NYA CH

DET BÄSTA AV
TVÅVÄRLDAR

Nya CH. Crossover-skörd med New Holland.

CROSSOVER-SKÖRD.
DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR.
New Holland skördetröskor har under flera decennier levererat topprestanda inom både
rotorsegmentet och det konventionella segmentet. Nu har New Holland kombinerat sin
enastående Twin Rotor™-frånskiljningsteknik med den effektiva stora tröskcylindern på sina
konventionella skördetröskor för att lansera ett helt nytt crossover-tröskkoncept: CH7.70.
Denna maskin har utformats för professionella jordbrukare och maskinstationer som uppskattar
hög prestanda och enkelt underhåll. CH skapar ett nytt segment, mellan medelstora konventionella
och flaggskeppströskorna med rotorer, på samma sätt som sin berömda föregångare, TF-serien
på 1980-talet.

SKÖRD. DET LÖSER CH.
CH-seriens imponerande statistik talar för sig själv
• +25 % genomströmning jämfört med en konventionell skördetröska i detta segment
• -35 % skadade kärnor jämfört med en konkurrerande skördetröska i detta segment
• +15 % renskapacitet med Triple Cleans sållkassen jämfört med dubbelkaskad
• +10 % motoreffekt jämfört med en CX6.90 skördetröska

AVANCERAD TEKNIK
CH crossover-skördetröskan levererar helt enkelt, tack vare den enastående tekniken
under skalet. Urtröskningssystemet med två cylindrar, som drar nytta av den beprövade
Opti-Thresh™-tekniken, kombinerat med 21” Twin Rotor™-frånskiljning. Detta ger enastående
kärn- och halmkvalitet och en ergonomisk förarupplevelse som gör den extremt enkel att
använda. Dessutom passar denna tröska till nästan alla grödor under alla förhållanden. Den ger
dig den mångsidighet och tillförlitlighet du behöver.

LATERALE-VERSIONEN BIBEHÅLLER KAPACITETEN
I BRANTA SLUTTNINGAR
För bibehållen prestanda i kuperad terräng ger Laterale-versionen, som använder ett robust
automatiskt nivåregleringssystem, en transversal lutningskorrigering på upp till 18 % på båda
sidorna. Laterale-systemet levereras utöver standardutförandet Triple-Clean™ och det automatiska
nivåregleringssystemet Smart Sieve™. Resultatet? Optimerad renseffektivitet i svår terräng.
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HARVEST MASTERS
Harvest Masters utgörs av de kunder som har köpt skördetröskor,
storbalspressar eller självgående exakthackar.
Medlemmarna i Harvest Masters får stöd under säsongen av
ett team New Holland-specialister som ger nödvändig hjälp och
snabbt åtgärdar problem som uppstår under drift.
Medlemmarna bjuds också in till förarkurser där New Hollandspecialister fokuserar på att frigöra maskinernas fulla potential och
dagligt underhåll.

Våra kunniga tekniker analyserar specifika problemtriggers,
felkoder och driftsparametrar och genomför nödvändiga korrigeringar
Aktiva analytiska triggers övervakas dygnet runt med hjälp av data från MyPLM®Connect. Om ett problem
identifieras, skickar systemet proaktivt en varning till återförsäljarna med den korrigerande åtgärden.
Om en New Holland-återförsäljare upptäcker ett potentiellt fel, kan de kontrollera reservdelarnas
tillgänglighet och förbereda servicen i fält, när det passar kunden.

Assistans vid haverier
Om det otänkbara händer när du befinner dig mitt i skördearbetet och din skördetröska stannar, måste
du komma igång igen så snabbt som möjligt. Och det är här New Holland kommer till undsättning. Om
du har ett haveri, garanterar vi att inleda vår assistansprocess och hitta en lösning. Det är vårt löfte till dig.

TOP SERVICE

00800 64 111 111
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Optimerad reservdelstillgänglighet. När och var du behöver den.
Ett avancerat prognosverktyg för reservdelar matchar data om komponentförbrukning med externa
faktorer som vädret, avkastningen för grödor och markförhållanden, och anpassar reservdelstillgängligheten
till specifika geografiska områden. Verktyget gör det möjligt för din lokala återförsäljare att anpassa
lagerhållningsnivån så att reservdelarna är tillgängliga när du behöver dem. Det nya systemet utökar också
återförsäljarens tidsram för brådskande beställningar, vilket innebär att du får dem ännu snabbare. Och tack
vare spårningstekniken kan du se var dina reservdelar befinner sig i realtid.

SERVICE PLUS:
EFTERSOM DIN TRYGGHET
ÄR VIKTIG
Service Plus-programmet ger ägare av lantbruksmaskiner
från New Holland reparationstjänster som omfattar dina
maskiner när tillverkarens kontraktsenliga garanti löper ut.
De främsta fördelarna är maximal kontroll över driftskostnader,
reparationer utförda av auktoriserade New Hollandåterförsäljare med New Holland originaldelar, samt ökat
andrahandsvärde för din maskin.
Fråga din återförsäljare om hur du gör för att teckna ett Service
Plus-avtal för din maskin.

Dra nytta av utökade garantier och serviceavtal med dem som känner
din maskin allra bäst. New Holland.
Den utökade garantin är standard på skördetröskorna i serierna CH7.70, CR och CX7 & CX8.
Garantin på 3 år eller 1 200 motor timmar omfattar motor, drivlina och efterbehandlingssystem.
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AVANCERA
MED NEW HOLLAND
SKÄRBORD
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Det omfattande utbudet av New Holland skärbord har utformats för att passa perfekt till CH
skördetröskserien, för att garantera en så smidig och effektiv inmatning av grödan som möjligt. Välj det
skärbord som bäst passar dina behov, upp till toppmodellen Varifeed™ på 9,15 meter.

VARIFEED™ SKÄRBORDEN ANPASSAR SIG TILL DIN GRÖDA

575 mm

CH-serien kan utrustas med Varifeed™ skärbord upp till 9,15 meter, och en helt ny
variant på 8,53 meter har utvecklats särskilt för denna serie, som svar på kundernas behov.
Varifeed™ skärbord är försedda med 575 mm framåt/bakåtjustering av kniven, vilket utförs från
hytten för att säkerställa optimal konfiguration för alla grödor.

HELT NY UTFORMNING AV RAPSKNIVEN
De nya sidoknivarna med 36 tänder (tillval) har fått ny utformning med lågt monteringsställe
och den nya lättviktskonstruktionen gör det enklare att ansluta dem till Varifeed™-skärbordet
för ännu mer användarvänlig drift.

DUKSKÄRBORD
Den nya generationens dukskärbord är idealiska i stora fält och garanterar en enhetlig
genomströmning över knivbalkens hela bredd. Tillgänglig i både fasta och markföljande Superflexvarianter, garanterar det exklusiva och patenterade flytsystemet med gummifjädrar en effektiv
följning av markprofilen.

MAJSSKÄRBORD
Välj mellan uppfällbara och fasta majsskärbord med en arbetsbredd upp till åtta rader. Som
standard finns en stjälkhack som är bäst i klassen, kortare radskiljare som bättre följer markytan
för att förhindra att den värdefulla grödan förstörs, samt lameller som leder alla lösa majskorn till
skärbordets bakre del för att minska spillet.

SUPERFLEX SKÄRBORD
På ojämn mark är Superflex-skärbordet oslagbart. Knivbädden kan böjas till 110 mm i oregelbundna
fält för att garantera en nära snittning och jämn stubbhöjd. Den helt flytande skruven med djupa vingar
ger en snabb och smidig inmatning även av mycket tung gröda.
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BEPRÖVAD
TRÖSKTEKNIK
FÖR CROSSOVERPRODUKTIVITET

STANDARDCYLINDER, STANDARDSLAGOR
OCH SLAGSKO FÖR SPANNMÅL
MED SMÅ KÄRNOR
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CH-serien drar nytta av den beprövade och internationellt erkända konventionella trösktekniken.
Den största cylinderdiametern i segmentet och en enastående flexibilitet mellan grödor gör CH till en
verklig skördemaskin.

UNIVERSELL CYLINDER, STANDARDSLAGOR
OCH SLAGSKO FÖR SPANNMÅL
MED SMÅ KÄRNOR

UNIVERSELL CYLINDER, RISSLAGOR
OCH SLAGSKO FÖR RIS

UNIVERSELL CYLINDER, STANDARDSLAGOR
OCH SLAGSKO FÖR RIS

DEN BREDASTE TRÖSKELCYLINDERN I SEGMENTET

TOPPMATADE ROTORER

CH-serien har tröskcylinder med diametern 600 mm, den största i segmentet.
Tack vare den förstärkta, robusta konstruktionen ger den enastående
urtröskningsprestanda. En helt ny robust variator styr cylinderns hastighet och
regleras bekvämt från hytten. Detta innebär att hastigheten är perfekt anpassad till
grödan och de rådande fältförhållandena.

Halmcylindern, det andra elementet i trösksystemet, har två viktiga
funktioner. För det första underlättar det en mer aggressiv frånskiljning
för att garantera att alla kärnor fångas upp, och för det andra matar
den grödan till rotorns ovansida för en mer effektiv frånskiljning.

GNUGGNING VID BEHOV:
OPTI-THRESH™-SYSTEMET
Opti-Thresh™-system möjliggör inställning efter
grödans tillstånd och mognad genom att helt
enkelt flytta den bakre slagskosektionen. När den
är stängd har slagskon en omslutningsvinkel på hela
121 grader. När den ledade toppsektionen flyttas
bort från tröskcylindern blir gnuggningen mindre
kraftig och kvaliteten på halmen förbättras.

JUSTERINGEN AV FRONTPLATTAN
FÖR INLINE-MATNING

STANDARD SEKTIONSINDELAD SLAGSKO:
LÄTT ATT SKÖTA, SNABB ATT BYTA

Framsidan på inmatningshuset kan justeras
mekaniskt för att säkerställa perfekt linjering
med skärbordet, och optimerar vinkeln för
olika skärbord för att ge ett jämnt, laminärt
flöde för ökad genomströmning.

Sektionsindelade slagskor minskar tiden att återställa
skördetröskan till 20 minuter mot tidigare sex timmar vid
byte av gröda. När man växlar från en gröda till en annan, välj
endast motsvarande slagsko och byt de nedre sektionerna –
utan att ta bort inmatningselevatorn.
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TVÅ ÄR BÄTTRE
ÄN EN.
TWIN ROTOR™KVALITET.
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New Holland uppfann Twin Rotor™-konceptet för över 45 år sedan och idag anses det fortfarande vara
det mest effektiva och skonsamma urtröskningssystemet på marknaden – vilket bekräftas av 35 % lägre
andelen skadade kärnor jämfört med konkurrenterna.
Den ger mångsidighet mellan olika grödor och kräver minimal omställning när man växlar mellan
grödorna. CH drar nytta av allt detta, med särskilt utformade 21-tums rotorer som är perfekt anpassade
till arbetsuppgiften.

CROSSOVER-SKÖRDESYSTEMET
Den 3,45 m långa, 21-tums Twin Rotor™frånskiljningen som är monterad på CH-skördetröskan
ger segmentets största frånskiljningsyta på cirka
2,9 m2. Crossover-rotorerna matar grödan effektivt
och skonsamt längs rotorns hela längd för att
förbättra frånskiljningsprocessen. De åtta borttagbara
slagskorna gör rengöring och rutinunderhåll ännu
enklare och snabbare.Välj mellan två rotorhastigheter
för anpassning till gröda och fältförhållanden.

ROTORSLAGSKOR. VALET ÄR DITT.
Du kan välja rätt slagsko för din arbetsuppgift.
Spannmålsslagskor är idealiska för majs och mindre
spannmål, och rissatser är också tillgängliga som tillval.
En särskild lucka i änden på rotorerna kan öppnas
och stängas beroende på grödan. Luckan bör vara
stängd vid skörd av raps för att minska mängden
av annat material (MOG) och förhindra att sållen
överbelastas.
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EN JÄMN STRÖM
AV RENT SPANNMÅL
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CH skördetröskans rensningskapacitet har anpassats till dess trösknings- och frånskiljningskapacitet.
Stora justerbara såll, som rör sig i motsatt riktning, och en kraftfull fläkt, som ger en jämn
luftfördelning, kompletteras med geniala extrafunktioner: Triple-Clean™ renssystemet av kaskadtyp,
Smart Sieve™-konceptet som praktiskt taget eliminerar effekterna av sidolutning och det prisbelönta
Opti-Fan™-systemet som anpassar luftflödet till skördetröskans uppförs- eller nedförslutning.

TRIPLE-CLEAN™ RENSSYSTEM AV KASKADTYP

UPPFÖRSLUT

PLAN MARK

NEDFÖRSLUT

Standard Triple-Clean™ renssystem av kaskadtyp ökar renskapaciteten
med 15 %. Denna enkla men nyskapande funktion ger förbättrad
rensning med en extra kaskad i mitten på uppsamlingsplanet, där en
ytterligare luftstöt tar bort stora mängder boss och korta halmstrån
före huvudsållen. Denna metod med trippelkaskad säkerställer att
rensningen inte försämras när maskinens totalkapacitet optimeras.
Kapaciteten förbättras ytterligare med den nya tvärskruven med dubbla
vingar som snabbare överför spannmål till elevatorn och kan ge en
ökad genomströmning.

OPTI-FAN™-SYSTEM: KLARAR AV BACKARNA

LÅG FLÄKTHASTIGHET

UTAN SMART SIEVE™ SYSTEM

MEDELHÖG FLÄKTHASTIGHET

HÖG FLÄKTHASTIGHET

Det prisbelönta Opti-Fan™-systemet kompenserar automatiskt för
varierande spannmålshastighet över sållen vid arbeten i sluttningar.
Fläkthastigheten minskar automatiskt vid arbeten i uppförslut för att
förhindra att dyrbar spannmål går förlorad baktill på skördetröskan
och ökar i nedförslut för att förhindra att material ansamlas på sållen.

MED SMART SIEVE™ SYSTEM

SMART SIEVE™-TEKNIK:
MOTVERKAR EFFEKTEN AV SIDOLUT
PÅ UPP TILL 25 %
Tillvalet Smart Sieve™ kompenserar automatiskt för sidolutningar
och motverkar därmed deras påverkan och säkerställer perfekt
balanserade såll för en jämn renskapacitet. Systemet kalibrerar även
sållets funktion utifrån på fläkthastigheten och kärnstorleken för att
bestämma den perfekta kastvinkeln.
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SPANNMÅLSOCH RESTMATERIALHANTERING
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För att verkligen frigöra CH crossover-skördetröskans kapacitet är en effektiv spannmålshantering ett
måste. Den stora spannmålstanken i förening med en snabb tömningshastighet är svaret. Med ett växande
antal jordbruksföretag som ser växtrester som ytterligare en inkomstkälla, levereras nu en lönsam och
anpassningsbar restmaterialhantering som standard.

SPANNMÅLSHANTERING MED HÖG KAPACITET
Spannmålstanken på 9 300 liter kan tömmas på mindre än 93 sekunder, tack vare en
tömningshastighet på 100 liter/sekund. Den 6,4 meter långa tömningsskruven är kompatibel med
dagens högkapacitetsvagnar.

EN PROFESSIONELL HANTERING AV AGNAR, BOSS OCH HALM
Den hydrauldrivna bosspridaren erbjuder ett variabelt varvtalsområde som anpassar spridningen
till skärbordsbredden och erbjuder tre alternativ:
• Agnarna sprids bort från halmsträngen eller begravs under den och lämnar en ren halm med
låg dammhalt, vilket är idealiskt för användning som exempelvis stallströ
• Agnarna sprids i halmsträngen för att berika balarna, idealiskt för foder, med den extra fördelen
att ogräsfrön avlägsnas
• Agnarna kan blandas med halm för finhackning med hjälp av tillvalet Dual-Chop™-halmhack.
Den kraftfulla fläkten innebär att halmen fördelas jämnt över hela skärbordsbredden

H AC K L ÄG E

S T R Ä N G L Ä G G N I N G S L ÄG E

MAJS L ÄG E
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HARVEST SUITE™
DELUXE-HYTT
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Harvest Suite™ Deluxe-hytten, ett viktigt element i CX-serien, har monterats på CH crossoverskördetröskan för att ge enastående skördekomfort. Den rymliga hyttens förstklassiga miljö har
förbättrats med djupa färger som hämtat sin inspiration från formgivningen av lyxbilar. Viktiga funktioner
inkluderar en justerbar rattstång och mindre ratt med förbättrad ergonomi och ännu bättre sikt över
skärbordet. Extra arbetsbelysning är standard. Hytten har en inglasad yta på 6,3 m2 och du kan njuta
av allt detta utrymme i lugn och ro i den nästa helt tysta hytten med 73 dB(A). Med den nya Harvest
Suite™ Deluxe-hytten på 3,7 m³ är utrymmet verkligen lyxigt.

EN FÖRSTKLASSIG FÖRARUPPLEVELSE
Den mörka takklädseln och konsolen samt användningen av förstklassiga detaljer gör att du
kommer att känna dig som hemma i CH crossover-skördetröskan. En uppvärmd golvmatta ger
en känsla av lyx vid majsskörden under kyliga höstkvällar.

DUBBLA USB-PORTAR
Du kan ladda både din mobiltelefon och din surfplatta. Den dubbla inbyggda USB-porten väntar
på dig.

FJÄRRSTYRD INFÄLLD BACKSPEGEL
När du kör på små landsvägar kan du fälla in sidobackspegeln elektroniskt från förarhytten.
Det är ibland de små sakerna som gör den stora skillnaden.

VÄLJ RÄTT SÄTE
CH-serien kan utrustas med standardsätet med tygklädsel och dynor av hög kvalitet.
Det luftfjädrade lyxsätet har bicolorklädsel, luftfjädring och upp till 45° vinkeljustering vid
arbete i sluttningar. Vinkel- och djupinställning för svankstöd, dämpare och sittdyna åtföljs av
framåt-/bakåtrörelser för absolut skördekomfort.

KRAFTIG LED-BELYSNING FÖR MÖRKA NÄTTER
Ett komplett LED-belysningspaket garanterar en bred ljusspridning vid skörd och manövrering.
Två extra lampor har placerats på halmhuven. De är perfekta för att kontrollera bosspridningen
när du arbetar på natten eller vid backning i trånga utrymmen.

AVANCERADE SKÖRDEREGLAGE
Den välkända skördekonsolen från New Holland säkerställer att alla viktiga funktioner och reglage
passar naturligt i handen. IntelliView™ IV färgpekskärmen är enkel att använda och visar alla
viktiga skördeparametrar vid en snabb blick. En hel rad automatiserade funktioner, finjusterbara
parametrar och styrsystem är tillgängliga på denna ergonomiska manöverstation.
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FÅ UT MER AV
FRUKTBAR MARK
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Precis som du kan förvänta dig har CH skördetröskan utrustats med avancerade PLM®-funktioner som
gör det möjligt att frigöra ännu högre produktivitet och prestanda – inte bara när du sitter i hytten, utan
också när du är tillbaka på gårdskontoret för att alla säsonger ska bli så produktiva som möjligt.

EZ-PILOT™ PRO-SYSTEM
Detta fabriksmonterade integrerade styrsystem använder IntelliView™ IV färgpekskärm för att
hantera alla styrfunktioner. Med en noggrannhet på 1–2 centimeter erbjuder systemet verklig
repeterbarhet och noggrannhet för att garantera att varje kärna samlas in.

AVKASTNINGS- OCH VATTENHALTSMÄTARE
De patentskyddade och exklusiva avkastnings- och vattenhaltsmätarna ger inte bara enastående
noggrannhet, de behöver heller inte omkalibreras när du byter gröda. Vattenhaltsmätaren är
monterad på spannmålselevatorn där den regelbundet tar prov på skördat spannmål och den
optiska avkastningssensorn är monterad inne i spannmålselevatorn.

MYNEWHOLLAND

MYPLM®CONNECT TELEMATIKSYSTEM

UPP TILL TRE ÖVERVAKNINGSKAMEROR FÖR 360° PANORAMAVY

MyPLM Connect telematiksystem, som är åtkomligt via MyNew Holland™-appen, gör att du
kan koppla upp dig till din CH via ett mobilnätverk i all bekvämlighet från kontoret. Du kan
alltid stå i kontakt med dina maskiner och även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket
sparar tid och ger bättre produktivitet. Startpaketet MyPLM®Connect Essential erbjuder de mest
använda funktionerna och uppgradering till paketet MyPLM®Connect Professional ger komplett
övervakning och kontroll av maskinen. I korthet bidrar MyPLM®Connect till lägre bränslekostnad
och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.

CH crossover kan utrustas med tre kameror som tillval. En är avsedd som backningshjälp och
de andra två kan placeras där du bäst behöver dem. Exempelvis på tömningsskruven för att
säkerställa korrekt och enhetlig fyllning av släpvagnen, eller i spannmålstanken för att kontrollera
påfyllningsnivån. Det är upp till dig.

®
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EFFEKT FÖR
DIN SKÖRD
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CH crossover-skördetröskan uppfyller Steg V-avgasnormerna, som föreskriver ytterligare 40 % minskning
av partikelhalten jämfört med den tidigare Tier 4B/Steg 4-normen. Detta uppnås tack vare den nya
HI-eSCR 2-tekniken som utvecklats av FPT Industrial. Detta innovativa efterbehandlingssystem är en
underhållsfri lösning som minimerar driftskostnaderna.

Hållbar Effektiv Teknik

KRAFTFULLA PRESTANDA
CH7.70-skördetröskan drar nytta av produktivitetshöjande funktioner hos FPT Industrial
Cursor 9-motorn på upp till 374 hk, 34 hk mer än för CX6.90, vilket innebär att din CH fortsätter
att arbeta oavsett fältförhållandena.

STOR BRÄNSLETANK
Bränsletanken på 670 liter gör att du enkelt kan köra en hel skördedag utan att behöva tanka.
När det är dags att tanka är det enkelt att göra tack var den plana serviceplattformen.

ENKELT UNDERHÅLL
CH skördetröskan har konstruerats för enkelt underhåll. AutoLube funktionen kör variatorn ut
och in för att säkerställa en god smörjning och Cleanout-funktionen är standard och övervakas
av IntelliView™ IV-skärmen. Cleanout-funktionen rengör hela skördetröskan, inklusive såll,
cylindrar och slagskor; idealiskt när du växlar mellan olika grödor. Endast fyra smörjpunkter gör
det dagliga underhållet ännu snabbare och den stora serviceluckan på halmhuven ger tillträde till
komponenterna.

SPARA BRÄNSLE VID VÄGTRANSPORT/NYTT FARTHÅLLARLÄGE
För optimal bränsleförbrukning under vägtransporter aktiveras farthållarläget från hytten, vilket
automatiskt reducerar motorvarvtalet för att spara bränsle och minska buller.

BRETT URVAL AV DÄCK
Världens gårdar ligger på mycket olika platser.Vissa kännetecknas av smala landsvägar, medan andra
på marker som är utsatta för packning och ytterligare andra är belägna i böljande backlandskap.
Nu kan du välja den däckkombination som bäst passar dina behov. Exempel på däckdimensioner:
• 680 för 3,3 m total bredd, när det är ont om utrymme
• 710 för 3,5 m total bredd, som är en idealisk blandning mellan arbetsbredd och avtryck
• 900 idealisk när minskad markpackning är en viktig faktor
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Modeller

CH7.70

CH7.70 Laterale

(%)

0

18

Spannmålsskärbord med hög kapacitet

(m)

5,18–9,15

5,18–9,15

Robust Varifeed™ spannmålsskärbord (575 mm knivrörelse)

(m)

4,88–9,15

4,88–9,15

Superflex skärbord

(m)

6,10–9,15

6,10–9,15

8200 dukskärbord

(m)

7,62–9,15

7,62–9,15

8600 Superflex dukskärbord

(m)

9,15

9,15

Uppfällbara majsskärbord

(Antal rader)

6–8

–

Fasta majsskärbord

(Antal rader)

6–8

6–8

Korrigeringsgrad i lutning
Spannmålsskärbordens skärbredd

Majsskärbord

Automatiska styrsystem för skärbord
Reglering av stubbhöjd

Automatisk

Automatisk

Kompensering

l

l

Autofloat™ II-system

l

l

Justering av inmatningselevatorns frontplatta

l

l

6,3

6,3

LED-arbetsbelysningspaket

O

O

Deluxe-säte med tygklädsel och luftfjädring

O

O

Instruktörssäte med löstagbart kylskåp

l

l

CommandGrip™-handtag

●

●

IntelliView™ IV-skärm

●

●

Elektrisk infällbar backspegel på höger sida

O

O

3 övervakningskameror

O

O

ACS (automatiska grödinställningar)

●

●

Automatisk klimatkontroll

O

O

Uppvärmd golvmatta

O

O

2 st. USB-portar

O

O

73

73

Harvest Suite™ Deluxe-hytt inglasad yta

Optimal ljudnivå i hytt

(m²)

[dB(A)]

New Holland system för precisionslantbruk
MyPLM®Connect telematiksystem

O

O

Styrsystem

O

O

SmartSteer™ automatiskt styrningssystem

O

O

EZ-Pilot™ PRO automatiskt styrningssystem

O

O

Automatiskt radstyrningssystem för majsskärbord

O

O

Precisionslantbruk
Fullständigt precisionsodlingspaket inkluderar: Avkastnings- och vattenhaltsmätning, DGPS kartläggning av avkastning
Tröskcylinder standardtyp/universell typ
Robust hydraulisk variatorcylinder
Bredd/diameter
Antal slagor
Varvtalsområde standard/varvtalsreduktion för cylindervarvtal

(mm)
(m)
(varv/min)

Sektionsindelad slagsko för snabbt byte
Yta

(m2)

Antal slagor
Omslutningsvinkel Opti-Thresh™ system, öppet/stängt

(°)

Halmcylinder med fyra vingar
Diameter
Beater slagskoyta

22

O

O

●/O

●/O

●

●

1 560/607

1 560/607

8

8

400/1 200/250/720

400/1 200/250/720

●

●

1,04

1,04

14

14

85/121

85/121

●

●

(mm)

395

395

(m²)

0,14

0,14

Modeller

CH7.70

Crossover-teknik
Rotordiameter/längd
Min./max. varvtal

CH7.70 Laterale
Twin Rotor™-frånskiljning

(mm)
(varv/min)

542/3 454

542/3 454

400/700

400/700

Returtråg under rotorerna (för att öka renssystemets kapacitet)

●

●

Rotorslagskor

10

10

Sats för risslagskor

O

O

(°)

93

93

●

●

(m2)

2,9

2,9

Triple-Clean™ system av kaskadtyp

●

●

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

●

●

25

25

Avtagbart uppsamlingsplan från framsidan på Smart Sieve™ sållkasse

●

●

Förrensningssystem

●

●

5,21

5,21

Fjärrstyrning av inställning av över- och undersåll

O

O

Opti-Fan™ system

●

●

Antal blad

6

6

530/1 200/220/520

530/1 200/220/520

Omslutningsvinkel
Slagskons bakre luckor
Total frånskiljningsyta

Korrektion för sidolutning på för- och översåll

Total fläktstyrd yta

Variabelt varvtalsområde standard högt/tillval lågt

(%)

(m2)

(varv/min)

Elektrisk hastighetsinställning från hytten
Spannmålstank kapacitet/version för sluttning

(l)

Fyllning i mitten, fällbar bubble-up-förlängning

●

●

9 300

9 300

●

Övre tömningsrör

(m)

Tömningshastighet

(l/s)

Motor*
Uppfyller bestämmelser om motoravgaser
ECOBlue™ HI-eSCR 2-system (Selective Catalytic Reduction)

●

4,75 / O 5,50 / O 6,40

●
●

4,75 / O 5,50 / O 6,40

100

100

Cursor 9 (8,7 l)*

Cursor 9 (8,7 l)*

Steg V

Steg V

●

●

Brutto motoreffekt (2100 varv/min) – ISO TR14396 – ECE R120

(kW/hk)

245/333

245/333

Max motoreffekt vid 2000 varv/min – ISO 14396 – ECE R120

(kW/hk)

275/374

275/374

Roterande luftfilter
Diesel/AdBlue bränsletanksvolym

(l)

Transmission

O

O

670/110

670/110

3-växlad

3-växlad

Differentialspärr

O

–

Motordrivna bakhjul

O

O

30

30

Dual-Chop™ halmhack

O

O

Avvisare med fjärrinställning

O

O

Justerbar bosspridare

O

O

710/75R34

710/75R34

Max. hastighet

(km/tim)

Hantering av växtrester

Dimensioner med drivhjul**
Max. höjd i transportläge

(m)

3,990

3,990

Max. bredd – transport

(m)

3,500

3,500

Max. längd med förlängt tömningsrör utan skärbord

(m)

8,760

8,760

(kg)

13 400

14 700

Vikt
Standardversion utan skärbord och utan halmhack

Standard O Tillval – Ej tillgängligt
* Har utvecklats av FPT Industrial
** Andra drivhjul än de nämnda är också tillgängliga, beroende på marknaden (650/75R32, 680/85R32, 800/65R32, 800/70R32, 900/60R32)

●
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TILLGÄNGLIGHET PÅ TOPP

SNABBHET PÅ TOPP

PRIORITET PÅ TOPP

NÖJDA KUNDER PÅ TOPP

Om du behöver information, eller har en fråga utanför
ordinarie arbetstid, ring till vårt gratisnummer*.
Alla dagar, varje dag - det är bara att ringa.

Expressleverans av delar: när du behöver det,
vart än du behöver det!

Snabba lösningar under säsongen,
eftersom arbetet inte kan vänta!

Vi tar fram och håller reda på lösningen
som du behöver och håller dig informerad:
tills du är 100 % nöjd!

Kontakta din New Holland-återförsäljare för ytterligare information!

New Holland rekommenderar

* Samtal till Top Service är gratis. Vissa europeiska operatörer kan dock ta ut en avgift om samtalet sker från en mobiltelefon. Vänligen vänd er till er telefonoperatör för information om eventuella avgifter innan
ni ringer. Använd numret 00800 64 111 111 för att kontakta oss om ni ringer från en fast telefon, ringer ni från en mobiltelefon är numret 020 1408162.

smörjmedel

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
KUNDSUPPORT OCH KUNDINFORMATION

www.newholland.com
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 - 07/20 - (Turin) - 202001/SOO

