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GEmENsAmmA LösNINGAr mED TOppmODELLEN
Styling på New Holland CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor visar på en stark koppling till New Hollands 
toppmodell i serien med skördetröskor och dess höga produktionsnivå och enastående prestanda. Yrkesmässiga 
användare drar nytta av en skördetröska som tillverkats för många års användning, tack vare avancerad teknik  
och hög grad av automatik.

NYA CX5OOO - CX6OOO ELEVATION.  
ALLA GröDOr, ALLA LANTbruk.



Grundmodeller  CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
  Elevation Elevation Elevation Elevation
Spannmålsskärbord, bredd (m) 4,57 - 7,62 4,57 - 7,62 4,57 - 9,15 4,57 - 9,15
Motoreffekt vid 2 100 varv/min (kW/hk) 175/238 200/272 200/272 220/300
Max motoreffekt vid 2 000 varv/min (kW/hk) 190/258 220/300 220/300 245/333
Tröskcylinderns bredd / Diameter (m) 1,3 / 0,60 1,3 / 0,60 1,56 / 0,60 1,56 / 0,60
Antal halmskakare  5 5 6 6
Spannmålstankens kapacitet / Hillside-version (l) 8 300 8 300 9 300 9 300

uTmärkT kApACITET
New Holland CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor levererar 
fantastisk prestanda i fält. Avancerad tröskkonstruktion och 
rensningsmekanism ger oöverträffad produktivitet med imponerande 
hastighet framåt och daglig produktion. Rensningskapaciteten har ökats 
avsevärt tack vare det innovativa Triple-Clean™ kaskadsystemet,  
som kan ge upp till 15 % ökad prestanda tvärs sållkassen.

bäsT måNGsIDIGHET I sIN kLAss
Flexibiliteten från gröda till gröda har aldrig varit bättre, tack vare sektioner i 
slagskon som går lätt att byta ut. Det finns inställningar specifika för olika 
grödor som ger enkel fininställning av en CX Elevation skördetröska,  
för optimal prestanda i valfri gröda eller under olika förhållanden för 
grödan. Ett stort urval av spannmålsskärbord och aggregat för grödor  
på rader ger maximal mångsidighet hos skördetröskan.

OöVErTräffAD skörDEkVALITET
Ett rent prov med oskadade kärnor  
och halmkvalitet enligt kundens krav 
garanteras med enkel fininställning  
av skördetröskans många inställningar.

ENkEL ATT ANVäNDA
Praktisk automatik för alla 
grundfunktionerna på skördetröskan  
ger trygghet för föraren. Total komfort  
i Discovery™ III hytten gör att föraren 
håller sig pigg, utan att behöva 
koncentrera sig på ett onormalt sätt, 
även under mycket långa arbetsdagar.
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EN HIsTOrIA Om mODErN TröskNING  
AV NEW HOLLAND
TILLVErkAD I ZEDELGEm
Mellanmodellerna CX5000 och CX6000 Elevation tillverkas i Zedelgem, Belgien och där finns New Hollands Centre of 
Global Harvesting Excellence. Här byggde Leon Claeys sin första tröska för över 100 år sedan, som verkligen innebar 
en permanent förändring inom lantbruket. Zedelgem är pionjärer på skördemaskiner. Här tillverkades 1952 den första 
europeiska självgående skördetröskan. Idag är våra hängivna tekniker engagerade i att utveckla nästa generation av 
produkter för skördearbete. Avancerad produktutveckling och omfattande kunskap hos den yrkeskunniga personalen  
på en anläggning för World Class Manufacturing säkerställer att CX5000 och CX6000 Elevation-serien och alla övriga 
toppmodeller av skördemaskiner: CR Twin Rotor™ skördetröska, BigBaler stora fyrkantsbalpressar och FR foderhackar 
fortsätter att vara standarden för skördemaskiner.

HistOria
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1952: Europas första självgående konventionella 
skördetröska rullar av produktionsbanan  
i Zedelgem. Skördearbete har aldrig varit 
detsamma sedan dess.

1955: I de tidiga skedena av självgående skördetröskor 
behövde lantbrukare små enheter och M73 
uppfyllde deras krav, med en tröskcylinder  
på bara 73 cm. Den enda skördetröskan  
med en tröskcylinder mindre än en meter.

1958: M103 satte nya produktivitetsrekord, med 
produktion på upp till 7 ton per timme. Ett annat 
imponerande nummer: 27510 M103 rullade av 
produktionsbanan på lite mindre än ett årtionde.

1963: M140 var den första `moderna’ skördetröskan. 
Förarens komfort och storleken på 
spannmålstanken var av högsta vikt. För att öka 
produktiviteten var detta den första modellen  
med en tröskcylinder med diametern 1,25 m  
och fem halmskakare.

1970: Ytterligare en permanent ändring av skördearbetet 
inträffade: den roterande skakaren på 1550-serien. 
Fyrtio år senare används fortfarande denna teknik  
i toppmodeller av konventionella skördetröskor.

1977: 8000-serien var den första som hade teknik  
med sex halmskakare. Komfort i hytten, reversibel 
drivning av skruven, Roto-Thresher™ för 
bearbetning av returgods och en sållkasse med 
dubbelkaskad gav väsentligt bättre prestanda.

2016 BErättElsEn Om framGånG fOrtsättEr!

1986: TX30-serien konstruerades för yrkesmässigt skördearbete. 
Enastående sikt var kopplad med förbättrad självständig 
funktion i skördearbete och intuitiva skärmar för enastående 
skördeprestanda.

1994: TX60 utvecklade upp till 325 hk och kunde utrustas  
med en avsevärt skärbord på 9,15 meter och sidoglidteknik.

2003: CS-serien var avsedd för mellanstora lantbruk som behövde  
en produktiv och tillförlitlig maskin. Innovationer, t.ex. 
Varifeed™ skärbord och Smart Sieve™, säkerställde att hög 
arbetstakt kunde bibehållas. Ny styling och ny modern och 
ergonomisk Discovery-hytt lanserade en ny generation av 
medelstora skördetröskor. Fjädring med gummiblock, komfort  
i hytten och avancerade reglage gör att den verkligen skiljer 
sig från konkurrenterna.

2006: Skördetröskor i CSX-serien var baserade på deras välkända 
föregångare, nya Tier 3 motorer med högre effekt upp till  
333 hk på de största modellerna med sex halmskakare, större 
spannmålstank, teknik med fyra tröskcylindrar, Straw Flow™ 
slagsko samt lanseringen av IntelliView™ II färgskärm.

2011: Modellerna CX5000 och CX6000 fick ny modern styling 
liknande de övriga skördetröskorna i gruppen. Större 
spannmålstankar, tömningsrör som tömmer tanken uppifrån, 
ECOBlue™ SCR teknik, Opti-Fan™ och större flexibilitet  
gröda till gröda tack vara slagskor i sektioner. Hytten 
uppdaterades med CommandGrip™ multifunktionshandtag  
och IntelliView™ III pekskärm. 

2015: CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor med: 15 % ökad 
rensningskapacitet tack vare Triple-Clean™ kaskadsystem, 
bättre hantering av växtrester, större bakdäck, större 
spannmålstankar och större IntelliView™ IV skärm.
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EN skörDETröskA  
för VArjE fäLT
mATCHAr DIN VErksAmHET
Det finns alltid en CX Elevation modell som passar din verksamhet. Det finns  
två CX5000 Elevation modeller med fem halmskakare och två CX6000 Elevation 
modeller med sex halmskakare. De har alla tröskcylindrar med 60 cm diameter 
och de kan specificeras med 2 eller 4 tröskcylindrar. Common Rail motorerna 
överensstämmer med avgasstandarderna Tier 4A och deras maximala effekt  
(vid 2 000 varv/min) går från 258 hk till 333 hk. Smart Sieve™ standardsystem 
eliminerar inverkan av sidosluttningar upp till 25 % på båda sidor och Opti-Fan™ 
standardsystem justerar fläktens hastighet i enlighet med skördetröskans lutning 
framåt/bakåt. Skärbord med hög kapacitet och Varifeed™ spannmålsskärbord 
på upp till 9,15 m finns tillgängligt och även majsskärbord med fem,  
sex och åtta rader.

sOrtimEntEt

latEralE-mOdEllEr  CX5O9O CX6O9O
  Elevation Elevation
Motoreffekt vid 2 100 varv/min (kW/hk) 200/272 220/300
Max motoreffekt vid 2 000 varv/min (kW/hk) 220/300 245/333
Korrektion tvärs över sluttningen  (%) 18 18
Antal halmskakare  5 6
Spannmålstankens kapacitet (l) 8 300 9 300

“LATErALE”-VErsIONEN bIbEHåLLEr  
kApACITETEN I brANTA sLuTTNINGAr
För bibehållen prestanda på sluttningar finns modellerna CX5090 
Elevation och CX6090 Elevation tillgängliga i en “Laterale”-version.  
Enkel och robust automatisk nivåreglering ger korrektion för 
sidosluttningar på upp till 18 % på båda sidor. Jämn fördelning  
av spannmål ger: optimal rensningseffektivitet, enastående funktion  
på sluttningar och markgrepp, vilket ger CX Elevation verklig prestanda 
under långa arbetsdagar.



HillsidE-vErsiOnEr  Tvärs Uppför Nedför 
  sluttningen

Korrektionsgrad: (%) 38 30 10
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spArAr VärDEfuLLT uTsäDE
Även vid skörd på bästa möjliga 
mognadsstadium kommer de 
intrasslade stjälkarna och baljorna hos 
raps att ge förluster vid sönderbrytning. 
En specialutvecklad och -tillverkad 
vertikal kniv förhindrar att grödan dras 
isär kraftigt och ger minsta möjliga 
förlust av frön. När de inte används kan 
de förvaras bekvämt i skärbordets ram.

TrYGGHET för förArEN
Med automatisk höjdkontroll av skärbord 
går det att välja mellan kontroll av 
stubbhöjd och höjdkompensering  
av skärbordet, vilket säkerställer  
att skärbordet arbetar på rätt sätt  
under normala arbetsförhållanden. 
Lateralfloat™ systemet tar hand om 
korrekt tvärpositionering av skärbordet  
på ojämna fält. För att göra det bekvämt 
för föraren tar Autofloat™ II systemet 
hand om detta automatiskt.

spANNmåLsskärbOrD mED HöG kApACITET 
HåLLEr IGåNG CX ELEVATION
Ett kraftfullt flöde av gröda från första början: haspel 
med stor diameter, enkel inställning av haspel, kraftig 
knivverkan och indragbara pinnar över hela 
intagsskruvens bredd säkerställer konsistent matning 
av gröda redan från starten. Ingen tid går förlorad 
med snabbkopplingssystemet för skärbordet och  
den problemfria rensningsmöjligheten av igensättning.

EN pErfEkT sTArT

spannmålssKärBOrd



rObusTA VArIfEED™ spANNmåLsskärbOrD ANpAssAr sIG TILL GröDAN
För att kunna arbeta med optimal konfigurering av skärbordet för en viss gröda är knivpositionen på Varifeed™ 
spannmålsskärbord inställbar. Inställningen av räckvidden framåt/bakåt på 575 mm gör att kniven kan placeras  
på perfekt sätt, vilket ger effektiv toppskärning och korrekt matning under alla omständigheter. Denna 
elektrohydrauliska inställning görs från hytten och skärbordets botten är stängd i alla knivpositioner. 

spannmålsskärbord  CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
  Elevation Elevation Elevation Elevation
Skärbredd, spannmålsskärbord med hög kapacitet* (m) 4,57 - 7,32 4,57 - 7,32* 4,57 - 9,15 4,57 - 9,15
Skärbredd, Robust Varifeed™ spannmålsskärbord* (m) 4,88 - 7,62 4,88 - 7,62* 4,88 - 9,15 4,88 - 9,15
Skärbredd, Hillside spannmålsskärbord med hög kapacitet (m) – 4,57 - 6,10 – –

* Finns ej tillgängligt på Hillside version     – Ej tillgängligt

För maximal noggrannhet i skärbordets 
positionering i kuperad terräng korrigerar 
tillvalet Autofloat™ II systemet den 
“överdrivna viktningssignalen”. Denna 
funktion undviker att skärbordet skrapar 
vid arbete i nedförslut och bibehåller 
korrekt stubbhöjd vid arbete i uppförslut.
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prEsTANDA HOs mAjsskärbOrD sOm sTämmEr 
mED prODukTIVITETEN HOs CX-sErIEN
Fem, sex och åtta raders New Hollands skärbord  
med hög prestanda ingår i urvalet för yrkesmässigt 
arbete med majs. Både den styva och uppfällbara  
om vägtransport är viktigt) versionen är konstruerad  
för topprestanda vid skördearbete under alla 
förhållanden på grödan. Stjälkrullarna har 4 knivar  
för att aggressivt dra ner stjälkar av alla storlekar  
och plattformsplåtarna kan ställas in elektriskt från  
hytten för anpassning till variabel storlek på stjälkar  
och majskolvar. Tillvalet roterande avskiljare ger ännu 
smidigare intag av gröda för liggande majs.

pErfEkT mATCHNING

majssKärBOrd

majsskärbord  CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
  Elevation Elevation Elevation Elevation
Uppfällbara majsskärbord (antal rader) 6 - 8* 6** - 8* 6 6** - 8**
Styva majsskärbord (antal rader) 5 - 6 - 8* 5** - 6 - 8* 6 - 8 6 - 8

* Endast i kombination med särskild däckstorlek på plana fält     ** Ej tillgänglig på Hillside-version



HELT ANpAssAD för mAjs 
Effektiv tröskning av majs och bönor kräver lågt 
varvtal på tröskcylindern. Tillvalet reducering  
av tröskcylinderns varvtal ger möjlighet  
att arbeta med lämpliga inställningar,  
vilket gör skördetröskan mer mångsidig.

pAssAr uTmärkT för ArbETE  
I kupErAD TErräNG
Det är problemfritt att använda New Holland 
majsskärbord i kuperad terräng eller på sluttningar. 
Vid montering på “Laterale”-modeller finns en 
särskild kraftöverföring för att hantera skärbordets 
växlande position.

sTjäLkVäLTArE DäCkskYDD
Tillvalet Stjälkvältar-sats finns nu tillgängligt  
för fasta eller uppfällbara majsskärbord för att 
minska slitaget på däck vid skörd. Fjäderbelastad 
stjälkvältare monteras på skärbordsramen och 
plattar ut stubb framför hjulen, vilket ger avsevärt 
mindre risk för punktering eller ojämnt slitage.

rADsTYrNING GEr bäTTrE prEsTANDA I fäLT
För långa arbetsdagar krävs att föraren har hög 
koncentration. Digitala sensorer på tillvalet  
Automatisk radstyrning övervakar kontinuerligt 
skördetröskans position och håller den på rätt kurs  
för exakt skördearbete. Förutom att det gör förarens 
arbete mindre tröttande ger den automatiska 
radstyrningen även mindre spill av majskolvar.

HACkNING sOm är bäsT I sIN kLAss 
För finhackning och optimal spridning av hackat 
material kan en integrerad stjälkhack monteras. 
Maximal flexibilitet uppnås med separat 
inkoppling av rader. Användare av New Hollands 
majsskärbord och deras integrerade stjälkhackar 
håller med om att de är “bäst i sin klass”.
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bäTTrE mATNING  
GEr mEr EffEkTIVT skörDEArbETE

Matningssystemet i CX5000 och CX6000 Elevation har fyra kedjor med kopplade tvärpinnar,  
vilket ger bättre, mer kontinuerligt flöde av gröda. Alltifrån Varifeed™ skärbordet till hissen  
och tröskcylindern blir det ett kontinuerligt flöde av gröda. Detta ger avsevärt mindre hopbuntning  
av gröda under svåra förhållanden, vilket ger mer effektiv produktion.

matninG



sTENskYDD NON-sTOpp
Det effektiva systemet för stenskydd skjuter ut stenarna till en särskild 
stenficka, innan de når tröskcylindern. Detta system i farten betyder att 
maskinen inte saktas ner under intensivt skördearbete. Detta systemet 
skyddar skördetröskan och håller grödan ren. Fickan går lätt att tömma 
med en lättåtkomlig spak, i slutet på varje dags skördearbete.

rENsNING AV IGENsäTTNING TAr bArA NåGrA sEkuNDEr
Igensättningar rensas genast med det hydrauliska reverseringssystemet. 
Hela skärbordet och hissen kan ‘flyttas’ bakåt och framåt så att maskinen 
på ett effektivt sätt kan åtgärda igensättning med minimal avbrottstid  
och maximal skördetid. 
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Modellerna New Holland CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor drar 
nytta av tekniken med fyra tröskcylindrar: tröskcylinder med Opti-Thresh™ 
system, slagsko, roterande skakare och Straw Flow™ slagsko. Systemet är 
mycket mångsidigt och kan anpassas till ett stort antal olika grödor och olika 
skördeförhållanden utan nedsatt kvalitet på kärnor, halm eller produktion.

fYrA TröskCYLINDrAr OCH fråNskILjNING  
GEr ökAD prODukTION

trösKninG OCH frånsKiljninG

ImpONErANDE TröskNING GEr OskADADE kärNOr
Gnidning via tröskcylindern med diametern 60 cm lossar försiktigt  
alla kärnor, även i mycket tjocka skikt av gröda. Med en omslutningsvinkel 
på 121 grader är slagskons gnidningsområde mycket stort. Justering  
av tröskcylinderns varvtal och fininställning av slagskon styrs från hytten.
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GEr bäTTrE prODukTION 
kArAkTErIsTIskT för NEW HOLLAND
New Holland uppfann den roterande  
skakaren. Att tvinga mer spannmål genom  
den extra slagskon, ytterligare gnidning  
och riktningsändringar ger bättre effektivitet  
i frånskiljning. En Straw Flow™ slagsko  
är slutsteget i “forcerad frånskiljning”  
och riktar grödan till halmskakarna. 

rObusT EffEkTIVITET
Slutlig frånskiljning av spannmål som finns 
kvar efter intensiv forcerad frånskiljning 
med fyra tröskcylindrar tas om hand  
av halmskakarna. Deras stängda botten 
ger styrka och livslång tillförlitlighet samt 
säkerställer jämn tillförsel av spannmål 
efter frånskiljning till uppsamlingsplanet, 
vid arbete på sidosluttningar. 
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Som ett tillägg till deras enastående mångsidighet har New Holland modellerna CX5000 
and CX6000 Elevation skördetröskorna ett praktiskt paket av anpassningsmöjligheter 
som ger enastående prestanda i all slags gröda och under olika förhållanden på grödan. 
Dessa ger inte försämrad kvalitet på spannmål eller halm. Det är fantastiskt enkelt  
att anpassa maskinen från en gröda till nästa.

sNAbb OCH ENkEL ANpAssNING  
TILL ALLA GröDOr

trösKninG OCH frånsKiljninG

GNIDNING VID bEHOV: OpTI-THrEsH™ sYsTEmET
Det går att anpassa till spannmålets mognadsgrad och avkastning med Opti-Thresh™ 
systemet genom att placera om bakdelen av slagskon. När den är stängd har slagskon  
en omslutningsvinkel på hela 121 grader. När den ledade toppsektionen flyttas bort från 
tröskcylindern blir gnidningen mindre kraftig och kvaliteten på halmen förbättras.  
Att ändra positionen på sektionen av Opti-Thresh™ slagskon är nu mycket enkelt,  
så att den är mer bekväm att använda.

fLEXIbEL påVErkAN TACk VArE muLTI-THrEsH™ sYsTEmET
Olika varianter av spannmål eller olika grad av fukthalt i grödan kan matchas  
med Multi-Thresh™ systemet, med två inställningspositioner på slagskons roterande 
skakare. Denna inställning är förutom den dubbla roterande skakarens varvtalsområde.

teknik med fyra tröskcylindrar CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
 Elevation Elevation Elevation Elevation
Opti-Thresh™ system l l l l

Multi-Thresh™ system O O O O
Roterande skakare med Straw Flow™-slagsko O O O O
Helt justerbar l l l l

l Standard     O Tillval



sTANDArDsLAGskO I sEkTIONEr: LäTT ATT sköTA, sNAbb ATT bYTA
Minskar omställningstiden från 6 timmar till 20 minuter! Vid byte från en gröda  
till en annan kan följande sektioner av slagskon bytas, utan att demontera halmhissen:

Std. Tröskcylinder  
och standardslagsko  
i sektioner för majs

Universalcylinder  
och slagsko i sektioner  
för ris

VäXLA fråN spANNmåL TILL rIs: uNIVErsALCYLINDEr
Hela tröskcylindern behöver inte bytas vid byte från spannmål till ris eller 
omvänt: tvärpinnarna på universalcylindern kan snabbt ersättas.

ENkEL INsTäLLNING
Handtagen för att ändra position  
på Opti-Thresh™ toppsektionen  
i slagskon eller Multi-Thresh™ roterande 
skakare i slagskon går direkt att komma 
åt på skördetröskans högra sida.  
Det går lätt att komma åt drivremmens 
spänndon, för att ändra varvtalet  
på den roterande skakaren.

Std. Tröskcylinder  
och slagsko i sektioner  
för små korn
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Rensningseffektiviteten på New Hollands skördetröskor modell CX5000 och 
CX6000 Elevation matchar deras höga kapacitet för tröskning och frånskiljning. 
Stora inställbara såll, som rör sig i motsatt riktning, och en kraftfull fläkt ger jämn 
luftfördelning som kompletteras med praktiska extra funktioner: Triple-Clean™ 
kaskadrenssystemet, Smart Sieve™ konceptet som praktisk taget eliminerar 
inverkan av sidosluttningar och Opti-Fan™ systemet, som erhållit utmärkelser, 
vilket anpassar luftflödet till skördetröskans lutning i längsled.

EN jämN sTröm AV rENT spANNmåL

rEnsninG

smArT sIEVE™: mOTVErkAr sIDOsLuTTNINGAr  
på upp TILL 25 % på båDA sIDOr 
Smart Sieve™ standardsystem ger en sidorörelse hos sållet, vilken riktar 
spannmålskärnorna i uppförsriktning. Ett jämnt skikt av kärnor och ett jämnt 
luftflöde över sållens hela bredd ger bibehållen rensningseffektivitet. 

VErkLIGEN smArT: INGEN 
rADIALsVäNG på pLANA fäLT
Det praktiska systemet som kontrollerar 
sållets rörelse i sidled styrs av hur brant 
sluttningen är. För att undvika ej önskad 
radialsväng / rörelse har systemet en länk 
till sållens vridarm. Detta patenterade 
koncept motverkar radialsväng och ger 
perfekt balanserad sålldynamik.

äNNu smArTArE: AuTOmATIsk 
ANpAssNING TILL kärNsTOrLEk
Rörelsen av sållet i sidled bestäms  
inte bara av hur brant sluttningen är: 
dessutom tas hänsyn till fläkthastigheten, 
som beror på kärnstorlek, för att 
bestämma optimal kastvinkel.

Utan smart siEvE™ systEm

mEd smart siEvE™ systEm

HANTErING AV LuTNING I LäNGsLED:  
OpTI-fAN™ sYsTEmETs prECIsIONsbLåsNING 
Opti-Fan™ systemet, som fått utmärkelser, är en enkel 
men mycket effektiv metod för att korrigera fluktuationer  
i hastigheten hos flödet av gröda tvärs sållkassen.  
Vid arbete i både uppförslut och nedförslut anpassas 
fläkthastigheten automatiskt till hur brant sluttningen  
är och dess riktning.

Uppförslut

Låg 
fläkthastighet

Medelhög 
fläkthastighet

Hög 
fläkthastighet

Plan mark Nedförslut



TRIPLE-CLEAN™ RENSSYSTEM AV KASKADTYP
Det nya Triple-Clean™ sållåda med extra trappsteg som ger 
ännu renare frånskiljning och 15 % ökad renskapacitet. Denna 
enkla men nyskapande funktion ger förbättrad rensning med  
en extra kaskad i mitten på fördelningsplanet, där en ytterligare 
luftstöt tar bort stora mängder boss och agnar före huvudsållen. 
Denna metod med trippelkaskad säkerställer att rensning inte 
försämras när maskinens totalkapacitet optimeras. Kapaciteten 
kan förbättras ytterligare med den nya tvärskruven med dubbla 
vingar som överför spannmål till hissen snabbare och kan  
ge en 10 % ökning av produktionen i spannmålselevatorn  
på modeller med 6 halmskakare.

ENKELT ATT DEMoNTERA 
uPPSAMLINgSPLANET
För bibehållen aggressivitet hos 
uppsamlingsplanets steg i svåra  
grödor, t.ex. raps eller majs,  
krävs regelbunden rengöring. 
Fördelningsplanet på skördetröskan  
CX Elevation kan demonteras framifrån.

KoNTRoLL MED 
fINgERSPETSARNA
För maximal rensningseffektivitet 
under olika förhållanden på grödan 
kan sållen justeras från hytten.

LED-BELYSNINg 
Den nya LED-belysningen 
kommer som standard och 
underlättar för föraren vid kontroll 
av sållkassen, dag och natt. 

NY KoNSTRuKTIoN PÅ fLÄKT
Den nya Triple-Clean™ Opti-Fan™ har 
omkonstruerats för att på ett effektivt sätt 
blåsa luft genom två utlopp för att underlätta 
rensning på sållen och ett nytt tredje utlopp 
har lagts till för att rikta luft mellan de två 
bearbetningsborden. En särskild avvisarplåt 
har införlivats i konstruktionen av fläktrotorn 
för att få likformig fördelning av luft mellan 
de tre utloppen.
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HANTErING AV sTOrA mäNGDEr spANNmåL

HantErinG OCH förvarinG av spannmål

Grundmodeller  CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
  Elevation Elevation Elevation Elevation
Spannmålstankens kapacitet / Hillside-version (l) 8 300 8 300 9 300 9 300

Du får långa produktiva dagar med spannmålstankens stora volym 
och anpassad hög tömningshastighet.

GOTT Om uTrYmmE, fuLLsTäNDIG fYLLNING
Fullständig användning av den rymliga tanken 
säkerställs med den kraftfulla bubble up-fyllningen.

sTörrE spANNmåLsTANkAr OCH sNAbbArE TömNING
Hög tömningshastighet ger minsta möjliga tidsförlust. Det är enkelt att tömma 
även i mycket höga spannmålssläp med tömning över ovankanten. Eftersom 
det är lätt att se tömningsskruven är det smidigt och enkelt att fortsätta att 
skörda vid tömning. De mindre modellerna CX5000 och CX6000 Elevation 
har väsentligt större spannmålstank för självständigt arbete i fält.
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YrkEsmässIG HANTErING 
AV HACkELsE OCH HALm

HantErinG av väXtrEstEr

bALAr AV HöG kVALITET mED 
brA bäDDNINGsEGENskApEr 
Obruten halm i slåttersträngen efter 
en CX5000 eller CX6000 Elevation 
skördetröska är resultatet av låg 
aggressivitet vid tröskning.  
Den nya halmhuven har inställbara 
skrapor som möjliggör kontroll  
av slåttersträngens bredd.

TrEVäGs HANTErING AV 
VäXTrEsTEr: I sLåTTErsTräNGEN 
ELLEr på sTubb
Det finns ett brett urval: en bosspridare  
med två skivor sprider hackelse på 
stubben innan halmen träffar marken 
eller riktar dem in i slåttersträngen, 
vilket ökar näringsvärdet på halmen 
som ska formas till balar. 
Bosspridaren har inställbara 
avvisarplåtar för fininställning  
av spridningsbredden till skärbordets 
storlek och för likformig fördelning  
av hackelse. En bossfläkt blandar 
boss med halm som ska hackas  
för fördelning tillsammans  
med hackad halm.

uTAN uNDANTAG:  
LIkfOrmIG HALmHACkNING
Tillvalet Dual-Chop™ halmhack har  
en extra skrapa som förhindrar att långa 
strån försvinner. Upprepad skärning  
av dessa stjälkar ger mycket likformig 
hackning. Den höga hackningshastigheten 
och fjärrinställning av avvisare, förutom 
omkonstruktion av halmhuv, ger kraftfull 
och likformig spridning.

Hög kvalitet på halm, vilket passar utmärkt för balar,  
är resultatet av ett stort urval av inställningsmöjligheter.  
I situationer där halm hackas är korrekt hantering av växtrester 
viktigt, särskilt om mindre markbearbetning används.
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sTOrT kYLpAkET
De stora kylarpartierna och 
dammskyddet går lätt att komma  
åt för noggrann rengöring.

ADbLuE® (urEA) uTAN prObLEm
AdBlue (urea) är en viktigt komponent i ECOBlue™ SCR-systemet. Det är en 
blandning av vatten och urea som tillsätts i avgaserna för att göra dem oskadliga.  
Du kan lagra AdBlue (urea) på lantbruket i behållare med storlek som passar dig och 
de finns tillgängliga från New Holland. Detta system är enkelt att använda: du fyller  
på CX5000/CX6000 Elevations 120 liters AdBlue (urea)-tank. När nivån är låg visas  
ett popup-meddelande på IntelliView™ IV skärmen. Du behöver bara fylla AdBlue 
(urea)-tanken häften så ofta som dieseltanken.

krAfTfuLL OCH mILjöVäNLIG:  
EN VINNANDE kOmbINATION

Grundmodeller  CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
  Elevation Elevation Elevation Elevation
Teknik  Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail
Nominell effekt (kW/hk) 175/238 200/272 200/272 220/300
Maximal effekt (kW/hk) 190/258 220/300 220/300 245/333
Regulator  elektronisk elektronisk elektronisk elektronisk

Alla CX5000 och CX6000 Elevation 
skördetröskor drar nytta av Common Rail 
med högt tryck och överensstämmelse med 
Tier 4A för motorn, som utvecklats av FPT 
Industrial. Detta är en del av New Holland 
Agricultures miljölöfte: att utveckla lösningar 
som gör lantbruk mer effektivt och samtidigt 
skyddar miljön. Den andra delen är att 
erbjuda specialanpassade lösningar för varje 
produkt och hela CX5000 och CX6000 
Elevation serien drar nytta av ECOBlue™ 
SCR teknik (Selective Catalytic Reduction). 
Detta efterbehandlingssystem använder en 
katalysator för att behandla kväveoxider  
i avgaserna och omvandla dem till ofarligt 
vatten och kväve, som båda förekommer 
naturligt i atmosfären. Eftersom detta system 
är separat från huvudmotorn ger det inte 
nedsatt effekt eller vridmoment och det 
kumulativa resultatet är förbättrad 
motorprestanda och bättre bränsleeffektivitet. 

Avgaser som innehåller NOx

Kväve och vatten

Doseringsmodul

AdBlue®/(urea)-tank

AdBlue®/(urea)-tillsats

Matningsmodul

SCR-katalysator



Hållbar  Effektiv Teknik

spArAr bräNsLE VID VäGkörNING - NYTT fArTHåLLArLäGE för körNING på VäG
För optimal bränsleförbrukning används automatisk sänkning av motorvarvet vid körning på väg.

sTörrE bAkHjuL OCH mYCkET 
LåGT mArkTrYCk
Nya stora styrhjul finns tillgängliga  
med ett marktryck så lågt som 1,2 bar  
och bättre glidning och rullning under  
svåra förhållanden. Ett stort urval av 
dragkraftsdäck kan specificeras för att 
passa individuella krav för att uppfylla strikta 
bestämmelser för transportbredd och  
för att ta sig fram i smala korridorer eller  
för att få enastående glidningsprestanda.

ObEGräNsAD åTkOmsT
Stora paneler på gångjärn går lätt  
att lyfta upp för service, vilket ger  
snabb och enkel åtkomst. Grupper med 
centralsmörjning ger ännu bättre åtkomst 
för service och kortare underhållstid.

krAfTöVErförING mED 
mINDrE EffEkTförLusT
Total tillförlitlighet och låg 
effektförbrukning är resultatet  
av beprövad, direkt kraftöverföring 
och 3-växlad hydrostatisk 
transmission. I enlighet med 
Zedelgem-tradition konstrueras  
alla skördetröskor på ett mycket 
robust chassi, med enastående 
materialspecifikationer.



24 25

TOTAL käNsLA AV uTrYmmE 
OCH kOmfOrT

förarKOmfOrt

kOmfOrTAbEL, säkEr OCH bEkVäm
Det höga komfortsätet har luftfjädring.  
Ett instruktörssäte är standard, precis  
som den särskilt utformade kylboxen.  
Den låga ljudnivån i hytten ger en 
behaglig arbetsmiljö. För att begränsa 
skördetröskans totala bredd vid körning 
eller manövrering kan stegen svängas  
ut framför dragkraftshjulet.

rEkOmmENDErADE INsTäLLNINGAr 
för skörDETröskA (rCs)
RCS underlättar förarens arbete med att ställa  
in skördetröskan för olika grödor, så att 
maskinens kapacitet alltid är optimal. RCS-
sidorna på IntelliView™ IV skärmen är en 
handledning och visar grundparametrarna  
som ska ställas in för ett stort urval av grödor, 
inställningar för tröskcylinderns varvtal, 
slagskons öppningar, fläkthastighet och 
sållöppningar som kan användas som en 
referens vid byte mellan grödor och sedan krävs 
fininställning beroende på förarens önskemål 
och skördeförhållandena.

fAbrIksmONTErAD kAmErA
Tillvalet fabriksmonterad 
backningskamera finns nu 
tillgängligt på CX Elevation 
skördetröskor. Länkning till 
IntelliView™ IV färgskärm ger 
väsentligt bättre total säkerhet 
och förarkomfort. Ytterligare  
två kameror kan installeras av 
återförsäljaren för att få översikt 
av baklyften och tömningsröret.



AuTOmATIsk kLImATkONTrOLL
Luftkonditionering är standard.  
Som tillval går det att specificera  
ett värmesystem eller automatisk 
temperaturkontroll, vilket automatiskt 
justerar fläktens hastighet till den grad 
av kylning som krävs.

färDIG ATT ANVäNDAs NATTETID
Det går att hålla hög arbetshastighet nattetid 
med hela uppsättningen arbetsbelysningar 
som kommer som standard.

ENAsTåENDE sIkT
Inga hinder för total översikt av grödan framtill, 
skärbordet och stubb bakom skärbordet tack vare 
den breda böjda rutan i Discovery™ III hytten. 
För ännu bättre sikt kan 3 kameror installeras.  
De gör det säkrare för föraren vid backning,  
tömning eller kontroll av spannmålstankens  
nivå eller resultatet av hackning. 

LAsErbAsErAT smArTsTEEr™ 
sYsTEm uNDErLäTTAr körNINGEN
Det är enkelt att styra exakt  
i spannmål med tillvalet SmartSteer™ 
styrningssystem. En laserskanner, 
monterad på höger ledstång  
på plattformen, skiljer på skördad och  
ej skördad gröda, vilket möjliggör exakt 
styrning och håller föraren pigg.
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•	Haspelns	varvtal	och	skärbordets	reversering

•	Nödstopp	(skärbord	och	tömning)

•	Haspelns position, Varifeed™-kniv eller  
uppfällbart majsskärbord med växlingsknapp

•	Tömningsskruvens	position	-	 
Tömningsskruvens inkoppling

•	SmartSteer™ på/av eller återgå till farthållare

•	Skärbordslyft	med	två	hastigheter,	
sänkningssystem och sidoglidning av skärbord

•	Aktivering	av	automatisk	höjdkontroll	för	skärbord

•	Växlingsknapp	(bakom)

•	Lås	upp	körhastighet	(bakom)

•	Motorns	varvtalsreglage

•	Korrektion	av	skärbordsbredd

•	Skärbordets	höjdminne

styrEnHEt

Automatik sparar tid och ger förbättrad skördeprestanda.
Multifunktionsspaken på skördetröskorna modell CX5000 
och CX6000 Elevation är det beprövade CommandGrip™ 
handtaget. Det är inbyggt i konsolen till höger om 
förarplatsen. Placeringen av denna konsol kan ställas  
in för att passa förarens önskemål och CommandGrip™  
är ett kraftbaserat körhandtag som alltid återgår till sitt 
mest ergonomiska läge, oavsett körhastighet framåt.  
Detta ger åtkomst till alla viktiga reglage. 

mAXImErA prEsTANDA på ETT ENkELT säTT

fArTHåLLArE OCH mYCkET mEr
En av de automatiska funktioner  
som bibehåller hög daglig produktion  
är farthållaren: Genom att snabbt trycka  
på en av knapparna på CommandGrip™ 
handtaget återgår skördetröskan  
till förinställd fälthastighet.



TrYCk på skärmEN
IntelliView™ IV skärmen ger information  
om prestandadata, driftstatistik och servicedata, 
vilket bidrar till att optimera skördetröskans 
prestanda. Den breda pekskärmen är enkel  
att använda. En av de många tillgängliga 
tidsbesparande funktionerna är automatiska 
tröskinställningar, vilket ger möjlighet att spara  
en särskild inställning av skördetröskan  
och den kan användas senare när samma 
fältsituation återkommer.

•	Inkoppling	av	skärbord	och	matning

•	Inkoppling	av	tröskning

•	Tröskcylinderns	varvtal

•	Position	på	slagsko

•	Rensfläktens	hastighet

•	Översåll

•	Undersåll
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få uT mEr AV frukTbAr mArk
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INGEN kALIbrErING kräVs
Tack vare dess intelligenta koncept  
är New Hollands avkastningssensor 
mycket noggrann oavsett gröda, 
variant eller fukthalt hos kärnan.  
Det krävs ingen kalibrering mellan  
fält och grödor och inte heller mellan 
spannmål och majs.

Tillägget USB-minne, D-GPS-
antenn och programmet 
Precisionslantbruk för 
persondatorer i kombination 
kundsupport gör att CX5000 
och CX6000 Elevation 
skördetröskor är en viktig 
partner i New Hollands 
system för precisionslantbruk.

sENsOrEr för AVkAsTNING  
OCH fukTHALT
Tillvalet avkastnings- och fuktsensorer, 
patenterade och finns bara hos New Holland, 
ger inte bara enastående noggrannhet.  
Det krävs inte heller omkalibrering vid byte 
mellan grödor. Fuktsensorn är monterad  
på spannmålshissen där den regelbundet  
tar prov på skördat spannmål och tillvalet 
avkastningssensor är monterad inne  
i den rena spannmålshissen.

Ökad	avkastning	eller	besparingar	genom	minskad	tillförsel:	precisionslantbruk	 
är en metod som drar nytta av platsspecifika data om grödor, vilket möjliggör optimal 
behandling och spridning av utsäde i senare tidsperioder. Modellerna CX5000 och 
CX6000 Elevation skördetröskor är redo för utrustningen som stöder detta arbetssätt.

Fuktsensor

Avkastningssensor

sTYrNING TILL rImLIGT prIs  
GEr förbäTTrAD prODukTIVITET
Hjälpstyrning fungerar dag och natt och är baserad på D-GPS-antennen. 
FM-750 systemet kan enkelt monteras på CX Elevation skördetröskor. 
FM-750 har en multifunktionsdisplay med styrning via ljuspanel  
och kan ge +/- 20 cm eller +/- 2,5 cm noggrannhet från körning till 
körning. Detta bidrar till skördeprecisionen och håller föraren pigg under  
långa arbetsdagar.

EGENsTYrNING mED EZ-pILOT™
New Holland EZ-Pilot™ är ett startpaket för hjälpstyrning som installeras  
på CX:s rattstång. EZ-Pilot har T3™ terrängkompenseringsteknik och håller 
dig på rätt spår, även i kuperad terräng.



bOrTOm prODukTEN

uTbILDADE för ATT GE DIG bäsTA suppOrT
Specialtekniker hos din New Holland återförsäljare  
ges regelbunden vidareutbildning. Detta sker både  
med online-kurser och intensiva sessioner i klassrum. 
Denna avancerade metod betyder att din återförsäljare 
alltid har den kunskap som krävs för service på de senaste  
och mest avancerade New Holland produkterna.

fINANsIErING ANpAssAD för DIN VErksAmHET
CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet,  
är väletablerat och respekterat inom lantbrukssektorn.  
Råd och finansieringspaket anpassade för dina särskilda 
behov. CNH Industrial Capital ger trygghet från en specialist 
på lantbruksfinansiering.

nEw HOlland stil
Vill du ha New Holland omkring dig varje 
dag? Se på det omfattande sortimentet 
på www.newhollandstyle.com. Ett stort 
urval av artiklar finns tillgängliga, 
inklusive slitstarka arbetskläder och 
många skalmodeller samt mycket mer. 
New Holland. Lika individuell som du är.

TILLbEHör sOm INsTALLErAs 
AV åTErförsäLjArEN
Ett omfattande sortiment av 
godkända tillbehör för att optimera 
maskinens prestanda under alla 
förhållanden kan levereras och 
monteras av återförsäljaren.
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mOdEllEr CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
  Elevation Elevation Elevation Elevation
Spannmålsskärbord

Skärbredd: Spannmålsskärbord med hög kapacitet (m) 4,57 - 7,32 4,57 - 7,32**** 4,57 - 9,15 5,18 - 9,15

Robust Varifeed™ spannmålsskärbord (575 mm knivrörelse) (m) 4,88 - 7,62 4,88 - 7,62**** 4,88 - 9,15 4,88 - 9,15

Hillside spannmålsskärbord med hög kapacitet (m) – 4,57 - 6,10 – –

Knivhastighet (snitt/min) 1 150 1 150 1 150 1 150

Extra kniv och extra fastbultade knivpartier  l l l l

Matningsskruv med indragbara pinnar i full bredd  l l l l

Haspelns diameter (m) 1,07 1,07 1,07 1,07

Elektrohydraulisk inställning av haspelposition  l l l l

Automatisk synkronisering av haspelhastighet med körhastighet framåt  l l l l

Hydraulisk snabbkoppling (ett ställe)  l l l l

Majsskärbord

Uppfällbara majsskärbord (antal rader) 6 - 8****** 6**** - 8****** 6*** - 8 6*** - 8***

Styva majsskärbord (antal rader) 5 - 6 - 8****** 5*** - 6 - 8****** 6 - 8 6 - 8

Plattformsplåtar med fjärrinställning  l l l l

Integrerad stjälkhack  O O O O

Roterande avskiljare  O O O O

Automatisk radstyrning  O O O O

System för automatisk skärbordskontroll

Kontroll av stubbhöjd  automatisk automatisk automatisk automatisk

Kompensering  l l l l

Autofloat™ II system  O l l l

Halmhiss

Antal kedjor  3 3 4 4

Skärbord och hissreversering  hydraulisk hydraulisk**** hydraulisk hydraulisk

Sidoglidning  O l l l

Discovery™ III hytt  l l l l

Säte med luftfjädring  O O O O

Instruktörssäte med uttagbar kylbox (12 V/220 V)  l l l l

IntelliView™ IV skärm  l l l l

CommandGrip™ handtag  l l l l

Upp till 3 vykameror  O O O O

Automatiska tröskinställningar  l l l l

Luftkonditionering  l l l l

Automatisk klimatkontroll  O O O O

Värme  O O O O

Optimal ljudnivå i hytt - 77/311EEC (dBA) 76 76 76 76

New Holland system för precisionsnaturbruk

Styrningssystem

SmartSteer™ automatstyrning, fabriksmonterad  O O O O

EZ-Guide™ 250 eller FM-750 med EZ-Pilot™ styrningssystem  O O O O

Farthållarläge  l l l l

Automatiskt radstyrningssystem för majsskärbord  O O O O

Precisionslantbruk

Fuktmätning  O O O O

Avkastningsmätning och fuktmätning  O O O O

Komplett program för precisionslantbruk omfattar: avkastningsmätning och fuktmätning, 
DGPS-kartläggning av avkastning, programvara för persondatorer och support för program  O O O O

Tröskcylinder

Bredd (m) 1,3 1,3 1,56 1,56

Diameter (m) 0,6 0,6 0,6 0,6

Standardtyp / Universaltyp  l / O l / O l / O l / O

Antal pinnar  8 8 8 8

Varvtalsområde (varv/min) 400 - 1 140 400 - 1 140 400 - 1 140 400 - 1 140

Tillvalet reducering av tröskcylinderns varvtal (varv/min) 240 - 685 240 - 685 240 - 685 240 - 685

Tröskcylinderns slagsko

Slagsko i sektioner av snabbytestyp  l l l l

Yta (m2) 0,86 0,86 1,04 1,04

Antal pinnar  14 14 14 14

Omslutningsvinkel, Opti-Thresh™ system, öppet (°) 85 85 85 85

Omslutningsvinkel, Opti-Thresh™ system, stängt (°) 121 121 121 121

Slagsko

Slagsko med fyra paddlar / pinnar  l / O l / O l / O l / O

Diameter (m) 0,395 0,395 0,395 0,395

Slagskons yta (m2) 0,286 0,286 0,342 0,342

Synkronisering med cylinderhastighet  l l l l

Roterande skakare  O O O O

Diameter (m) 0,59 0,59 0,59 0,59

Varvtal (varv/min) 400 / 760 400 / 760 400 / 760 400 / 760

Snabbyte utan verktyg  l l l l

Slagskoyta (inklusive skrapa) (m2) 0,84 0,84 1,01 1,01

Multi-Thresh™ system  l l l l

Total driven skakaryta (m2) 1,988 1,988 2,387 2,387

Straw Flow™ slagsko  O O O O



mOdEllEr CX5O8O CX5O9O CX6O8O CX6O9O
  Elevation Elevation Elevation Elevation
Halmskakare

Antal  5 5 6 6

Skakaryta (m2) 5,38 5,38 6,45 6,45

Rensning

Triple-Clean™ kaskadsystem  l l l l

Smart Sieve™ med nivåreglering: rensningssystem 
med automatisk anpassning till kärnstorlek  O O**** O O

Korrektion för sidosluttning på för- och toppsåll (%) 25 25 25 25

Avtagbart uppsamlingsplan från framsidan på fast sållkasse  O O O O

Avtagbart uppsamlingsplan från framsidan på Smart Sieve™ sållkasse  l l l l

Förrensningssystem  l l l l

Total yta under vindkontroll FS (m2) 4,321 4,321 5,207 5,207

Fjärrkontroll för sållinställning  O O O O

Nivåreglering

Tillvalet Laterale-system för nivåreglering på sluttningar (Sidosluttning) (%) – 18 – 18

Bred Hillside-nivåreglering (Sidosluttning / Uppförslut / Nedförslut) - total bredd = 4,0 m (%) – 38 / 30 / 10 – –

Smal Hillside-nivåreglering (Sidosluttning / Uppförslut / Nedförslut) - total bredd = 3,5 m (%) – 33 / 30 / 10 – –

Rensfläkt

Opti-Fan™ system  l l l l

Antal blad  6 6 6 6

Variabelt varvtalsområde - Tillval lågt (varv/min) 165 - 420 165 - 420 165 - 420 165 - 420

- Standard högt (varv/min) 400 - 1 000 400 - 1 000 400 - 1 000 400 - 1 000

Elektrisk hastighetsinställning från hytten  l l l l

Retursystem

Spannmålshiss med hög kapacitet, tillbaka till tröskcylinder  l l l l

Returindikation på IntelliView™ III skärm  l l l l

Spannmålshiss

Spannmålshiss med hög kapacitet och robusta kedjor och luckor  l l l l

Spannmålstank

Volym / Hillside-version (l) 8 300 8 300 9 300 9 300

Fyllning i mitten, fällbar bubble-up-förlängning  l l l l

Tömningsskruv

Tömningsrör över ovankanten (4,75 m)  l l O O

Tömningsrör över ovankanten (5,50 m)  O O l l

Tömningshastighet / Hillside-version (l/s) 90 100 / 90 100 100

Inspektionslucka för spannmålsprov  l l l l

Varningsenhet för fyllning av spannmålstank  l l l l

Tömningsskruv, svängräckvidd (° ) 105 105 105 105

Motor* överensstämmelse med Tier 4a/Steg 3B avgasbestämmelser  Nef (6,7 l)* Nef (6,7 l)* Nef (6,7 l)* Cursor 9 (8,7 l)*

ECOBlue™ SCR system (Selective Catalytic Reduction)  l l l l

Insprutningssystem  Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail

Motorns bruttoeffekt vid 2 100 varv/min - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) 175/238 200/272 200/272 220/300

Max motoreffekt vid 2 000 varv/min - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk) 190/258 220/300 220/300 245/333

Godkänd biodieselblandning**  B20 B20 B20 B20

Regulatortyp  elektronisk elektronisk elektronisk elektronisk

Mätning av bränsleförbrukning och visning på IntelliView™ III skärm  l l l l

Tryckluftskompressor och tryckluftshandgrepp  O O O O

Roterande dammskydd, avblåsningssystem  O O O O

Bränsletankar

Dieselvolym / AdBlue® (urea)-volym (l) 670 / 110 670 / 110 670 / 110 670 / 110

Transmission  hydrostatisk hydrostatisk hydrostatisk hydrostatisk

Växellåda  3-växlad 3-växlad 3-växlad 3-växlad

Reglering av hydrostatisk Hytron-pump  elektronisk elektronisk elektronisk elektronisk

Växling i spår  l l l l

Farthållarläge  l l l l

Differentialspärr  O O*** O O***

Drivna bakhjul  O O O O

Max körhastighet (km/h) 30 30 30 30

Hantering av växtrester

Dual-Chop™ halmhack  O O O O

Avvisare med fjärrinställning  O O O O

Inställbar bosspridare  O O O O

Dimensioner

Med dragkraftshjul*****  650/75 R32 710/75 R34 710/75 R34 710/75 R34

Max höjd i transportposition (m) 3,930 3,990**** 3,990 3,990

Max bredd - transport (m) 3,275 3,265***/**** 3,500 3,500***

Max längd med utskjutet tömningsrör utan skärbord (m) 8,760 8,760 8,760 8,760

Vikt

Standardversion utan skärbord och utan halmhack (kg) 12 300 12 400 13 200 13 400

Hillside-version utan skärbord och utan halmhack (kg) – 14 000 – –

Laterale-version utan skärbord och utan halmhack (kg) – 13 900 – 14 700

l Standard     O Tillval     – Ej tillgänglig     * Har utvecklats av FPT Industrial     ** Biodieselblandning måste helt uppfylla senaste bränslespecifikation EN14214:2009 och måste användas i enlighet med riktlinjer  

i förarhandboken     *** Finns ej tillgängligt på Laterale versioner     **** Finns ej tillgängligt på Hillside version     ***** Andra dragkraftshjul än de som nämns här finns också tillgängliga, beroende på marknaden  

(620/75 R30; 320/75 R34; 710/75 R34; 800/65 R32; 900/60 R32; 30.5x32; 1050/50 R32)     ****** Endast i kombination med särskild däckstorlek på plana fält



Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd 
för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Tryckt i Italien - 02/16 - TP01 - (Turin) - 142002/SOO
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www.newholland.com

Prova New Hollands appar!
Skanna här för att hämta appar


