NEW HOLLAND ROLL BALER
Roll Baler 125
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Roll Baler 125 Combi
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Roll Baler 135 Ultra
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NY ROLL BALER.
HØJ KVALITET I STORE MÆNGDER.

Hos New Holland lytter vi til kunderne. De nyeste Roll Baler 125, Roll Baler 125 Combi og Roll Baler 135 Ultra med fast
ballekammer er fremstillet, så de imødekommer behovene hos både husdyrbrug og maskinstationer med krævende
arbejdsforhold. Roll Baler Serien kombinerer stærk produktion med høj præstation og lave driftsomkostninger gennem
hele levetiden med tre modeller i Serien, som dækker ethvert behov. Til hurtig og effektiv produktion af højkvalitets
græs- og halmballer er 1,25 m diameter Roll Baler 125 det perfekte valg. Til professionelle brugere, som værdsætter
fordelene ved at presse og wrappe med samme maskine, anbefaler vi Roll Baler Combi. Har du brug for øget
kapacitet, mere avancerede kontrolfunktioner og en større 1,35 m balle? Så har Roll Baler Ultra 135 de ekstra
egenskaber, som kan imødekomme behovene hos selv den mest krævende bruger – uden at være kompliceret.
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NEW HOLLAND: OVER 35 ÅRS ERFARING MED RUNDBALLEPRESSER FORNYELSE
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New Hollands første rundballepresser - Model 850 kæder 5’x 6’ presser
Model 630 - introduktion af Roll-Belt™ rundballepresser
Modellerne 650/660 Roll-Belt™ rundballepressere med variabelt kammer
Model 664 Silage Special med Bale-Slice™ funktion
Model 544 – første europæisk fremstillede rundballepresser
BR700 Serie Roll-Belt™ rundballepressere inkl. den nye BR740 CropCutter™ model
Model 548 Combi - første New Holland presser/wrapperkombination
BR6000 Serien – med det unikke Duckbill kantomviklingssystem
BR7000 Serien - Roll belt pressere
New Roll Baler heavy duty rundballepressere med fast kammer

1997

FREMRAGENDE EFFEKTIVITET
Følg drivlinien fra traktorens PTO, gennem gearkassen og frem til valser og pick-up. Enkelt, direkte og effektivt –
hele drivlinien kombinerer lav vedligeholdelse med høj effektivitet. Den øgede præstation og det lavere
brændstofforbrug sikrer reduceret vedligeholdelse og ekstra holdbarhed.

BALLEKVALITET
De 20 snitteknive kan hæves eller sænkes for tilpasning til enhver type balle, afgrøde og halm eller arbejdsforhold.
Profilvalserne sikrer, at det indkommende materiale rulles, så snart det indføres i kammeret for konsekvent tætte
og ensartede baller af hø, lucerne-ensilage, ensilage eller halm. Alsidig presning er standardudstyr.

OPTIMAL PRÆSTATION I ALLE TERRÆNTYPER
Vanskelige skråninger og ujævnt terræn? Intet problem med en New Holland Roll Baler. Den brede sporvidde
og stærke aksler monteret med store dæk for lavt jordtryk sikrer, at disse pressere bevarer et lavt tyngdepunkt
for maksimal stabilitet i krævende terræn. Combi og Ultra modeller har tandemaksler og bremser på alle fire hjul.
Sikkerhed på skråninger er standardudstyr.

FREMRAGENDE HOLDBARHED
Stærke, smurte bøsninger støtter valserne i ballekammeret. Bøsningerne har kapacitet til høj belastning, de kan
modstå syreholdige additiver, og smøres automatisk for øget produktivitet. Alle vigtigste drivkæder oliesmøres,
hver gang døren til ballekammeret åbnes og slidstærkt Hardox stål minimerer slid. Holdbarhed er standardudstyr.
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PICK-UP, INDFØRING OG AFGRØDEHÅNDTERING

PRODUKTIVITETEN STARTER VED PICK-UPPEN
New Holland Roll Balers er monteret med en bred pick-up med fem fjederaksler, specialudviklet til at håndtere store og tunge
græsskår i vanskeligt terræn for optimal præstation under alle arbejdsforhold. Indføringsrotor i fuld bredde sikrer, at materialet
indføres effektivt i ballekammeret for konstant høj produktivitet under alle forhold. De statiske snitteknive kan hæves eller sænkes
efter behov. Når der presses halm har alle modeller kapacitet til at håndtere de store skår, som efterlades af mejetærskernes
brede skæreborde, og effektiv indføring sikrer produktion af tætte og ensartede halmballer, selv under meget tørre forhold.

BREDERE PICK-UP FOR ØGET
ALSIDIGHED OG PRÆSTATION
Roll Baler 125 og 125 Combi modellerne
har en 2,1 m pick-up, Roll Baler 135 Ultra
har en bredere 2,2 m pick-up af samme
design med fem fjederaksler. Monteret
med henholdsvis 16 og 18 fjedre pr.
række tilbyder disse pick-upper
fremragende afgrødehåndtering
i både lette og tunge, tætte skår.

HALMTILHOLDEREN SIKRER
PERFEKT HÅNDTERING
AF TÆTTE, TUNGE SKÅR
Halmtilholderens valse sørger for
effektiv overførsel af de store skår
til nederste del af indføringsrotoren.
Dette sikrer en ensartet indførsel af
materialet ved alle kørehastigheder
for jævn balledannelse under alle
forhold. Halmtilholderen er også
med til at give føreren et godt
overblik over indføringen.

FEM FJEDERAKSLER
FOR REN OPSAMLING
Traditionelle presser pick-up design
har længe været baseret på fire
fjederaksler, hvilket er rigeligt til
gennemsnitlige græs- og halmskår.
Højkapacitets Roll Balers er monteret
med en ekstra fjederaksel for at
forbedre afstanden i både tætte og
lettere skår ved højere kørehastigheder.
2,1 m pick-uppen har 80 pick-up fjedre
og den bredere 2,2 m pick-up på
Roll Baler 135 Ultra har 90.

JUSTERING AF PICK-UP HJUL UDEN BRUG AF VÆRKTØJ
Det er hurtigt og let at indstille højden af pick-up hjul i begge
sider. Ved hjælp af et stærk, ukompliceret clips-og-hul system
kan højdeindstillingen hurtigt ændres for tilpasning til forskellige
jordforhold og afgrødetætheder.

FRIKTIONSKOBLING BESKYTTER I TUNGE AFGRØDER
Udover friktionskobling i PTO-akslen er der monteret en ekstra
friktionskobling i pick-up og rotor indføringsdrevet. Dette giver
ekstra beskyttelse af presseren, når der arbejdes under meget
krævende forhold.

BLOKERINGER UNDER VANSKELIGE FORHOLD? INTET PROBLEM!
Hvis der opstår en blokering på 125 og 125 Combi modeller, kan drev til
rotor og pick-up frakobles hydraulisk fra traktorsædet. Dette giver føreren
mulighed for at bevare drev til valserne, at wrappe og udkaste en balle.
Gentilkobling af rotor og pick-up løser normalt problemet. Et praktisk
manuelt håndtag er tilgængeligt, hvis det er nødvendigt at reversere rotor
indføringen manuelt.
På 135 Ultra modeller er der monteret et hydraulisk indføringsreversering
system, som styres fra pressemonitoren i førerkabinen. Under aktivering
sænkes knivene automatisk og drev til pick-up og indføringsrotor
reverseres, så blokeringer kan fjernes uden føreren forlader kabinen.

HARDOX STÅL INDFØRINGSROTOR
Hardox 500 stål er stærkt og holdbart. Og ved brug af dette
materiale til fremstilling af 470 mm diameter indføringsrotoren
og 10 mm tykke tænder, sikrer New Holland, at alle Roll Baler
modeller yder en pålidelig præstation år efter år. For New Holland
Roll Balers er lavere driftsomkostninger altid standardudstyr.

ROTORDESIGN TIL ENSARTET AFGRØDEFLOW
New Holland har uovertruffen erfaring, når det gælder design
af højkapacitetspressere. Indføringsrotortænderne er placeret
omkring rotoren i et ‘W’ mønster. Dette design, som er
gennemtestet på BigBalers, forbedrer flowet af materiale
til ballekammeret og giver lavere belastning af drivlinien.

CROPCUTTER FOR LET OG EFFEKTIV SNITNING
Alle tre Roll Baler modeller er monteret med New Holland
CropCutter system. Fødevalserne trækker det indførte materiale
hen over 20 tilbagegående, krom-vanadium knive. Føreren kan
vælge at arbejde med knivene hævede eller sænkede, ligesom
antallet af knive kan mindskes afhængig af de pågældende
opgaver. Hver kniv er beskyttet mod overbelastning.

KNIVKONTROL
Som ekstraudstyr kan CropCutter knivenes position vises på
pressermonitoren. På Roll Baler 135 Ultra kan knivene hæves
eller sænkes via monitoren.
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PRESNINGSGRAD & NET- / FILMWRAP

TÆTTE BALLER, SOM HOLDER FORMEN
New Holland Roll Balers kombinerer let betjening og vedligeholdelse med fremragende
produktivitet. Nøglefunktionerne omfatter bl.a. fremstilling af baller med høj presningsgrad,
som kan bindes med enten net eller, for Combi og Ultra modeller, plast. Tætte baller og
stram binding sikrer, at ballerne bevarer deres form for let håndtering og opbevaring.

STORE VALSER PRODUCERER DE BEDSTE BALLER
Ballekammerets 200 mm diameter valser har fire stærke profiler,
som sikrer fuld kontakt med afgrøden, mens ballen dannes.
Ved at rulle materialet inde i kammeret fra selve indføringsøjeblikket,
har man sikret en optimal ballepresningsgrad.

STÆRK KONSTRUKTION FOR MAKSIMAL PÅLIDELIGHED
Alle 18 ballekammervalser kører på let udskiftelige smurte bøsninger.
Med en stor kontaktflade smøres disse bøsninger automatisk og de
har en holdbarhed, som svarer til titusindvis af baller. Bøsningerne
er også modstandsdygtige overfor diverse additiver og syrer.

UKOMPLICERET, PÅLIDELIG BINDING
Der er lagt et stort arbejde i designet af nebindingssystemet for at sikre,
at det ikke blot er pålideligt og let at indstille, men også giver en utrolig
effektiv binding. Dette er vigtigt for at beskytte den tætpakkede balle. Både
Combi og Ultra modeller har kapacitet til at medbringe to ekstra ruller net.

TÆTTE BALLER GIVER BEDRE ENSILAGE
Takket være det stærke ballekammer og valsernes effektive profil,
kan der pakkes mere materiale ind i presseren og derved sikres
en utrolig tæt presningsgrad. Således undgås oxygen og gæringen
uden ilt fremmes, hvilket er nødvendig for at producere ensilage eller
lucerneensilage af højeste kvalitet. Roll Baler 135 Ultra modellerne
har et aktivt presningsgradkontrolsystem, som giver føreren mulighed
for at lave en tættere balle, hvis det efterspørges.

NETBINDING TIL HALM OG HØ
Netbinding er standard på alle Roll Baler modeller.
Ukompliceret netbinding, som er let at opsætte og indstille,
er fortsat den perfekte løsning til presning af halm og hø.

VIDSTE DU, AT?
Plastbingding giver en række fordele udover mindskning af iltning i ballen.
Det fremmer gæringsprocessen for højere kvalitetsfoder. Undersøgelser
viser, at plastbinding i gennemsnit er tættere end baller med netbinding.

PLASTBINDING REDUCERER OMKOSTNINGERNE
OG PRODUCERER EN BEDRE BALLE
Både Roll Baler 125 Combi og Roll Baler 135 Ultra kan leveres med et
plastbinding system, som kan bruges i stedet for netbinding til lucerneensilage
og ensilage baller. Brugen af plastbinding, som er designet til at kunne arbejde
sammen med det integrerede wrappingsystem, giver en lang række fordele,
som blandt andet omfatter:
• Ballens form. Plasten er med til at holde ballerne helt tætte ved at hindre
dem i at udvide sig, når de forlader kammeret.
• Let udpakning. Plasten hænger ikke fast i ballen og er lettere at fjerne
• Kun et enkelt materiale. Bruger samme materiale, som anvendes af wrapperen.
• Højere ensilagekvalitet. Dækning med plast tætner ballen i endnu højere grad
end konventionel wrapping.
• Lavere omkostninger. Der kræves færre lag plast til at tætne den omviklede balle.
• Plastarm-mekanismen forstrækker plasten, før den rulles omkring ballen
for ensartet wrappingkvalitet.
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WRAPPING

FREMSTILLET TIL UBESVÆRET WRAPPING
New Holland har konstant videreudviklet den direkte
wrappingproces, som først blev anvendt på 548 Combi tilbage
i 2003. Designet til sikker wrapping af nyproducerede baller
i vanskeligt terræn og med høj pålidelighed under både kølige og
varme arbejdsforhold, sørger de integrerede wrappere med deres
satellitarme på både Roll Baler 125 Combi og Roll Baler 135 Ultra
hurtigt for den ønskede mængde omviklinger af ballen.

MULIGHED FOR FULDAUTOMATISK WRAPPING
De rørformede satellitarme holder de to 750 mm filmstrammere. Ved hjælp af en trinløst justeret hydraulikmotor
kan armenes hastighed justeres til wrapping af mellem
40 og 50 (55 max. for 135 Ultra) baller pr. time, dag efter dag.
Det fuldautomatiske wrappingsystem med et gennemtestet
filmafskæring knivsystem, kan overvåges via et ekstra
kamera. Forstrækning af film kan indstilles op til 70%.

EN ENKELT MASKINE KLARER DET HELE
Samtidig presning og wrapping fjerner behovet for en ekstra
arbejdsgang, og sparer således både arbejdskraft og udstyr,
hvorved omkostningen til produktion af ballen reduceres. Færre
udgifter for landmanden, større indtjening for maskinstationen.

FORBEDRET ENSILAGEKVALITET
Gentagne undersøgelser har vist, at en lucerneensilage
eller ensilageballer, som er omviklet hurtigt, giver bedre
foderkvalitet med mindre risiko for fordærv. Baller, som
wrappes, er også mindre udsatte for skader, hvis de
efterlades i marken over en længere periode før
opsamling og transport til opbevaringsstedet.

MEDBRING MERE STRÆKFILM
OG FORØG PRODUKTIVITETEN
Roll Baler 125 Combi og Roll Baler 135
Ultra modeller har kapacitet til at
medbringe henholdsvis 8 og 6 ekstra
ruller strækfilm.

SAMME KONTROLFUNKTION
TIL ALLE OPGAVER
Ballestyreenheden i førerkabinen er
udviklet til ukompliceret betjening af
presseren og wrapper, hvis monteret.
Føreren forsynes med informationer
som f.eks. presningsgrad samt
betjening af wrapper.

SKÅNSOM HÅNDTERING AF BALLEN
For at undgå beskadigelse af den færdige balle, fører
wrapperudkastersystemet ballen over på en måtte,
hvorefter den blødt rulles ud af maskinens bagende.
På skråninger kan føreren om nødvendigt beholde den
omviklede balle og vente med udkastningen. En funktion
for udkast til siden af sidste balle er også tilgængelig.
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STABILITET & LAVT JORDTRYK

LOW PROFILE FOR STABILITET
OG OPTIMALT UDSYN
New Holland er klar over, at rundballepresning
udføres i forskellige typer terræn. Ved at sikre,
at alle tre Roll Baler modeller har bred sporvidde
og lavt tyngdepunkt, som bevares under fyldning
af ballekammeret, er traktor og Roll Baler
kombinationen stabil og sikker i skrånende
terræn. For ekstra sikkerhed er hydrauliske
bremser standard på alle fire hjul for 125 Combi
og 135 Ultra modeller med tandemaksel.

NEW HOLLAND KOMBINERER SMUKT
OG FUNKTIONELT DESIGN
I mere end 10 år har New Holland udviklet
sin helt egen karakteristiske stil for traktorer,
mejetærskere, finsnittere og pressere. Men det
handler ikke blot om god stil og iøjefaldende
design. Roll Baler modellernes afrundede profil,
som sikrer let rengøring, giver føreren bedre
udsyn både bagud og til siderne. Funktionelt,
elegant design er altid standard hos New Holland.

TANDEMAKSEL FORDELER
BELASTNINGEN

ROLL BALER 125 –
VÆLG DET RIGTIGE DÆK EFTER BEHOV
Roll Baler 125 med enkeltaksel kan udstyres
med enten 500/60x22.5 dæk for mindre
jordpakning og højere skånsomhed overfor
fremspirende græs, eller der kan monteres
mindre 400/60x15.5 dæk.

For at opveje den ekstra vægt og længde
er både Roll Baler 125 Combi og Roll Baler
135 Ultra monteret med tandemaksler,
forsynet med 500/50 R17 dæk.
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STÆRK PRODUKTION
HELT FRA STARTEN
New Holland udviklede Roll Baler Serien
målrettet mod de mest krævende
husdyravlere og maskinstationer, og disse
stærkere pressere er designet til arbejde
under en række skiftende forhold. Dette
omfatter arbejde i fugtige græsmarker, tætte
høstafgrøder samt store, tørre og skrøbelige
halmskår. Det tager mindre tid at få
presseren arbejdsklar med fuldautomatisk
smøring af kæder og valser. Kontroller blot
smøreniveauer, smør PTO, monter film og
net, så er du klar til at gå i gang.

STÆRKT CHASSIS
Alle tre Roll Baler modeller er monteret på et
chassis, som er specialdesignet til at bære
utroligt tunge baller i ujævnt terræn.
Tilpasningen af pick-up, ballekammer – og
wrapper for Combi og Ultra modellerne – til
chassiet er omhyggeligt udviklet, så
belastningen fordeles gennem rammen og ikke
gennem presserens arbejdende komponenter.

HEAVY-DUTY TANDHJUL OG KÆDER
New Holland Roll Balers drivlinien er testet under de
mest ekstreme arbejdsforhold for at sikre pålidelighed,
effektivitet og holdbarhed. Kombinationen af stærke
kæder og tandhjul er præcist tilpasset designet for
at forbedre drivliniens effektivitet og undgå for stor
belastning af de komponenter, som udsættes for
den hårdeste belastning under arbejdet.

AUTOMATISK SMØRESYSTEM OG OLIESMØRING AF KÆDER
Central, elektronisk styret smøring sikrer, at valserne tilføres smøring
under arbejdet, hvorved selv de hårdest belastede nederste valser har
en levetid, som svarer til titusindvis af baller. Kædernes oliesmøresystem
kræver ikke brug af specielt smøremiddel. For at mindske olieforbruget
smøres kæderne kun, når presserens bagklap er åben.

HOLDBARE SMURTE GLIDELEJER
New Holland anvender gennemtestede bøsninger til støtte
for valserne i ballekammeret. Dette giver en række fordele
i sammenligning med traditionelle rullelejer, som f.eks. øget
holdbarhed, høj tolerance overfor forurenende stoffer, let udskiftning
og lave driftsomkostninger. Bøsningerne til valseakselområdet er
forøget for at sikre den nødvendige styrke i forhold til de store,
tunge baller. Udskiftning af bøsninger foregår hurtigt og økonomisk.

HOVEDGEARKASSE MED CENTRALT DREV
Gearkassen, som er fastmonteret midt i presseren, er perfekt tilpasset
drivlinien for minimalt effekttab og belastning af komponenterne.
Effektflowet, som er nøje gennemtænkt fra designfasen til den færdige
produktion, sikrer minimalt mekanisk krafttab for optimal effektivitet
samt mindre slitage og lavere brændstofforbrug. Standard 540 og
540E PTO omdr. eller 1000 omdr/min. PTO som ekstraudstyr.

12 13 ROLL BALER 125 & 125 COMBI

STÆRKE, ØKONOMISKE
PRESSERE TIL HUSDYRBRUG
OG MASKINSTATIONER
New Holland udviklede Roll Baler 125 og Roll Baler 125 Combi
til fortrinsvis at løse opgaverne hos landmænd med husdyrbrug.
Roll Baler 125 er en utrolig holdbar og stærk rundballepresser, som
er let at betjene, har lave vedligeholdelseskrav og er velegnet til at
producere tætte baller i græs eller hø eller med separat wrapping
for lucerne eller ensilage. Det er den perfekte maskine til store
husdyravlere med fremragende præstation i alle kornafgrøder.
Roll Baler 125 Combi tilbyder integreret ballewrapper for hurtig
og let produktion af omviklet lucerne- og ensilageballer i små
marker og vanskeligt terræn. Med utrolig stærk konstruktion,
lave driftsomkostninger gennem hele maskinens levetid og høj
pålidelighed opfylder både Roll Baler 125 og Roll Baler 125 Combi
behovene hos større kvægbrug og maskinstationer.

KAST ET BLIK PÅ DE VIGTIGSTE EGENSKABER:
1,25 m ballediameter
1,22 m ballebredde
18 ballekammervalser, 200 mm diameter med 4 profiler •
2,1 m fem fjederaksler pick-up •
Hardox 500 indføringsrotor og 20 tilbagegående knive •
Teoretisk snittelængde 52 mm
Roll Baler 125 til traktorer mellem 65 to 80 hk* •
Hydraulisk frakobling af pick-up og rotorkobling •
Let indstilling af pick-up hjulhøjde •
Fuldautomatisk smøring af kæder og valser
Mulighed for Super LGP 500/60x22.5 dækmontering •
Mekanisk lås af bagklap •

• Roll Baler 125 Combi til traktorer
mellem 105 og 115 hk*
Ukompliceret ballemonitor
Elektronisk kontrol af netwrapsystemet
Manuelt håndtag til reversering
af indføringsvalse i tilfælde af blokering
• Opbevaringsplads til værktøj
i skærmen
• Ekstra Film/Net rullekapacitet 2
• Strækfilm rullekapacitet 4+4
Avanceret film-wrap
på 125 Combi
• Super LGP 500/50 R17 dæk

* Vejledende traktoreffekt – kan variere
i henhold til terræn og arbejdsforhold
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SPECIALUDVIKLET TIL DE MEST
KRÆVENDE BRUGERE
New Holland har udviklet Roll Baler 135 Ultra til brug for store husdyrbrug og maskinstationer,
som også presser store mængder halm. De største forskelle i forhold til Roll Baler 125 omfatter
ballediameter indstillinger mellem 120 - 135 cm, justering af ballepresningsgrad og op til
15% højere presningsgrad end for 125 modellen, en smallere 2,75 m transportbredde, et mere
avanceret ballekontrolsystem og en bredere 2,2 m pick-up. Plastbinding er en betydelig fordel,
eftersom samme materiale bruges til at fastgøre og omvikle ballen. Totalmængden af film
reduceres og tætningen forbedres for optimal gæring uden ilt.

NØGLEFUNKTIONER VED ET HURTIGT BLIK:
Ballediameter mellem
120 og 135 cm med valg
mellem forskellige ballepresningsgrader

1,22 m ballebredde
2,2 m pick-up med
fem fjederaksler

Teoretisk snittelængde 52 mm
Avanceret ballestyreenhed

18 ballekammervalser, 200 mm
diameter med 4 profiler •

Avanceret plastbinding funktion.
Sparer film og udgifter

Hydraulisk lås
af bagklap •

Elektro-hydraulisk
net/plast bindingssystem

• Net-/plastrulle
kapacitet 2/3

Fuldautomatisk
smøresystem til
kæder og valser

• Roll Baler 135 Ultra
til traktorer mellem
135 og 150 hk*
• Hardox indføringsrotor og
20 tilbagegående knive

Brede oplukkelige paneler
for fuld serviceadgang •

• Let indstilling af pick-up hjulenes
højde uden brug af værktøj
Strækfilmkapacitet 3+3 •
Aktivering af fødevalse
reversering fra førerkabinen
i tilfælde af blokering

• Rotor og pick-up
reversering styret
fra traktorkabinen
Let installering af wrap
opbevaringssystem

* Traktoreffekter er kun vejledende – kan
variere i henhold til terræn og arbejdsforhold

FORHANDLERMONTERET
EKSTRAUDSTYR
Et omfattende udvalg af godkendt
ekstraudstyr til optimering af
maskinens præstation under alle
forhold kan leveres og monteres
af din lokale forhandler.
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NEW HOLLAND GØR DET LET AT REDUCERE
DINE DRIFTSOMKOSTNINGER
Værkstedstid er produktivitetens værste fjende. New Holland har arbejdet hårdt på at sikre,
at alle Roll Baler modeller er lette at opsætte, ukomplicerede at betjene og har enkle servicekrav.
Der er taget højde for selv den mindste detalje. Isætning af hele ruller bindingsnet og plast er let, og
opbevares i lukkede rum for at holde føreren ren under arbejdet. Daglig smøring og regelmæssig
kontrol er let at huske og udføre. Det automatiske smøresystem er meget pålideligt og påfyldning og
kontrol sker let og ubesværet. Med New Holland Roll Balers får du mere tid til selve arbejdet.

GODT UDSEENDE KOMBINERET
MED PRAKTISK SANS

CENTRALSMØRING
ER LET AT KONTROLLERE

De elegante sidepaneler på alle modeller
hæves på gascylindre for let serviceadgang.
Panelerne hindrer ophobning af urenheder og
gør det lettere, at kontrollere presseren – både
før og efter arbejdet. De to største modeller i
serien har bekvem opbevaringsplads til værktøj.

Det centrale fedtsmøringssystem er let
at kontrollere og påfylde, og samtidig
utroligt effektivt. Bøsningerne tilføres
en omhyggeligt afmålt mængde fedt
for at sikre maksimal levetid af selv
de hårdest arbejdende nederste valser
for produktion af titusindvis af baller.

BAGKLAPLÅS FOR ØGET SIKKERHED

KUN OLIEFORBRUG EFTER BEHOV

For at hindre bagklappen i at lukke under service er begge 125
modeller monteret med et cylinderstop og 135 har en cylinder
låsetap. Let service er standardudstyr hos New Holland.
Net- og filmrulle opbevaringsområdet er placeret lavt for let
adgang. Isætning af nye ruller foretages let og hurtigt.

Kædeoliesmøresystemet, som er designet til brug
af universal 10-40 olie, leder kun smøremiddel
til fordelingsbørsterne, når presserens bagklap er
åben. Dette minimerer olieforbruget uden at reducere
effektiviteten. Som standard er alle Roll Baler
modeller monteret med ekstra stærke kæder.

SKRÆDDERSYET EFTER DINE BEHOV

UDDANNET TIL AT YDE DIG OPTIMAL SUPPORT

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab,
er veletableret og højt respekteret indenfor
landbrugssektoren, og står til din rådighed med
skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger.
Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed,
som opstår gennem samarbejde med et professionelt
finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

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

NEW HOLLAND APPS
iBrochure
NH Weather
NH News
Farm Genius
PLM Calculator
PLM Academy

Oplev New Holland
Hvad Appen!
Scan her for at downloade Appen

NEW HOLLAND STYLE
Skal New Holland være en fast
del af din hverdag? Du kan
bladre gennem det store udvalg
på www.newhollandstyle.com.
Der er en lang række tilbud til din
rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj,
et stort udvalg af skalamodeller
og meget, meget mere.
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DET BREDESTE UDVALG FRA PRESSEREKSPERTEN
New Holland har en lang og stolt tradition indenfor
presning, som går helt tilbage til selve pressekonceptets
start. Med over syv årtiers konstant udvikling, utallige
nyskabelser, der har revolutioneret pressernes effektivitet
og et imponerende niveau af produktivitet og komfort,
er New Holland førende indenfor presserteknologien.

BC5000
BR7070
BR7060
Roll Baler 135
Roll Baler 125
BR6000

PIONERÅNDEN ER BEVARET
New Holland opfandt den første selvbinder pick-up presser
tilbage i 1940. I dag viderefører BC5000 Seriens konventionelle
pressere med at tilbyde pålidelig præstation og traditionelle
værdier til landmænd over hele verden. Siden lanceringen
af den lille firkantpresser er der solgt over 900.000 maskiner…
og vi tæller stadig.

OMFATTENDE UDVALG AF RUNDBALLEPRESSERE
Det store udvalg af rundballepressere er populært blandt
landmænd med husdyr eller blandede bedrifter over hele
jordkloden. BR6000 og BR7000 Serierne med fast og variabelt
ballekammer tilbyder enestående produktivitet og pålidelighed.

NEW BIGBALER. INGEN HASTIGHEDSBEGRÆNSNING
New Holland har været førende indenfor storballepressersektoren
i over 25 år, og har indført en lang række nyskabelser, der har
revolutioneret storballepresning verden over. Landmændene har en
lang række valgmuligheder indenfor ballestørrelser, fra 80x70 cm
frem til de største 120x90 cm baller. Der garanteres optimal
presningsfunktion i alle afgrøder, både traditionelle og
fremspirende. Producenter af baller til strøelse og foder,
biomasseindustrien og store agerbrug vil kunne nyde den
store kapacitetsstigning på op til 20% og en forbedring af
presningsgraden på op til 5%, ligesom de vil kunne glæde
sig over denne professionelle høstmaskines elegante design.

BB9090 Plus
BigBaler 1290
BigBaler 1270
BigBaler 890
BigBaler 870
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MODEL

Roll Baler 125

Roll Baler 125 Combi

Roll Baler 135 Ultra

Ballestørrelse
Ballediameter

(cm) 125

125

135

Ballebredde

(cm) 120

120

120

Pick-up
Bredde

(cm) 210

210

220

Antal fjedre / fjederaksler

80/5

80/5

90/5

Halmtilholder

rulle

rulle

rulle

Antal pick-upfjedre pr. række

16

16

18

Beskyttelse

friktionskobling

friktionskobling

friktionskobling

Hydraulisk pick-up løft

●

●

●

rotor 470 mm

rotor 470 mm

rotor 470 mm

Indføring
Type
Indføring frakobling

hydraulisk

hydraulisk

hydraulisk

Antal snegle

2

2

2

20

20

20

CropCutter™ system
Antal knive
CropCutter™ engagement

hydraulisk

hydraulisk

bale monitor

Knivbeskyttelse

fjeder

fjeder

fjeder

Rotorreversering

manuelt håndtag

manuelt håndtag

betjent fra førerkabine

Balledannelse
Type

Profilvalse system

Profilvalse system

Profilvalse system

Antal valser

18

18

18

200

200

Valsediameter

(mm) 200

Binding
Bindemateriale

kun net

net eller plast

net eller plast

Kontrol

pressemonitor

pressemonitor

pressemonitor

Ekstra rullekapacitet

1 aktiv, 1 opbevaret

1 aktiv, 2 opbevaret

1 aktiv, 2 opbevaret

Ensilagewrapper
Filmbredde

750

750

Antal wrapperarme

(mm) –
–

2

2

Forstræk

–

70%, justerbar

70%, justerbar

Hydrauliksystem

–

enkeltvirkende

enkeltvirkende

30

50 / 55

Olieflow min / max

(liter/min) –

Presserdimensioner
Længde, inkl. balleudkaster

(m) 3,86

5,90

6,20

Højde

(m) 2,15

2,65

2,80

Bredde med pick-up hjul

(m) 2,72 / 2,92

2,99

2,75

Vægt

(kg) 2800

4500

4900

Dæk

400/60 R15.5, 500/60 R22.5

500/50 R17

500/50 R17

Aksler

enkelt

tandem

tandem

Ballemåtte

–

●

●

Balleudløser

●

–

–

Ballevender

–

O

O

● Standard

O Ekstraudstyr

– Ikke tilgængelig

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION

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

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

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

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

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

New Holland vœlger

smøremidler

DIN LOKALE FORHANDLER

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.
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