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Moderne vormgeving. Bewezen eenvoud.
De nieuwe Roll-Bar 125.

De nieuwe Roll-Bar™ 125-balenpers met vaste kamer produceert balen met een diameter van 1,25 m en werd gebouwd op basis van de 
sterke nalatenschap en het DNA van de bestverkochte BR6000-range. De bewezen kenmerken van simpele, betrouwbare aandrijflijnen, 
eenvoudig onderhoud en hoge gewasflexibiliteit zijn verbeterd en uitgebreid om te voldoen aan de moderne landbouwactiviteiten. 
Moderne zijafschermingen geven de Roll-Bar 125 de stijvolle en typerende New Holland-look, en de vleugelvormige opening 
vergemakkelijkt onderhoud. Alle primaire aandrijfkettingen zijn versterkt voor maximale betrouwbaarheid, en in de belangrijkste 
gedeelten werden nieuwe afgesloten lagers aangebracht. Bovendien is de rotor af fabriek verkrijgbaar met een hydraulische 
omkeerinrichting. Wat u ook in balen perst, de New Holland Roll-Bar™ 125-balenpers kan exact afgestemd worden op uw vereisten. 
Er is keuze uit verschillende invoersystemen en het CropCutter™-systeem is beschikbaar voor het snijden van het gewas.

Nieuwe intuïtieve Bale Command™ Plus II monitor
• Het scherm van 10 cm met achtergrondverlichting is 10% 

groter dan de vorige versie
• Kies vanop het scherm in de cabine voor touw- of netwikkeling 
• Onthoud tot 20 individuele baaltellingen, voor nauwkeurige 

registratie

Het Roll-Bar™-systeem, bewezen betrouwbaarheid
• De draaistangen van de Roll-Bar™ 125-balenpers worden in 

de baal opgenomen voor positieve draaiing. Op die manier kan 
elk gewas in balen worden geperst, ongeacht de toestand of de 
vereiste baaldichtheid

Perfecte baalvorm
• Een zware vloerrol ondersteunt de baal voor een trefzekere start, 

en zorgt voor een uitstekende vorm met prima bestendigheid 
tegen verwering

• De kern van de baal is zachter dan de buitenkant, voor goede 
verluchting



04 ROLL-BAR 125

Hoge veldcapaciteit
De nieuwe Roll-Bar 125-balenpers beschikt over alle kenmerken 
nodig voor hoge bedrijfssnelheid. De brede opraper met 
verstelbaar flotatiesysteem en twee stevige opraperwielen zorgt 
ervoor dat de balenpers de contouren van de grond uitstekend 
volgt, voor perfecte gewaskwaliteit en hoge dagelijkse opbrengst.

Krachtige baalvorming
• Een vloerrol en startrol met hoogwaardige stalen stangen 

voor de rotatie van de baal, staan garant voor uitstekende 
baalvorming in alle gewassen

• Dit leidt tot snelle kernvorming en een positieve draaiwerking 
in alle gewassen en onder alle omstandigheden

Kwaliteitsbalen, eenvoudig voederen
• Door de positieve start van de baalvorming kan de baal volledig 

afgerold worden voor gebruik als ligstro of veevoeder
• De snijlengte wordt afgesteld door vijftien, zeven of acht 

CropCutter™-messen te selecteren
• Om meer balen tussen de slijpbeurten te kunnen persen zijn 

messen met hard lemmet verkrijgbaar

Bewezen concept 
met geweldige 
kenmerken. 
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Eenvoudige materiaalverdeling, 
kuilvoeder van hoge kwaliteit
• Wanneer de Roll-Bar 125 wordt 

uitgerust met de CropCutter™ kunnen 
tot vijftien messen in het invoersysteem 
ingeschakeld worden

• Door het binnenkomende gewas te 
snijden nemen de baaldichtheid en de 
kwaliteit van het kuilvoeder toe

• Bij gebruik als ligstro wordt het 
gesneden materiaal gelijkmatiger 
verspreid

Vrijwel geen verliezen
• De perskamers van de Roll-Bar 125 

zijn volledig ingesloten en de opening 
tussen de achterklep en perskamer is 
minimaal

• De grote diameter van de schraperrol 
zorgt ervoor dat minder gewas wordt 
teruggevoerd

• Daardoor worden verliezen tijdens de 
vorming, wikkeling en uitworp verlaagd

Automatisch smeersysteem
• Het smeersysteem bevat een 

oliereservoir van 1,9 l en pompt telkens 
de achterklep wordt geactiveerd 
automatisch olie naar de kettingen

• De hoeveelheid olie wordt aan de 
onderkant van de pomp aangepast

• Gegarandeerd lange levensduur en 
duurzaamheid van de onderdelen
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Een opraper van 2 m breed met dicht naast elkaar geplaatste gebogen tanden, brede pneumatische meetwielen en een  
bijzonder efficiënt flotatiesysteem van de opraper dragen bij aan de Super Sweep™-opraapwerking.

Positieve invoer met efficiënte snijwerking  
en balenpersen met hoge capaciteit. 
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Geen ontsnapping, eenvoudige 
verwijdering
• Het ontwerp van de lobben en messen 

van de rotor voorkomt dat ongesneden 
gewas in de perskamer terechtkomt

• Een “mes uit”-indicator waarschuwt de 
bestuurder als een mes zich niet in de 
snijpositie bevindt

• Uniform hakselen zorgt voor 
hoogwaardige silage en eenvoudige 
verdeling

• Met een optionele hydraulische 
rotoromkeerset kunnen blokkeringen 
van de rotor vanuit de tractor verholpen 
worden

Hoge veldopbrengst behouden
• Een hoge koppelinstelling van de 

koppeling op de hoofdaandrijflijn zorgt 
ervoor dat verstoppingen aanzienlijk 
afnemen en de invoer regelmatiger 
verloopt

• Afzonderlijke spaninrichtingen voor de 
belangrijkste schortketting elimineren 
de noodzaak om de schacht van de 
achterklep te verplaatsen

• Het standaard centrale smeersysteem 
op de rotormodellen smeert ook de 
belangrijkste schortketting van de  
Roll-Bar™

Duurzaam door ontwerp
• Op de hoofdaandrijving, schraperrol 

en rotor zijn nieuwe, hoogwaardige, 
afgesloten lagers aangebracht 

• Verontreiniging door stof en vuil in de 
lagers wordt voorkomen voor betere 
duurzaamheid

• Voor de aandrijving van de opraper, 
vloerrol, schraperrol en schortketting 
worden nu zwaardere kettingen gebruikt

Optimale gewasoverdracht
• Lange tandafschermingen van de 

opraper en twee vijzels aan de korte 
zijde zorgen voor een vlotte, constante 
gewasstroom naar het invoersysteem

Hogere opbrengst  
in grote volumegewassen
• De standaardplaat en het windscherm 

voor de tanden kunnen uitgerust worden 
met een optionele set met toevoerrol

• De rol verbetert de gewasoverdracht bij 
grote volumegewassen en zorgt voor 
een gelijkmatiger gewaslaag 

• De toevoerrol heeft een positieve 
invloed op de algemene prestaties van 
de balenpers

Betere silagekwaliteit
• Een 1,40 m brede snijrotor met vijftien 

drielobbige dubbele vingers brengen 
het gewas over naar de perskamer

• Met ingeschakeld CropCutter™-
systeem nemen baaldichtheid en 
silagekwaliteit toe

• Verstoppingen zijn eenvoudig te 
verhelpen vanuit de cabine, dankzij de 
hydraulische omkeerinrichting die nu af 
fabriek verkrijgbaar is
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Touw, net of folie. 

Meer dan een hele dag balenpersen
De standaard Roll-Bar 125-balenpers heeft drie netrollen bij zich (één actief en twee opgeslagen). In balenpersen met touw- en 
netwikkeling kunnen tot zes bollen touw in plaats van netrollen opgeslagen worden.
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Zekere wikkeling
• De unieke eendenbeksamenstelling zorgt voor een vlotte start 

van het wikkelproces 
• De eenvoudige constructie pakt het net, touw of folie en 

introduceert dit in de perskamer
• Het wikkelmateriaal wordt vervolgens op het baaloppervlak 

geleid en om de afgewerkte baal getrokken, terwijl deze draait

Meer dan alleen wikkelen
• Het Bale Command™ Plus II scherm biedt informatie over 

de belangrijkste functies van de balenpers en regelt de 
belangrijkste instellingen

• Links/rechts vullen van de perskamer, waarschuwing voor een 
bijna volle baal, status van de actuator van de wikkelregeling, 
baal klaar om te worden uitgeworpen, status van het 
CropCutter™-regelsysteem, totale balentelling, telling van 
balen in het veld, telling van balen met touw- en netwikkeling, 
telling van gesneden balen enz

Betere bescherming van de baal
• Voor buitenopslag van strobalen kan de Roll-Bar 125-balenpers 

over de gehele breedte met folie werken
• De extra plastic lagen beschermen het gewas en bieden een 

betere silagekwaliteit voor het persen van silagebalen

Indicatie baalvorm
• Voor een optimale baalvorm en -dichtheid, zelfs in 

onregelmatige zwaden, biedt het Bale Command™ Plus II 
scherm een staafdiagram met indicatie van de vulling van de 
perskamer

• Voor gelijkmatige vulling kan de bestuurder de balenpers 
geleiden naargelang de informatie die in het staafdiagram 
wordt weergegeven
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New Holland diensten.

Financiering op maat van uw bedrijf
CNH Industrial Capital, de financiële afdeling van New Holland, 
is een gevestigde waarde en wordt gerespecteerd binnen de 
landbouwsector. Advies en financiële pakketten op maat van uw 
specifieke behoeften zijn er beschikbaar. Dankzij CNH Industrial 
Capital geniet u van de gemoedsrust die u krijgt wanneer u in zee 
gaat met een financieringsbedrijf dat zich in landbouw specialiseert.

Opgeleid voor de beste ondersteuning
Uw toegewijde New Holland-dealertechnici worden regelmatig 
bijgeschoold. Dit gebeurt zowel via online cursussen als door 
middel van intensieve klassikale sessies. Deze geavanceerde 
aanpak zorgt ervoor dat uw dealer steeds over de nodige 
deskundigheid beschikt om met de nieuwste en meest 
geavanceerde New Holland producten te werken.

Blue Care Plus. Maximaal verzekerd in alle omstandigheden.
Blue Care Plus is standaard op uw nieuwe tractor. Uw machine geniet 3 jaar Blue Care Plus garantie 
én is dankzij de inbegrepen Casco+ verzekering 3 jaar maximaal verzekerd in alle omstandigheden, 
zonder slijtageaftrek. De Blue Care Plus verzekering beschermt uw machine zowel tegen eigen gebrek 
en eventuele van buiten komende schadeoorzaken. U hoeft dus uw eigen bedrijfsverzekering niet aan te 
spreken en u heeft geen onverwachte reparatiekosten. Doordat uw machine altijd in topconditie is stijgt ook 
de doorverkoopwaarde.

Blue Care Plus. Uw gemoedsrust en uw machine altijd in topconditie. Onze zorg.

New Holland stijl
Wilt u dat New Holland deel uitmaakt van uw dagelijks 
leven? Neem een kijkje in de uitgebreide selectie op  
www.newhollandstyle.com. Een volledige reeks artikelen is 
er beschikbaar, zoals onder meer duurzame werkkledij en 
een uitgebreide selectie schaalmodellen. En nog zoveel meer.  
New Holland. Zo persoonlijk als uzelf.

New Holland-app
MyNew Holland - Harvest Excellence - Grain Loss Calculator - 
Product Apps - New Holland Weather - MyPLM®Connect Farm -  
PLM Solutions - PLM Calculator - PLM Academy

MyNew Holland Harvest Excellence MyPLM®Connect 
Farm
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Model Roll-Bar 125

Baalmaten

Baalbreedte/-diameter (m) 1,20 / 1,25

Volume (m3) 1,47

Opraper

Breedte (m) 2,00

Aantal tanden / stangen 112 / 4

Windscherm plaat en tanden

Rol windscherm O

Opraperwielen, 15 x 6.00-6-4 lagen l

Bescherming aftakas uitschakelkoppeling

Bescherming aandrijflijn opraper schuifbout

Hydraulische opraperlift l

Toevoer

Type Type rotor

Rotoromkeerset O

Aantal vijzels 2

Breedte invoerder (cm) 140

CropCutter™-optie

Aantal messen 15 (maximaal)

Messenkeuze 15 / 7 / 8 / 0

Inschakeling CropCutter™ Bale Command™ Plus II monitor

Bescherming messen Veer

Hydraulische omkeerinrichting rotor O

Baalvorming

Type Roll-Bar™-systeem

Rollen 1 onderrol en 1 startrol

Aantal draaistangen baal 34

Wikkelen

Type Bale Command™ Plus II monitor

Bediening Elektrisch

Aantal touwen 2

Patronen touwwikkeling

Voorgeprogrammeerd 3

Door klant geprogrammeerd 1

Aantal touwbollen 6

Netwikkeling Eendenbektype

Net, aantal wikkelingen Variabel, 1 / 4 wikkelingen

Opslag van de netten 1 actief, 2 opgeslagen

Afmetingen balenpers

Lengte, incl. uitwerper (m) 3,95

Hoogte (m) 2,35

Breedte zonder opraperwielen (m) 2,40

Breedte met opraperwielen (m) 2,69

Gewicht (kg) 2800

Banden

15.0/55 x 17 - 10 lagen l

480/45 x 17 - 10 lagen O

Overige uitrusting

Wegverlichting l

Automatische kettingsmering l

Veerbelaste balenuitwerper l

l Standaard     O Optioneel     – Niet beschikbaar



Topbeschikbaarheid
We zijn er altijd voor u: 24 uur per 
dag, 7 dagen per week, heel het jaar 
door! Welke informatie u ook nodig 
hebt, wat uw probleem of vraag 
ook is, u hoeft enkel het gratis 
nummer* van de New Holland  
Top Service te bellen.

Topsnelheid
Supersnelle levering van 
onderdelen: wanneer u ze nodig 
hebt, waar u ze nodig hebt!

Topprioriteit
Snelle oplossingen tijdens het 
seizoen: omdat uw oogst niet kan 
wachten!

Toptevredenheid
Wij zoeken de oplossing die u  
nodig hebt, volgen ze op en 
houden u op de hoogte: tot u 100% 
tevreden bent!

 Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!
* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, 

het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het 
volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. 
Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

New Holland Top Service: 
klantenondersteuning en –informatie.

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is 
mogelijk dat de tekeningen en foto’s modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 11/22 - (Turijn) - 223012/NLO

BIJ UW DEALER

www.newholland.com
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