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SPECIFIKATIONER

PERFEKT TIL ARBEJDE MED HØ OG HALM

Siden indførslen af rundballepressere og ikke mindst storballepressere, presses
størstedelen af halm og hø med disse pressere. Men en del landmænd har stadig brug
for mindre baller til forskellige formål. Disse baller kan håndteres manuelt og til f.eks.
hestehold, hvor der er behov for høj foderkvalitet, er disse små firkantballer ideelle.
New Holland, det første mærke som producerede pressere til små firkantballer, tilbyder
nu to modeller med de helt rigtige funktioner til dine behov for halm og hø.

STADIG DET FØRENDE MÆRKE
New Holland var de første, som monterede
automatisk bindeknytter på en presser – dette
gjorde det muligt for en enkelt person at udføre
pressearbejde i marken. Siden indførslen af
denne vigtige funktion, har virksomheden solgt
mere end 900.000 små firkantpressere over hele
verden, fremstillet på fabrikker i Amerika,
Europa og Australien. Denne presser danner
grundlaget for den efterfølgende store succes
for verdens største producent af høstmaskiner.

VALGET ER DIT
Perfekt til mindre landbrugsopgaver. BC5060 har en
1,8m Super Sweep™ pick-up for hurtig kørsel langs
små stier, let passage gennem smalle porte og nem
opbevaring, hvor pladsen er trang. Den bredere 2m
Super Sweep™ pick-up på BC5070 og ekstra
indføringsrotor giver den høje kapacitet og udbytte, som
efterspørges af de større landbrug og maskinstationer.
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FASTE BALLER, PERFEKT UDSEENDE

Den ensartede produktion af faste baller er kendetegnende for de nye BC5000 pressere.
Det lange ballekammer med længere stempelvandring kombineret med det nye stempel med
højere hastighed, sikrer førsteklasses balledannelse. Justerbare skinner i toppen og bunden
af ballekammeret samt justerbare døre i ballehuset giver mulighed for perfekt indstilling af
den ønskede presningsgrad.

RENE MARKER

ENSARTEDE BALLER GIVER LET STABLING

Effektiv opsamling af selv det korteste halm i
brede skår efterladt bag en stor mejetærsker,
eller små mængder nærende hø, som har
tørret i marken i dagevis, opsamles
ubesværet med den effektive Super Sweep™
pick-up monteret på BC5000 presserne.
Buede fjedre med tæt afstand, ledeskærme
med flanger, effektiv flydende halmtilholder,
er alle med til at sikre en ren opsamling.

De kompakte baller opbygget af ensartet afgrøde
er lette at håndtere og holder faconen over lange
perioder. Det eksklusive New Holland rotorindføringssystem med indføringsrotorer og en
indføringsgaffel, er skånsomt overfor afgrøden og sikrer
et ensartet afgrødeflow og en balle af høj kvalitet.
Den ensartede ballelængde skyldes den perfekte
placering af målehjulet, og justering af længden sker
ubesværet med udløserstoppet på ballemålearmen.

UKOMPLICERET BETJENING

HURTIGE SKIFT
Hurtigt og sikkert skift mellem
transport- og arbejdsposition
med hjælp af “hydro swing”
trækbommen, som bruger
traktorens hydraulik til hurtig
og ubesværet skift.

KLAR TIL ARBEJDET MED DET SAMME
Hurtig sænkning af pick-uppen for omgående start af
arbejdet i marken ved hjælp af den hydrauliske pick-up
lift. Pick-up styrehjulet beskyttet pick-up tænderne i
ujævnt terræn og de justerbare sammenpresningsfjedre
sikrer perfekt flydestilling af pick-uppen.

KONSTANT ENSARTET PRESNINGSGRAD

EFFEKTIV UDNYTTELSE AF TIDEN

Ballepresningsgraden justeres let med manuelt
betjente strammefjedre, som tilpasser trykket
på øverste og nederste pressekanalskinner.
Som ekstraudstyr kan BC5000 Serien leveres
med Hydroformatic der fastholder
presningsgraden i ballekammeret uafhængigt
af varierende fugtindhold.

Problemfri presning ved høj kapacitet under
de lange arbejdsdage uden afbrydelse til
smøring. Et separat centralt håndpumpebetjent smøresystem til knytterne mindsker
slid og tid på daglig vedligeholdelse.
Garnkassen med plads til seks nøgler har
kapacitet til selv de længste arbejdsdage.
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BEVAR EN HØJ HASTIGHED I MARKEN
Konstant høj hastighed i marken betyder høj daglig
produktivitet, selv i tunge og uregelmæssige skår.
Den effektive pick-up på BC5000 Serien giver
mulighed for høj hastighed i marken og sikrer
samtidig at alt hø og halm opsamles, så marken
efterlades ren.

JÆVNT AFGRØDEFLOW
ØGER DET DAGLIGE UDBYTTE
Omdannelse af tunge skår til ensartede,
faste baller ved høje hastigheder kræver
en skånsom behandling af afgrøden.
Den brede pick-up løfter hurtigt ethvert skår
og rotorindføringen overfører ubesværet
afgrøden gennem den store åbning til
ballekammeret. Det uhindrede afgrødeflow
giver et utrolig højt dagligt udbytte.

INGEN FORHINDRINGER I MARKEN
Uregelmæssige, ujævne skår, pludselige
forhindringer eller forkert betjening forhindrer ikke
den nye BC5000 presser i at fortsætte arbejdet.
Spildtid undgås ved hjælp af de mange
indbyggede sikkerhedsfunktioner: sikkerhedsbolt,
friløbskobling og glidekobling, kompressionsfjeder
på indføringsgaflen og sikkerhedsbolt på
knytterdrevet. Remtræk til pick-uppen virker
som beskyttelse mod overbelastning, og en
friløbskobling giver let og hurtig reversering.

PÅLIDELIGHED OG KVALITET

SIKKER EFFEKTOVERFØRSEL

Det kræver stærke og pålidelige drivlinier at
producere baller af høj kvalitet dag efter dag.
Dimensionerne af aksler, kæder og tandhjul samt
den høje stålkvalitet afspejler New Hollands faglige
ekspertise og erfaring. For at undgå for stor
belastning af hovedkomponenterne, omfatter den
generelle presserkonstruktion en trækbom, som
er direkte forbundet til presserens hjulaksel. Et stærkt
drejepunkt for PTO-treledsforbindelsen giver mulighed
for skarpe vendinger med maksimal sikkerhed.

GENNEMTESTET STYRKE
Pålidelig knytterpræcision, knude efter
knude, sæson efter sæson. Det stærke
materiale hindrer slid af drivhjulene for
maksimal præcision gennem hele
presserens levetid. En direkte styring af
det stærke stempel selv efter lang tids
brug er sikret med kombinationen af
lukkede rullelejer og stærke stålglidere,
som gør justeringen hurtig og let.
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SPECIFIKATIONER
MODELLER

BC5O6O

BC5O7O

Ballekammer
Bredde

(cm)

46

46

Højde

(cm)

36

36

Længde

(cm)

31 - 132

31 - 132

Krav til traktor
Minimum PTO-effekt

(kW/hk)

PTO-omdr.

(omdr/min.)

Hydraulikventiler

34/45

45/60

540

540

1

1

Hovedtræk
Gearkasse

Oliebads, hypoid med koniske rullelejer

Beskyttelse

Sikkerhedsbolt, friløbskobling og glidekobling

Omdrejningsstøttepunkt for PTO-aksler

●

●

180

200

Antal fjederaksler

6

6

Antal fjedre

132

156

Hydraulisk pick-upløft

●

●

Pick-up
Max. bredde inkl. forøgere

(cm)

Støttehjul

(str.)

Hydraulisk træksving

3.00x12 (delvist luftaffjedret)
O

15x6.00x6 (ballondæk)
O

Indføring
Åbning

(cm2)

Type

1826

1826

Rotor

Rotor

Stempel
Hastighed

(slag/min)

93

93

(cm)

76

76

Manuelle fjederstrammere

●

●

Hydroformatisk system

O

O

Slaglængde
Ballepresningsgradkontrol

Knytter
Drev

Aksel / gear

Aksel / gear

Beskyttelse

Sikkerhedsbolt

Sikkerhedsbolt

Garnkapacitet

6 nøgler

6 nøgler

Knyttersmøring

Central håndpumpe

Central håndpumpe

Dæk
Venstre

(str.)

27x9.50-15 (6 lag)

31x13.50-15 (6 lag)

Højre

(str.)

27x9.50-15 (6 lag)

31x13.50-15 (6 lag)

Presserdimensioner og vægt
Længde (uden sliske)

(cm)

520

520

Bredde

(cm)

279

304

Højde

(cm)

178

180

Vægt

(kg)

1540

1620

– Ikke tilgængelig

DIN LOKALE FORHANDLER

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Support og informationer døgnet rundt
Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnet telefon. Kontakt venligst dit mobilselskab for oplysninger om takster.
Alternativ telefonnummer 038323003

Besøg vores hjemmeside: www.newholland.dk
New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne
specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det
danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 12/08 - TP01 - (Turin) - 83001/DKO
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