershuttle
Zaś dzięki zamontowanej na kolumnie przekładni Powershuttle precyzyjne 
ustawienie ładowarki nie sprawia większych trudności, niż policzenie do trzech.

ruchoma część dachu zapewniająca doskonałą widoczność
Dzięki ruchomej części dachu zapewniającej doskonałą widoczność praca  
z ładowarką staje się dziecinnie łatwa.

imponujący udźwig
Maksymalny udźwig wynosi 4700 kg, a dwa siłowniki pomocnicze zapewniają 
bezwysiłkową pracę układu zawieszenia.

Modele tD5.85 tD5.95 tD5.105 tD5.115
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400 4/3400

Moc - iSO 14396 (kW/KM) 63/86 73/99 79/107 84/114

przekładnia

Synchro Command™ 12x4 – – –

Synchro Shuttle™ 12x12 12x12 – –

Synchro Shuttle™ z biegami pełzania 20x12 20x12 – –

Hydrauliczna przekładnia Powershuttle 12x12 12x12 12x12 12x12

Układ hydrauliczny

Udźwig przy końcach kulowych (kg) 3565 4700 4700 4700

Wymiary i ciężar 

Min. kąt skrętu (mm) 5500 5510 5580 5580

Min. ciężar (kg) 3740 3740 3740 3740
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t5. Łatwiejsza wielozadaniowość.

Współczesne gospodarstwa wielokierunkowe oraz prowadzące hodowlę zwierzęcą muszą być elastyczne, co wiąże się z koniecznością stosowania sprawnych 
ciągników wielozadaniowych. Taką maszyną jest nowy, elegancki T5. Wydajność i komfort zostały ulepszone dzięki zaawansowanemu zawieszeniu przedniemu i 
zwiększonemu udźwigowi tylnemu, co umożliwia współpracę z jeszcze cięższym osprzętem. Szerokokątne lusterka zapewniają doskonałą widoczność, wspomaganą 
w każdych warunkach pracy przez najlepszy na rynku pakiet oświetlenia LED. Przekładnie 16x16 Electro Command™, sprawnie przekazujące moc generowaną przez 
kompaktowy silnik ECOBlue™ Hi-eSCr Tier 4B, pozwalają precyzyjnie dostosować prędkość jazdy do przodu oraz wstecz do wykonywanej pracy.
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Zaawansowana technologia jazdy
Przekładnia 16x16 Electro Command™ udostępnia osiem 
różnych biegów – z przełączaniem bezsprzęgłowym – 
oraz dwa tryby pracy automatycznej (do jazdy drogowej i 
polowej), dodatkowo zwiększając łatwość obsługi. 

Katalizator utleniający 
Diesla (DOC)

Kanister 
Compact Hi-eSCr

Standardowy wentylator 
wiskotronicznyKatalizator 

oczyszczający (CUC)

Silnik F5C

Oś przednia terraglide™ i kabina  
z zawieszeniem comfort ride™
Terraglide i Comfort ride stanowią idealne połączenie, 
gwarantujące niezwykle płynną jazdę podczas pracy 
na nierównym terenie.

regulowany tryb przełączania kierunku jazdy
Tryb przełączania kierunku jazdy z regulacją 
czułości całkowicie eliminuje wstrząsy, szarpnięcia i 
rozsypywanie się ziarna podczas intensywnych prac 
przeładunkowych.

Modele t5.100 t5.110 t5.120
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 4/3400 4/3400 4/3400

Moc - iSO 14396 (kW/KM) 73/99 79/107 86/117

przekładnia

Electro Command™ 16x16 16x16 16x16

Electro Command™ z biegami pełzania 32x32 32x32 32x32

Układ hydrauliczny

Udźwig przy końcach kulowych (kg) 5420 5420 5420

Wymiary i ciężar 

Min. kąt skrętu (mm) 4960 4960 4960

Min. ciężar (kg) 4550 4550 4550

ecOBlue™ compact Hi-eScr 
Ten system, opracowany specjalnie pod kątem silnika F5C, oferuje wszystkie 
korzyści technologii Hi-eSCr zastosowanej w ciągnikach wysokiej mocy w 
mniejszym, bardziej kompaktowym rozwiązaniu.
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t6. Najwyższa sprawność i wydajność... przez całą dobę.

Nowa gama modeli T6 na nowo zdefiniowała standardy dla ciągników wszechstronnych. Spełnią one wszystkie Twoje wymagania w zakresie prac w gospodarstwach 
rolnych. Ta nowa, elegancka linia wyróżnia się zastosowaniem najnowszej technologii ECOBlue™ Hi-eSCr, co zapewnia zgodność z wymogami Tier 4B, flagowy,  
6-cio cylindrowy model – T6.180 – pozwoli dodatkowo zwiększyć wydajność w segmencie klasy średniej. Funkcja „Engine Power Management” (Zarządzanie mocą 
silnika), zwiększająca wydajność i ograniczająca zużycie paliwa, znajduje się w standardowym wyposażeniu wszystkich modeli, z wyjątkiem T6.125. Wiodąca w sektorze 
kabina Horizon™ zapewnia niezrównany poziom komfortu. Przekładnie Auto Command™ i Electro Command™ zostały opracowane w celu sprawnego przekazywania 
mocy we wszystkich zastosowaniach rolnych.
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Szeroki wybór podłokietników
W zależności od potrzeb i wyposażenia do wyboru 
są aż 3 rodzaje podłokietników, w tym wielkorotnie 
nagradzany podłokietnik SideWinder ii. Nowością jest 
dostępność mechanicznych zaworów hydraulicznych 
w ciągnikach z przekładnią Auto Command.

Oś przednia SuperSteer™
A co powiesz na oś przednią która pozwala skręcić 
koła pod kątem 65 stopni? No cóż, teraz jest ona 
dostępna, a to oznacza efektywniejszą pracę w 
ciasnych przestrzeniach.

Szerokokątne lusterka gwarantują 
doskonałą widoczność
Dostępne są lusterka boczne z regulowanym 
segmentem dolnym, które eliminują martwe punkty.

Modele t6.125 t6.145 t6.155 t6.165 t6.175 t6.180
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 4/4485 4/4485 4/4486 4/4487 4/4488 6/6728

Maks. moc z EPM - iSO 14396 (kW/KM) 92/125* 107/145 114/155 124/169 129/175 129/175

Moc znamionowa - iSO 14396  (kW/KM) 85/116 85/116 92/125 99/135 107/145 107/145

Prędkość znamionowa silnika (obr./min.) 2200 2200 2200 2200 2200 2200

przekładnia

Electro Command™ (40 km/h)  16x16 16x16 16x16 16x16 16x16 16x16

Electro Command™ (40 km/h ECO) 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16

Auto Command™ (40 km/h ECO) – Przekładnia bezstopniowa –

Układ hydrauliczny

Maks. udźwig (kg) 7864 7864 7864 7864 7864 7864

Blue power** – – – – O –Funkcja zarządzania mocą silnika - epM
gdy zaczyna robić się ciężko, dodatkowa moc sięgająca 27 KM zostanie 
wygenerowana przez silnik, gdy pracujesz z wykorzystaniem układu hydraulicznego, 
WOM lub podczas transportu.

R F

AUTOAUTO

AUTOAUTO AUTO
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O Opcja     – Niedostępne     * Maks. moc bez EPM     ** Tylko modele z przekładnią Auto Command™
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Seria t7. Stworzona z mocy.

Nowa, licząca sobie aż 10 modeli gama T7 teraz oferuje jeszcze większą różnorodność i wszechstronność. Co powiesz na trzy różne warianty: standardowy rozstaw osi, 
długi rozstaw osi i gama Heavy Duty, której nic nie jest straszne? Dzięki dostępności różnych opcji przekładni - od sprawdzonych wariantów range i Power Command™ 
po wielokrotnie nagradzaną przekładnię bezstopniową Auto Command™ z pewnością znajdziesz idealne rozwiązanie dla swojego gospodarstwa. Do wyboru są też dwa 
podłokietniki - Classic i SideWinder™ ii, który wyznaczył nowy punkt odniesienia w branży, jeżeli chodzi o ergonomiczną doskonałość.
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Utrzymanie wydajności paliwowej
Technologia selektywnej redukcji katalitycznej Hi-eSCr 
ECOBlue™ oferuje nieustanną wydajność spalania, 
pozwalającą utrzymać już imponująco niskie zużycie paliwa 
- a to oznacza, że w Twojej kieszeni zostaje więcej pieniędzy.

przekładnia Auto command™
Przekładnia bezstopniowa Auto Command umożliwia 
wybór dokładnie takiej prędkości roboczej, jakiej 
potrzebujesz - całą resztę robi ona sama, by 
zagwarantować maksymalną wydajność i moc.

światła LeD
Możliwość precyzyjnego rozmieszczenia nawet  
20 świateł roboczych LED zapewnia widoczność w 
zakresie 360°, nawet podczas najmroczniejszych nocy.

Modele
classic i SideWinder ii t7.175 t7.190 t7.210 t7.225 t7.230 t7.245 t7.260 t7.270 t7.290 t7.315

Silnik

Cylindry (liczba) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Pojemność skokowa (cm3) 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728

Maks. moc z EPM - iSO 14396 (kW/KM) 129/175 140/190 154/210 165/225 165/225 180/245 191/260 198/270 212/288 230/313

Moc znamionowa - iSO 14396 (kW/KM) 103/140 110/150 121/165 132/180 132/180 147/200 162/220 177/240 199/271 221/300

Prędkość znamionowa silnika (obr./min.) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2100 2100

przekładnia range command™

Semi-PowerShift (40 km/h) 18x6 18x6 – – – – – – – –

Semi-PowerShift (40 km/h ECO) 19x6 19x6 19x6 – – – – – – –

przekładnia power command™

Full-PowerShift (40 km/h) 18x6 18x6 18x6 – 18x6 18x6 18x6 – – –

Full-PowerShift (40 km/h ECO) 19x6 19x6 19x6 – 19x6 19x6 19x6 – – –

przekładnia Auto command™

Auto Command™ (40 km/h ECO) Przekładnia bezstopniowa

Blue power* – – O O – O – O – O

Dźwignia wielofunkcyjna commandGrip™
Co może być prostszego od popchnięcia dźwigni 
Commandgrip do przodu w celu przyspieszenia i 
pociągnięcia jej do tyłu w celu zwolnienia. Technologia 
oparta na sile: intuicyjne sterowanie, prosta obsługa.

O Opcja     – Niedostępne     * Tylko modele z przekładnią Auto Command™
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t8. Możliwe jest wszystko, a nawet jeszcze więcej.

Seria T8 napisała całkiem od nowa księgę zasad dla ciągników. Dzięki najdłuższemu rozstawowi kół w swoim segmencie zapewnia maksymalną stabilność podczas 
szybkiego transportu drogowego, a równocześnie szczyci się doskonałą zwrotnością w polu. Użytkownicy mają możliwość wyboru cieszącej się uznaniem przekładni 
bezstopniowej  Auto Command™ lub przekładni Ultra-Command™ - przekładni typu full powershift o największej mocy w tym segmencie. Dzięki super-cichej kabinie, 
w której poziom hałasu wynosi zaledwie 68 dB(A), oraz ergonomicznemu podłokietnikowi SideWinder™ ii, operator cieszy się niezrównanym komfortem pracy. 
Charakterystyczna stylizacja New Holland, całkowicie zintegrowany przedni układ zawieszenia i WOM oraz sprawdzona technologia Hi-eSCr (High Efficiency Selective 
Catalytic reduction) ECOBlue™ zapewniająca zgodność z normami emisji Tier 4B czynią gamę T8 domyślnym wyborem w przypadku rolnictwa na dużą skalę.
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System automatycznego prowadzenia 
IntelliSteer®

Kluczową funkcją serii T8 jest całkowicie zintegrowany 
system prowadzenia. Dzięki monitorowi intelliView™ 
iV z kolorowym ekranem dotykowym na podłokietniku 
SideWinder™ ii zarządzanie prowadzeniem jest 
proste i efektywne.

Zarządzanie prędkością jazdy
intuicyjny system gSM zapewnia idealne dobranie 
prędkości jazdy do przodu, a obciążenie silnika 
jest automatycznie utrzymywane na poziomie 
gwarantującym optymalne zużycie paliwa i osiągi. 

tylne gąsienice gumowe Smarttrax™
rozwiązanie zwiększające przyczepność do podłoża, 
zmniejszające ugniatanie gleby i wydłużające okres 
pracy.

Moduł zasilania

Zbiornik Hi-eSCr

Moduł dozujący

Katalizator oczyszczający (CUC)

Przewód mieszający

Katalizator utleniający Diesla (DOC)

Zbiornik AdBlue

Modele t8.320 t8.350 t8.380 t8.410 t8.435
Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 6/8700 6/8700 6/8700 6/8700 6/8700

Maks. moc z EPM - iSO 14396 (kW/KM) 235/320 258/351 281/381 301/409 320/435

Moc znamionowa - iSO 14396 (kW/KM) 184/250 206/280 229/311 250/340 279/380

Znamionowa prędkość obrotowa silnika (obr./min.) 2000 2000 2000 2000 2000

Przekładnia

Ultra Command™ (40 km/h) 18x4 18x4 18x4 18x4 –

Ultra Command™ (40 km/h ECO) 19x4 19x4 19x4 19x4 –

Ultra Command™ (40 km/h z biegami pełzania) 23x6 23x6 23x6 23x6 –

Auto Command™ (40 km/h ECO) Przekładnia bezstopniowa

Blue power – – – O O

Gumowe gąsienice Smarttrax™ – – O O Otechnologia Hi-eScr ecOBlue™
Chroniona wieloma patentami technologia umożliwia uzyskanie większej mocy 
przy dalszym obniżaniu emisji.

O Opcja     – Niedostępne
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t9. trafiłeś na mnóstwo znakomicie wytrenowanych koni.

Pozwól sobie przedstawić ciągnik przegubowy o największej mocy na świecie. Dzięki 692 KM pod maską T9 z łatwością upora się z najbardziej wymagającymi zastosowaniami w 
rolnictwie. Standardowa rama idealnie sprawdza się przy zastosowaniach wiążących się z intensywnym transportem i posiada pełną europejską homologację, natomiast z myślą 
o ekstremalnych zadaniach zrealizowano również wersję z szeroką ramą. We wszystkich modelach zamontowano silniki oparte na technologii Hi-eSCr (High Efficiency Selective 
Catalytic reduction) ECOBlue™, zapewniającej zgodność z normami emisji Tier 4B, ponadto wyposażono je w funkcję EPM dostarczającej dodatkowo aż 71 KM mocy. Do zalet tej 
potężnej maszyny należą również: maksymalny przepływ hydrauliczny wynoszący aż 428 litrów na minutę, ergonomiczny podłokietnik SideWinder™ ii i duży wybór obciążników.
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Opcja Scraper-ready
istnieje możliwość fabrycznego wyposażenia modeli 
T9 w osie o podwyższonej wytrzymałości, specjalnie 
opracowaną belkę zaczepową i wysokowydajny układ 
hydrauliczny z pompą MegaFlow™ dostosowany do 
potrzeb zgarniarki.

Zawieszenie kabiny comfort ride™
rewolucyjna konstrukcja zawieszenia kabiny umożliwia 
indywidualną amortyzację każdego z czterech rogów 
kabiny za pomocą sprężyn i tłumików. W połączeniu 
z wyrafinowanym systemem zapobiegającym 
przechylaniu zapewnia to maksymalny komfort.

System sekwencjonowania skrętu na 
uwrociach HtS
Technologia HTS pozwala rejestrować, a następnie 
codziennie odtwarzać złożone sekwencje skrętu na 
uwrociach. HTS pozwala wybrać, które funkcje chce się 
zautomatyzować, a którymi chce się sterować ręcznie.

Modele t9.435 t9.480 t9.530 t9.565 t9.600 t9.645 t9.700
Szerokość ramy Standardowa Standardowa Standardowa Standardowa Szeroka Szeroka Szeroka

Silnik

Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3) 6 / 8700 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900

Maks. moc z EPM - iSO 14396 (kW/KM) 320/435 345/469 386/525 410/557 451/613 476/647 509/692

Moc znamionowa - iSO 14396 (kW/KM) 276/375 313/426 350/476 373/507 399/542 433/589 462/628

Prędkość znamionowa silnika (obr./min.) 2000 2100 2100 2100 2100 2100 2100

przekładnia

Ultra Command™ Full-Powershift (40 km/h) 16x2 16x2 16x2 16x2 16x2 16x2 16x2

Układ hydrauliczny

Maks. udźwig (kg) 9071 9071 9071 9071 8900 8900 8900

podwójne turbodoładowanie
Zoptymalizowana moc i zrównoważona wydajność 
w warunkach zmiennego obciążenia. Uzyskaj moc, 
której potrzebujesz, zużywając mniej paliwa. To musi 
być podwójne turbo FPT industrial!

główna chłodnica 
międzystopniowa typu 
powietrze-woda

gęste schłodzone 
powietrze

Czyste powietrze 
z filtra powietrza 
silnika

Wysokociśnieniowa 
turbosprężarka 
doładowująca

gazy 
spalinowe

Schłodzone powietrze do pomocniczej 
chłodnicy międzystopniowej

Spaliny z silnika

Niskociśnieniowa 
turbosprężarka 
doładowująca
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New Holland opracowała kompleksową ofertę ładowarek teleskopowych, by spełnić Twoje wymogi związane z transportem materiałów. Cała gama charakteryzuje się 
stabilnym, dużym udźwigiem w połączeniu z niezawodnym i wydajnym układem napędowym. Wysokość podnoszenia waha się od 5,78 do 9,1 metra, a maksymalny 
udźwig wynosi 4200 kg, co oznacza, że żadne zadanie nie jest zbyt duże lub zbyt małe. gama LM przeznaczona do eksploatacji w trudnych warunkach jest dostępna 
w opcjonalnej, luksusowej wersji Elite, idealnie sprawdzającej się nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Ponadto do wyboru są tradycyjne przekładnie 
hydrauliczne obsługujące jedną lub dwie prędkości, bądź zaawansowana przekładnia powershift Powershuttle umożliwiająca sterowanie zmianą kierunku i biegów przy 
użyciu tej samej dźwigni. W modelach Elite przy najwyższych prędkościach transportu dostępna jest również automatyczna zmiana biegów.

Modele LM5.25 LM6.28 LM6.32 LM7.35 LM9.35 LM6.35 elite LM7.42 elite
Maks. moc silnika- iSO 14396 (kW/KM) 55,4/74,3 74,5/101 89/121 89/121 89/121 105/143 105/143

Maks. wysokość podnoszenia (m) 5,78 6,35 6,1 7 9,1 6,1 7

Maks. udźwig (kg) 2500 2800 3200 3500 3500 3500 4200

rodzaj pompy hydraulicznej Pompa zębata Pompa zębata Pompa o zmiennym wydatku

Natężenie przepływu hydraulicznego (l/min) 80 110 120 120 120 140 140

Hydrauliczne elementy sterownicze Wielofunkcyjny joystick proporcjonalny Wielofunkcyjny joystick proporcjonalny Wielofunkcyjny elektryczny joystick proporcjonalny

Przekładnia Hydrostatyczna  
z 1 prędkością

Hydrostatyczna  
z 2 prędkościami 4x3 PowerShift™ 6x3 PowerShift™

transport drogowy 40 km/h
Dotrzyj tam, gdzie zmierzasz, jeszcze szybciej i skróć 
kosztowny czas transportu dzięki prędkości 40 km/h.

Najlepsza widoczność w swojej klasie
Panoramiczne szyby zapewniają krystalicznie czysty 
widok, nawet przy całkowitym wysunięciu masztu, co 
przekłada się na większą dokładność pracy.

łADOWArKi TELESKOPOWE

LM. Jeszcze lepsza widoczność. Jeszcze większy wysięg.
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ładowacze czołowe 300TL, 500TL i 700TL stanowią idealną parę z ciągnikami New Holland. Dlaczego? Ponieważ obie te maszyny zostały zaprojektowane i 
zrealizowane w oparciu o obszerne konsultacje z klientami. Seria 300 TL zapewnia osiągi miniaturowej ładowarki. Wytrzymały model 500TL doskonale się sprawdza 
w małych gospodarstwach hodujących inwentarz żywy, stawiających na niezawodność i prostą obsługę, z efektywnym samopoziomowaniem mechanicznym w 
standardzie. Smukły maszt i zamaskowane przewody hydrauliczne modelu 700TL zapewniają lepszą widoczność. Wbudowane elementy sterownicze zwiększają 
dokładność roboczą, a luksusowe rozwiązania zastosowane w tym najlepszym modelu zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.

4 Dostępne     – Niedostępne     * Niekompatybilne z osią przednią SuperSteer™

Modele 330TL 340TL 350TL 360TL 510TL 520TL 530TL 540TL 720TL 730TL 740TL 750TL 760TL 770TL 780TL 790TL
Maks. moc ciągnika (kW/KM) 22/30 37/50 40/55 44/60 50/65 60/80 75/100 90/120 65/90 75/100 80/110 90/120 105/140 130/180 170/230 220/300
Maks. wysokość podnoszenia (m) 2,3 2,4 2,6 2,8 3,0 3,5 3,8 4,1 3,5 3,7 3,7 4,1 4,1 4,3 4,5 4,8
Maks. udźwig (kg) 653 969 989 1193 1509 1754 1897 2029 1999 2060 2539 2305 2668 2804 2937 3080
Kompatybilne ciągniki
Boomer 20, Boomer 25 4 – – – – – – – – – – – – – – –
Boomer 30, Boomer 35 – 4 – – – – – – – – – – – – – –
Boomer 40, Boomer 50 – 4 4 – – – – – – – – – – – – –
TD3.50 – – 4 4 4 – – – – – – – – – – –

T4 PowerStar – – – – – 4 – – 4 – – – – – – –

T4 – – – – – 4 4 – 4 4 4 – – – – –

TD5.65 – TD5.75 – – – – 4 4 – – 4 – – – – – – –

TD5.85 – TD5.115 – – – – – – 4 – – 4 4 – – – – –

T5 Tier 4A, T5 Tier 4B – – – – – – 4 4 – 4 4 4 – – – –

T6.120, T6.140, T6.150, T6.160 Tier 4A* – – – – – – – – – 4 4 4 4 4 – –

T6.155, T6.165, T6.175 Tier 4A* – – – – – – – – – – – 4 4 4 – –

T6 Tier 4B – – – – – – – – – – 4 4 4 4 – –

T7.170 - T7.210 Tier 4A* – – – – – – – – – – – – – 4 4 –

T7 Standard Wheelbase Tier 4B – – – – – – – – – – – – – 4 4 –

T7.220 - T7.270 Tier 4A* – – – – – – – – – – – – – – 4 4

T7 Long Wheelbase Tier 4B – – – – – – – – – – – – – – 4 4

Seria tL. Ładowacze czołowe New Holland do nowych ciągników New Holland.

Szybko zwalniana rama
Znany użytkownikom małych ładowarek do prac 
pomocniczych ten system umożliwia szybką i łatwą 
zmianę narzędzi w modelach 300TL. 

System płynnej jazdy
Zintegrowany układ tłumienia na maszcie w modelach 
700TL i 500TL pochłania nawet najmocniejsze 
zderzenia, zapobiegając utracie ziarna lub nadmiernym 
drganiom.
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l Standard     O Opcja    

przestrzenie między rzędami
idealnie sprawdza się w winnicach, w których odstępy 
między rzędami winorośli wynoszą 1,3-1,8 m.

KOMBAJNy DO ZBiOrU WiNOrOśLi

Pomyśl o kombajnach do zbioru winogron, a z pewnością przyjdą Ci do głowy modele Braud 7030M i Braud 9040M, doskonale sprawdzające się podczas prac w 
winnicach, w których występują średnie odstępy pomiędzy rzędami. Opatentowany system Opti-grape™, wyróżniony złotym medalem na wystawie Sitevi 2013, 
zamontowany jest u szczytu koszu samowyładowczego; dzięki poduszce powietrznej usuwa nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia i ciała obce, zapobiegając ich 
wymieszaniu się z winogronami i poprawiając ogólną jakość zbiorów.

Modele Braud 7030M Braud 9040M
Moc silnika - iSO 14396 (kW/KM) 94/128 104/141

Wahliwa głowica do zbiorów

Samonastawa obrotu l l

Standardowa liczba otrząsaczy 12 14

Standardowa długość koszy do zbierania (mm) 1900 2300

Liczba koszy do zbierania 2x54 2x63

Pojemność kosza samowyładowczego ze stali nierdzewnej (l) 2300 2100/2600

Obrywacz - Oddzielacz O O

Opti-grape™ O O

Aspiratory (liczba) 2 2

System Opti-Grape™
Opcjonalna pneumatyczna powierzchnia dmuchania 
eliminuje nawet 99,9% materiałów innych niż wnogrona, 
co pozwala uzyskać czystsze próbki plonów.

Braud 7030M, Braud 9040M. Wyznaczanie standardu w zbiorach winogron.

1,3-1,8 m
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Nowa generacja wydajnych kombajnów Braud VL5000 Plus, Braud 8030L i Braud 9000L wyposażona jest we wiodący w branży system zbierania BrAUD SDC. 
Niezależnie zamontowane pręty wstrząsające można kontrolować, by zagwarantować delikatne zbieranie i maksymalną elastyczność, można je szybko i łatwo włączać 
i wyłączać, w zależności od ilości plonu. Braud 9000L idealnie się sprawdza w przypadku prac wymagających wysokich mocy przerobowych.

Modele Braud VL5060 plus Braud 8030L Braud 9040L Braud 9060L Braud 9080L Braud 9090L
Moc  silnika -  iSO 14396 (kW/KM) 94/128 94/128 104/141 111/151 120/163 129/175

Wahliwa głowica do zbiorów

Samonastawa obrotu l l l l l l

Standardowa liczba otrząsaczy 12 14 14 14 14 14

Standardowa długość koszy do zbierania (mm) 1700 2100 2300 2300 2300 2300

Liczba koszy do zbierania 2x54 2x58 2x63 2x63 2x63 2x63

Pojemność kosza samowyładowczego ze stali nierdzewnej (l) 1800/2360 2500/2800 2600/3200 2600/3200 2600/3200 2600/3200

Obrywacz - Oddzielacz O O O O O O

Opti-grape™ – – O O O O

Aspiratory (liczba) 2 2 2 l / 4 O 2 l / 4 O 2 l / 4 O 4

Obrywacz
Opcjonalny opatentowany obrywacz SOCMA zapewnia 
doskonałą ilość zbiorów, usuwając jeszcze więcej 
zanieczyszczeń.

Braud VL5000 plus, Braud 8030L, Braud 9000L. 
40 lat doskonałości w dziedzinie maszyn żniwnych. 

przestrzenie między rzędami
idealnie sprawdza się w winnicach, w których odstępy 
między rzędami winorośli wynoszą 1,6 m lub więcej.

1,6 m i więcej

l Standard     O Opcja     – Niedostępne
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Będący okrętem flagowym marki model Braud 9000X stanowi idealne rozwiązanie dla największych plantatorów winorośli i oliwek. Nowy system kontroli 
samopoziomowania i wysokości automatycznie dostosowuje maszynę, by utrzymać wysokość głowicy podbierającej niezależnie od gradientu terenu. Unikalny system 
koszy Noira delikatnie przenosi winogrona/oliwki do koszy samowyładowczych z minimalnymi stratami.

l Standard     O Opcja     – Niedostępne

Modele Braud 9090X Braud 9090X 
Olive plus

Moc silnika - iSO 14396 (kW/KM) 129/175 129/175

Wahliwa głowica do zbiorów

Samonastawa obrotu l l

Standardowa liczba otrząsaczy 24 42

Standardowa długość koszy do zbierania (mm) 2500 2500

Liczba koszy do zbierania 2x68 2x71

Pojemność kosza samowyładowczego ze stali nierdzewnej (l) 3200 4000

1600 l + przenośnik boczny O O

Obrywacz - Oddzielacz O –

Aspiratory (liczba) 4 1

Braud 9090X Olive plus
głowica podbierająca 3D 
dostosowuje się do każdego drzewka, 
a pomocniczy system otrząsaczy 
umożliwia zbieranie plonów 
również z wierzchołków drzew.

Braud 9090X i 9090X Olive plus.  
Specjalista od zbioru winogron i oliwek na dużą skalę.

przestrzenie między rzędami
idealnie sprawdza się w winnicach, w których odstępy 
między rzędami winorośli wynoszą 2,2 m lub więcej.

2,2 m i więcej

Novedad Técnica
Fima 2012 (España)

Novedad Técnica 
Fima 2012 (España)
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Segment pras stałokomorowych Br cechuje system roll-Bar™ co oznacza bardzo dobrą przyczepność beli w komorze prasowania w każdych warunkach zbioru 
materiału. Określ specyfikacje swojej prasy odpowiednią dla swoich potrzeb wybierając spośród wielu opcji jak owijanie siatką lub sznurkiem lub wersje CropCutter z 
docinaczem nożowym w modelach Br6090 i Br155 do produkcji wysokiej jakości zielonki. Dodatkowo wszystkie funkcje kontrolowane są z pozycji operatora za pomocą 
przejrzystego menu w monitorze sterującym.

l Standard     O Opcja     – Niedostępne

Modele BR120 Utility BR150 Utility BR6090 BR155
średnica beli (m) 1,2 1,5 1,25 1,55

Szerokość beli (m) 1,2 1,2 1,2 1,2

Szerokość beli (m) 2 2 2 2

Typ podawania Podajnik widłowy Podajnik widłowy Wirnik Wirnik

System CropCutter™ (liczba  noży) – – l  maks. 15 O maks. 14

Typ formowania bel roll-Bar™ roll-Bar™ roll-Bar™ roll-Bar™

Owijanie bel Siatka/Sznurek Siatka/Sznurek Siatka/Sznurek Siatka/Sznurek

System „kaczy dziób” – – l –

precyzyjne owijanie siatką
System wymuszonego podawania siatki do komory 
prasowania pozwala na bardzo dobry kontakt z belą w 
celu precyzyjnego owinięcia każdego rodzaju materiału.

Wskaźniki kształtu bel
Jeżeli chce się uzyskać równe bele z nierównych 
pokosów, dobrze jest śledzić wskaźnik kształtu beli na 
monitorze w kabinie w modelach Br6090. 

Seria pras Br. Wszechstronna prasa do formowania bel.
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roll Baler. prasy idealne do zbioru materiałów mokrych i suchych.

Czy potrzebujesz profesjonalnego formowania bel? Wówczas twoim domyślnym wyborem powinna być nowa seria roll Baler. Ta licząca sobie trzy modele linia, w skład 
której wchodzi prasa do formowania bel roll Baler 125 oraz dwa modele łączące w sobie prasę do belowania z owijarką, czyli roll Baler 125 Combi i roll Baler 135 Ultra, 
zdefiniuje ponownie standard odniesienia pod względem gęstości bel i elastyczności ich owijania. Ponadto, kiedy nowoczesny kształt i konstrukcja premium połączona 
jest jednolitą gęstością bel, szeregiem nowych dostępnych funkcji i wysoką jakością wykonania, zobaczysz jak twoja produktywność wzrasta znacząco. 

l Standard     – Niedostępne

Modele roll Baler 125 roll Baler 125  
combi 

roll Baler 135  
Ultra

średnica beli (m) 1,25 1,25 1,35

Szerokość beli (m) 1,22 1,22 1,22

Szerokość podbieracza (m) 2,3 2,3 2,2

Typ podawania Wirnik Wirnik Wirnik

System CropCutter™ ii (liczba noży) maks. 20 maks. 20 maks. 20

Typ formowania bel 18 rolek typu heavy duty o średnicy 200 mm

Owijanie bel Siatka Siatka/Folia Siatka/Folia

Owijarka kiszonki (Combi) – l l

Formowanie jednorodnych bel
18 rolek typu heavy duty o średnicy 200 mm utrzymuje 
stały kontakt z materiałem, zapewniając formowanie 
gęstego rdzenia i jednorodne wypełnianie.

System iSOBUS jako standard
Prasy roll Baler 125 mają pełny interfejs iSOBUS do 
podłączenia z kompatybilnymi ciągnikami. Możliwa 
jest również współpraca monitorów intelliView™ iV z 
ciągnikami bez systemu iSOBUS.
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Ap

Ap
Ap

Ap
Ap

Aproll-Belt. Zmień swój styl formowania bel.

Potrzebujesz bel różnej wielkości lub masz do czynienia z różnymi plonami? Wówczas gama roll-Belt™, dostępna z komorami w dwóch rozmiarach: 1,5 i 1,8 metra, 
jest właśnie dla Ciebie. Te prasy do formowania bel o zmiennej komorze wyposażone są w cztery super-szerokie (273 mm) pasy utrzymujące doskonałą styczność z 
plonem i zmniejszające straty. Nowy podbieracz zwiększa wydajność nawet o 20%: rolka wspomagająca podawanie łączy plon, by zapewnić jednorodne podawanie, 
a osłona rolki utrzymuje nacisk na plon, zapewniając stałe podawanie. System podawania ActiveSweep™ przesuwa plon z podbieracza bezpośrednio do komory 
belowania, zapewniając jego delikatny transport. 

System intelliBale™
Automatyzacja zatrzymywania ciągnika, owijania, 
otwierania klapy i zamykania po wyrzucie beli w celu 
zwiększenia wydajności belowania. 

technologia opuszczanej podłogi
Blokady materiału można szybko usunąć bez 
wychodzenia z wygodnej kabiny przy użyciu jednej 
dźwigni zaworu hydraulicznego.

Modele roll-Belt 150 roll-Belt 180
typ ActiveSweep™ SuperFeed™ cropcutter™ ActiveSweep™ SuperFeed™ cropcutter™

Minimalna średnica (cm) 90 90

Maksymalna średnica (cm) 150 180

Szerokość (cm) 120 120

Szerokość podbieracza (standard/opcja) (m) 2,0/– 2,0/2,3 2,0/– 2,0/2,3

System podawania Podajnik górny Podajnik/
przenośnik śrubowy

Szerokość wirnika 455 mm  
Zęby w kształcie litery „W”

Podajnik górny Podajnik/
przenośnik śrubowy

Szerokość wirnika 455 mm  
Zęby w kształcie litery „W”

System CropCutter™ (liczba noży) – – 15 – –    15 

Typ formowania bel roll-Belt™ roll-Belt™

Owijanie bel (standard/opcjal) Sznurek/Siatka Sznurek/Siatka

System EdgeWrap™ l l

l Standard     – Niedostępne
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Prasy Big Baler, które cechuje system podwójnego węzła dostępne są w dwóch szerokościach bel: 80cm z czterema i 120cm z sześcioma podwójnymi supłaczami na 
bele. Nowe prasy Big Baler Plus wytwarzają do 10% gęstsze bele w bardzo wytrzymałej konstrukcji komory. Wybór pomiędzy wersjami z docinaczem Packer Cutter 
i  rotor Cutter został stworzony z myślą o zbieraniu zielonki. Chcesz skręcać z małym promieniem na uwrociach? Opcjonalna podwójna oś skrętna jest dla Ciebie. 
Nagradzany wielokrotnie za prezycje system ważenia bel ActiveWeigh, zaawansowane systemy PLM zapewniające pomiar wilgotności w czasie rzeczywistym czy 
system zakiszacza sprawiają, że Twoja praca staje sie bardzo przewidywalna i stale pod kontrolą.

– Niedostępne

Modele
BigBaler 870 BigBaler 890 BigBaler 1270 plus BigBaler 1290 plus

Standard packer cutter cropcutter Standard packer cutter cropcutter Standard cropcutter Standard cropcutter

Min. wymagana moc WOM (kW/KM) 75/102 80/110 95/130 75/102 80/110 95/130 89/121 110/150 95/130 118/160

Szerokość / Wysokość / Długość beli  (cm) 80 / 70 / 260 80 / 90 / 260 120 / 70 / 260 120 / 90 / 260

Szerokość podbieracza (m) 1,96 1,96 2,23 2,35 2,23 2,35

Prędkość tłoka (skoki/min.) 48 48 48 48

System CropCutter™ (maks.liczba noży) – 6 9 lub 19 – 6 9 lub 19 – 15 lub 29 – 15 lub 29

System podawania

Mechanizm pakujący 2 pary wideł z 6 
zębami

3 pary wideł z 6 
zębami

Wirnik z zębami 
ułożonymi w 

kształcie litery „W”

2 pary wideł z 6 
zębami

3 pary wideł z 6 
zębami

Wirnik z zębami 
ułożonymi w 

kształcie litery „W”

3 parami wideł z 
9 zębami

Wirnik z zębami 
ułożonymi w 

kształcie litery „W”

3 parami wideł z 
9 zębami

Wirnik z zębami 
ułożonymi w 

kształcie litery „W”

Wypychacz 4 zęby 6 zębów 4 zęby 4 zęby 6 zębów 4 zęby 6 zębów 6 zębów 6 zębów 6 tines

podbieracz MaxiSweep™
Płynny przepływ plonu jest zasługą nowej osłony rolek 
oraz rolek wspomagających podawanie. Plon jest 
efektywniej przenoszony do komory przez obracające się w 
przeciwnych kierunkach przenośniki śrubowe górny i dolny.

praca w nocy, to żadem problem
Pakiet oświetlenia 360 stopni, dostępny z pakietem LED 
we wszystkich modelach, został zaprojektowany aby 
zmienić noc w dzień, utrzymać produktywność i ułatwić 
pracę nawet w najciemniejszą noc.

DUŻE PrASy KOSTKUJąCE

BigBaler. Większa gęstość to jeszcze więcej bel w ciągu sezonu.
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– Niedostępne

Będący okrętem flagowym marki model BB9090 Plus oparty jest na technologii podwójnego węzła i wiąże na każdej gigantycznej beli aż sześć węzłów. Dostępna w 
wariancie standardowym, idealnie nadaje się do zastosowań związanych z biomasą, system wyrzutu bel opróżnia komorę bel po zakończeniu każdego dnia lub pola. 
Prasa do formowania bel może pomieścić do 30 kul sznurka, co zapewnia długą autonomię pracy, a imponujący wynik 33 skoków na minutę oznacza wyższe prędkości 
robocze i zwiększenie codziennej wydajności.

Modele BB9090 plus Standard
Min. wymagana moc WOM (kW/KM) 112/150

Szerokość beli (cm) 120

Wysokość beli (cm) 130

Maks. długość beli (cm) 275

Szerokość podbieracza (m) 2,34

Prędkość tłoka (skoki/min.) 33

System CropCutter™ (liczba noży) –

System podawania

Mechanizm pakujący 3 widły

Wypychacz 6 zębów

Kompatybilne z iSOBUS
Steruj swoją prasą BB9090 Plus za pośrednictwem 
monitora z kolorowym ekranem dotykowym  
intelliView™ iV.

Sterowane osie
W celu zapewnienia maksymalnej zwrotności prasy 
zarówno w polu, jak i na drodze, wybierz sterowane 
osie.

BB9090 plus. Gigant pomiędzy gigantami.
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tc. twoja najlepsza inwestycja.

Masz gospodarstwo 100-150 ha. Chcesz być niezależny od firm usługowych i żniwować w najbardziej optymalnym terminie. Wówczas nowy model TC jest właśnie 
dla Ciebie. Hedery Varifeed™ o podwyższonej wydajności zbierają jeszcze więcej plonów jednocześnie nie uszkadzając słomy oraz ziarna. Wielokrotnie nagrodzona 
technologia Opti-Fan™ poprawia skuteczność czyszczenia i pozwala uzyskać wyższą jakość ziarna. Technologia ECOBlue Hi-eSCr spełniająca normy emisji spalin 
Tier 4B zapewnia najniższe zurzycie paliwa. Charakterystyczna sylwetka maszyn żniwnych New Holland sprawia, że są one rozpoznawane przez niemal wszystkich 
polskich rolników. Produkowany od ponad dwudziestu lat kombajn TC jako lider tego segmentu zapewnia użytkownikom doskonałą wydajność w atrakcyjnej cenie.
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Komfortowa kabina Harvest Suite™
Zupełnie nowa, przestronna kabina zapewnia 
niezrównaną widoczność i doskonały komfort 
operatora dzięki amortyzowanemu fotelowi, 
wyjmowanej chłodziarce oraz, odbiornikowi 
radiowemu z odtwarzaczem MP3 obsługującemu 
technologię Bluetooth.

pomiar wilgotności w czasie rzeczywistym
Opcjonalny zestaw wilgotnościomierza przesyła w 
czasie rzeczywistym odczyty do kabiny, umożliwiając 
precyzyjną kalibrację ustawień przekładającą się na 
doskonałą jakość zbieranego ziarna.

intuicyjny monitor 
infoView™ ii
Ustawiaj i obserwuj kluczowe 
parametry zbioru na 
monitorze infoView™ ii.

Modele tc4.90 tc5.70 tc5.80 tc5.90
Maks. moc silnika przy 2000 obr./min.- iSO 14396 (kW/KM) 129/175* 129/175* 167/227 190/258

Szerokość cięcia (m) 3,96 - 5,18 3,96 - 5,18 3,96 - 6,10 3,96 - 6,10

Układ 2 bębnów l – – –

Układ 3 bębnów – O O O

średnica / szerokość bębna (m) 0,607 / 1,04 0,607 / 1,30 0,607 / 1,30 0,607 / 1,30

Separator obrotowy O O O O

Powierzchnia oddzielania (z sep. obr./bez sep. obr.) (m2) 0,938 1,820 / 1,186 1,820 / 1,186 1,820 / 1,186

Liczba wytrząsaczy słomy 4 5 5 5

Powierzchnia wytrząsacza słomy (z sep. obr./bez sep. obr.) (m2) 5,19 / 5,35 6,49 / 6,69 6,49 / 6,69 6,49 / 6,69

Powierzchnia czyszczenia (m2) 3,44 4,3 4,3 4,3

System poziomowania Smart Sieve™ Opc: 25% Opc: 25% Opc: 25% Opc: 25%

Pojemność zbiornika ziarna (l) 5000 5200 6400 6400

Typ napędu jazdy Hydro. Hydro. Hydro. Hydro.

Większe zbiorniki na ziarno
Duży zbiornik ziarna o pojemności 6400 litrów zwiększa 
niezależność podczas żniw i ułatwia logistykę.

l Standard     O Opcja     – Niedostępne     * przy 1800 obr./min. 
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cX5000 i cX6000 elevation. Wszechstronne i niezawodne.

Kombajny CX5000 i CX6000 Elevation odznaczają się charakterystyczną stylistyką New Holland. Dzięki technologii czterech bębnów gwarantują one doskonałą 
wydajność i jakość zbioru. System Opti-Thresh™ umożliwia operatorowi dostosowanie intensywności omłotu pod kątem wydzielania ziarna i jakości słomy, a funkcja 
Smart Sieve™ odziaływująca na układ czyszczący, niweluje negatywny wpływ nachyleń bocznych terenu do 25%. Nowy, kaskadowy system czyszczący Triple-Clean™ 
zapewnia wzrost wydajności czyszczenia nawet do 15%. Wszystkie modele są napędzane przez silniki Nef oraz Cursor spełniające normy emisji spalin Tier 4B, dzieki 
zastosowaniu technologi ECOBlue™ Hi-eSCr.
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Kaskadowy system czyszczący triple-clean™
Zwiększa wydajność czyszczenia aż o 15% dzięki 
dodatkowej kaskadzie zamontowanej na środku 
podsiewacza, w którym dodatkowy podmuch 
powietrza usuwa duże ilości plew i zgonin przed 
dotarciem do głównych sit. 

Segmentowe klepiska 
W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności 
podczas zmiany typu zbieranej rośliny można 
wymienić we własnym zakresie klepisko w zaledwie 
20 minut, by zminimalizować czas przestoju i 
zmaksymalizować czas żniw.

twoja prawa ręka 
Na pulpicie znajduje się dźwignia wielofunkcyjna 
Commandgrip™ umożliwiająca operatorowi intuicyjne 
i ergonomiczne sterowanie wszystkimi parametrami 
związanymi z hederem, kierunkiem i prędkością jazdy.

Modele cX5080 elevation cX5090 elevation cX6080 elevation cX6090 elevation
Maks. moc silnika przy 2000 obr./min.- iSO 14396 (kW/KM) 190/258 220/300 220/300 250/340

Szerokość cięcia (m) 4,57 - 7,62 4,57 - 7,62 4,57 - 9,15 4,57 - 9,15

Układ 4 bębnów O O O O

średnica / szerokość bębna (m) 0,60 / 1,30 0,60 / 1,30 0,60 / 1,56 0,60 / 1,56

Separator obrotowy O O O O

Powierzchnia czyszczenia (m2) 1,988 1,988 2,387 2,387

Liczba wytrząsaczy słomy 5 5 6 6

Powierzchnia wytrząsacza słomy (m2) 5,38 5,38 6,45 6,45

Powierzchnia czyszczenia (m2) 4,321 4,321 5,207 5,207

System poziomowania Smart Sieve™ Opc: 25% Opc: 25% Opc: 25% Opc: 25%

Pojemność zbiornika ziarna (l) 8300 8300 9300 9300

technologia neutralizująca siłę grawitacji
System Opti-Fan™ zapewnia doskonałą wydajność  
i skuteczność czyszczenia podczas jazdy pod górkę  
i z górki dzięki odpowiednio wyregulowanej prędkości 
wentylatora.

O Opcja

Niska prędkość 
wentylatora

średnia prędkość 
wentylatora

Płaski teren

Wysoka prędkość 
wentylatora

Z górkiPod górkę
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Hillside, Laterale. Żniwa w ekstremalnych warunkach.

Kombajny CX5090 Elevation Laterale i Hillside, CX6090 Elevation Laterale i TC5.90 Hillside zostały zaprojektowane i zrealizowane w taki sposób, by neutralizowały strome 
zbocza, na jakie napotykają w polu i by idealnie wypoziomować systemy omłotu i czyszczenia, oraz zachować niezrównaną wydajność zbiorów. Kombajny Laterale eliminuja 
negatywny wpływ pochyłości terenu do 18% w celu utrzymania równomiernego obciążenia na podsiewaczu i zapewniając jednocześnie maksymalną wydajność procesu 
separacji. Modele CX5090 Elevation Hillside i TC5.90 Hillside wyposażone są w dwa układy hydrauliczne, by kompensować nachylenia boczne do 38%, nachylenia podczas 
jazdy pod górkę do 30% oraz do 10% podczas jazdy z górki. Poprawia to komfort operatora, a równocześnie pozwala zachować maksymalną wydajność pracy oraz czyste 
ziarno, niezależnie od tego, jak ekstremalne są warunki.
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Niezmiennie wysoka przepustowość 
podczas jazdy z górki
Modele Hillside posiadają przenośnik palcowy w obudowie 
podajnika, pozwalającą im zachować niezmiennie wysoką 
wydajność podczas pracy na stromych zboczach i jazdy z 
górki, co pozwala zmaksymalizować wydajność.

Zmniejszanie ubijania gleby
W celu zmniejszenia ubijania gleby w polu modele 
Laterale mogą zostać wyposażone w najszersze 
opony 710/75r34.

Opcjonalna tylna oś napędowa
W celu zapewnienia przyczepności do podłoża podczas 
pracy na bardzo stromych zboczach bocznych modele 
Laterale mogą zostać wyposażone w napędzaną 
oś tylną poprawiającą przyczepność do podłoża.

Modele cX5090 elevation
Laterale

cX6090 elevation
Laterale

tc5.90
Hillside

cX5090 elevation
Hillside

Maks. moc silnika przy 2000 obr./min.- iSO 14396 (kW/KM) 220/300 245/333 190/258 220/300

Szerokość cięcia (m) 4,00 - 7,32 4,57 - 7,32 4,57 - 5,18 4,57 - 6,10

Układ 4 bębnów O O – O

Układ 3 bębnów – – O –

średnica / szerokość bębna (m) 0,61 / 1,30 0,61 / 1,56 0,607 / 1,30 0,61 / 1,30

Separator obrotowy O O O O

Powierzchnia czyszczenia (m2) 1,988 2,392 1,820 1,988

Liczba wytrząsaczy słomy 5 6 5 5

Powierzchnia wytrząsacza słomy (m2) 5,38 6,45 4,68 5,38

Powierzchnia czyszczenia (m2) 5,38 6,45 4,32 5,38

System poziomowania Smart Sieve™ Opt: 25% Opt: 25% – –

Opcjonalny system poziomowania na nachyleniach Laterale 18% 18% – –

Opcjonalny system poziomowania Hillside 
(Side-Hill / Up-Hill / Down-hill) (%) – – 36 / 30 / 10 38 / 30 / 10

Pojemność zbiornika ziarna (l) 8300 9300 6400 7300

Koła pionowe: zawsze
W celu poprawy bezpieczeństwa i utrzymania 
przyczepności do podłoża sieć czujników dba o to, by koła 
ciągników Hillside zawsze pozostawały w pozycji pionowej. O Opcja     – Niedostępne
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cX7 i cX8. cel osiągnięty. 

Super-tradycyjne kombajny CX7  i CX8 podnoszą poprzeczkę, jeżeli chodzi o produktywność. Kombajny tradycyjne o największej mocy na świecie sięgającej 490 KM, zapewniając 
niezrównaną wydajność zbioru. Modele CX posiadają  unikalny system bezstopniowej zmiany prędkości wytrząsacza w celu ograniczenia  strat ziarna na pochyłościach, a systemy 
automatycznej adaptacji zapewnia optymalne ustawienia. Silniki Hi-eSCr ECOBlue™, kompatybilne z normami emisji Tier 4B, pozwalają zaoszczędzić na rachunkach za paliwo nawet 10%, 
a gumowe gąsienice SmartTrax™ zmniejszają ubijanie gleby nawet o 57%. Jak gdyby tego było mało, technologia Opti-Fan™ zapewnia najczystsze ziarno. Nadal chcesz czegoś więcej? 
Opcjonalny pomiar wilgotności oznacza, że zbierasz ziarno doskonałej jakości, którego oczekujesz, a pomiar wydajności plonów oznacza, że wiesz, ile zbierasz z danego pola.
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tryb 25 km/h ecO pozwalający 
zaoszczędzić paliwo
Wszystkie modele kołowe osiągają maksymalną 
prędkość jazdy wynoszącą 25 km/h, by skrócić 
czas transportu. Jest ona osiągana przy prędkości 
obrotowej silnika wynoszącej zaledwie 1600 obr./min.  
i pozwala zmniejszyć zużycie paliwa o 25%. 

Zaświećmy światła, by rozświetlić noc 
podczas zbiorów
Nowy pakiet oświetleniowy LED zapewnia widoczność 
na dużą odległość podczas zbiorów - a dokładniej na 
odległość sięgającą 400 metrów.

Modele cX7.80 cX7.90 cX8.70 cX8.80 cX8.85 cX8.90
Maks. moc silnika przy 2000 obr./min. - iSO 14396 (kW/KW) 250/340 275/374 275/374 295/401 330/449 360/490

Szerokość cięcia (m) 5,18-7,32 5,18-7,62 5,18-7,62 6,10-10,67 7,62-12,50 7,62-12,50

Technologia 4 bębnów l l l l l l

średnica / szerokość bębna (m) 0,75/1,30 0,75/1,30 0,75/1,56 0,75/1,56 0,75/1,56 0,75/1,56

Separator odśrodkowy l l l l l l

Powierzchnia oddzielania (m2) 2,11 2,11 2,54 2,54 2,54 2,54

Liczba wytrząsaczy słomy 5 5 6 6 6 6

Powierzchnia wytrząsacza słomy (m2) 4,94 4,94 5,93 5,93 5,93 5,93

Powierzchnia czyszczenia (m2) 5,4 5,4 6,5 6,5 6,5 6,5

Samopoziomujący układ czyszczący O O O O O O

Pojemność zbiornika ziarna (l) 9000 10000 9500/11500 11500 12500 12500

l Standard     O Opcja

technologia Opti-clean™
System Opti-Clean™ poprawia wydajność 
czyszczenia nawet o 20%, poprzez optymalizację 
pracy podsiewacza i sita górnego.

System wytrząsaczy słomy o zmiennej 
prędkości Opti-Speed™
Ekskluzywny system Opti-Speed™ automatycznie 
dostosowuje prędkość wytrząsaczy słomy do 
zbieranego plonu oraz  pochylenia pola, dzięki czemu 
kombajn nie gubi na polu cennego ziarna.

Novedad Técnica 
Fima 2014 (España)
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cr. Nowy wymiar żniw.

Nowa seria kombajnów Cr oparta jest na technologii Twin rotor™ opracowanej przez New Holland z myślą o uzyskaniu jak najczystszej próbki ziarna i zminimalizowaniu 
ilości uszkodzonego ziarna. Będący okrętem flagowym marki kombajn Cr10.90 aktualnie dzierży rekord świata po zebraniu w ciągu 8 godzin największej ilości ziarna, 
to znaczy 797,656 ton. Wiodąca w swojej klasie kabina Harvest Suite™ Ultra ma więcej przeszklonych powierzchni i więcej przestrzeni, co zwiększa komfort operatora 
podczas długich dni roboczych w trakcie żniw. Całkowicie zintegrowany system automatycznego prowadzenia intelliSteer™ czyni zbiory jeszcze wydajniejszymi. Czego tu 
chcieć więcej? No to co powiesz na zbiornik ziarna o pojemności 14500 litrów i prędkość rozładunku wynoszącą 143 litry na sekundę? Technologia Dynamic Feed roll™, 
działająca jako chwytacz kamieni, po drodze, przyśpiesza podawanie plonu, poprawia wydajność i pozwala utrzymać najlepszą w swojej klasie jakość ziarna i słomy. 
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System terraglide Smarttrax™
Zmniejszenie ubijania gleby nawet o 57% Dostosowanie 
do szerokości transportu 3,5 m Pozycja wyjściowa 
silnika przy prędkości 25 km/h Ciesz się płynną 
jazdą dzięki opcjonalnemu systemowi zawieszenia 
Terraglide™. SmartTrax. inteligentny wybór. 

Kabina Harvest Suite™ Ultra
Więcej przestrzeni. Jeszcze większy komfort 
dzięki wyjmowanej chłodziarce. Precyzyjniejsze 
kontrolowanie zespołu żniwnego dzięki nachylonej 
podłodze, zapewniającej lepszą widoczność hedera. 
Większy obszar przeszklenia - 6,3 m2 powierzchni 
zapewnia idealną widoczność.

intuicyjny i adaptacyjny pulpit
W obrębie nowego pulpitu mieści się intuicyjny monitor 
intelliView™ iV z kolorowym ekranem dotykowym, który 
operatorzy mogą ustawić w idealnym dla siebie polu 
widzenia. Wszystkie kluczowe elementy sterownicze 
na dźwigni wielofunkcyjnej Commandgrip™ są 
rozmieszczone w zasięgu dłoni operatora.

Modele cr7.90 cr8.80 cr8.90 cr9.80 cr9.90 cr10.90
Maks. moc silnika przy 2000 obr./min. - iSO 14396 (kW/KW) 330/449 365/496 380/517 420/571 420/571 480/653

Szerokość cięcia (m) 6,10-10,67 6,10-10,67 6,10-12,50 6,10-12,50 6,10-12,50 6,10-12,50

Technologia omłotu i separacji Twin rotor™

średnica wirnika (mm) 432 432 559 559 559 559

Długość wirnika (m) 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638

System Opti-Clean™  l l l l l l

Powierzchnia czyszczenia (m2) 5,4 5,4 6,5 6,5 6,5 6,5

Samopoziomujący układ czyszczący  l l l l l l

Pojemność zbiornika ziarna (l) 9500 12500 12500 12500 14500 14500

technologia twin rotor™
Opracowana przez markę New Holland ponad 40 lat 
temu technologia Twin rotor™ oferuje ogromną, aktywną 
przestrzeń roboczą, zapewniającą bezkonkurencyjne 
podawanie plonu i niezrównaną efektywność oddzielania. 
Nie wspominając już o wiodącym w branży wskaźniku 
uszkodzonych ziaren, wynoszącym zaledwie 0,1%.

l Standard
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Fr Forage cruiser. Zmienia zasady gry.

New Holland wiedzie prym w sektorze sieczkarni od ponad pół wieku. Przez ten czas marka wprowadziła szereg rozwiązań, które zrewolucjonizowały sposób 
zbioru plonów. Seria Fr Forage Cruiser napędzana jest wiodącymi w branży silnikami, włącznie z silnikiem Cursor 16 montowanym w modelu Fr650, dzięki czemu 
charakteryzuje się większą wydajnością i zużyciem paliwa niższym aż o 21%. W sieczkarniach tej serii połączono najwyższą dostępną na rynku wydajność rozdrabiania 
z nieporównywalną wygodą pracy operatora dzięki zastosowaniu monitora intelliView™ iV. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań zapewniony został lepszy przepływ 
ścinanej masy roślinnej wpływający na wzrost przepustowości i wydajności, a ścięta i rozdrobniona zielonka układa się za sieczkarnią w równomierny wałek. 
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technologia ActiveLOc™ - długość cięcia 
dostosowana do wilgotności
rewolucyjna ActiveLOC™ wykorzystuje pomiar 
wilgotności w czasie rzeczywistym, by kontrolować 
długość cięcia i rozdrabniania. 

precyzyjne działanie dmuchawy Variflow™
System utrzymuje dużą siłę dmuchawy, dostosowując 
jej pozycję względem głowicy tnącej stosownie do 
użycia zgniatacza materiału roślinnego.

pozwól, aby sieczkarnia Fr napełniała 
przyczepę za ciebie
System intelliFill™ automatycznie napełnia przyczepę 
po same brzegi przy zerowych stratach i zerowym 
wkładzie operatora.

Modele FR480 FR550 FR650 FR780 FR850
Silnik

Maks. moc przy 2000 obr./min.- iSO 14396 (kW/KM) 350/476 400/544 480/653 570/775 606/824*

Układ Power Cruise™ ii l l l l l

podawanie materiału

Szerokość otworu podawania (mm) 860 860 860 860 860

System MetaLoc™ l l l l l

Głowica tnąca

Szerokość ramy głowicy tnącej / średnica głowicy tnącej (mm) 900 / 710 900 / 710 900 / 710 900 / 710 900 / 710

Zgniatacz materiału roślinnego

Szerokość / średnica rolek zgniatacza materiału roślinnego (mm) 750 / 250 750 / 250 750 / 250 750 / 250 750 / 250

System Variflow™ l l l l l

Dmuchawa

Szerokość / średnica dmuchawy (mm) 750 / 525 750 / 525 750 / 525 750 / 525 750 / 525

poprawiający wydajność tryb zarządzania 
silnikiem ecO
System ten działa tak, by zapewnić zawsze pełne 
obciążenie silnika w stosunku do ustawionej wstępnie 
prędkości obrotowej, co przekłada się na optymalną 
wydajność pracy i osiągi.

l Standard     * przy 1800 obr./min. 
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